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Poniższa przygoda jest przeznaczona dla 3-4 graczy z postaciami na poziomie pierwszej lub drugiej profesji, z 
charakterem praworządnym, dobrym lub neutralnym. Grupa wiekowa PG 16+, ze względu na tematykę.  
Przygoda została napisana pod świat i mechanikę pierwszej edycji Warhammera Fantasy Role Play. Można ją 
określic jako scenariusz półotwarty lub ograniczony sandbox. Do rozpoczęcia rozgrywki nie potrzeba innych 
informacji, niż te zawarte w podręczniku podstawowym do pierwszej edycji WFRP. Po przeróbkach można ją 
dostosować do kolejnych edycji a nawet innych systemów, chociaż może to wymagać dużych zmian w 
założeniach scenariusza. Przygoda była prowadzona w settingu Warhammera, Gemini, Monastyrze, Kulcie, 
Zewie Cthulhlu, a także na mechanikach autorskich w różnych realiach historycznych – quasi-
średniowiecznych, współczesnych, wiktoriańskich, międzywojennych. Przygoda jest więc dość uniwersalna, 
ale opowiada o uniwersalnej rzeczy – ludzkiej słabości i podatności na zło. Gatunkowo określiłbym 
scenariusz jako „apokaliptyczny horror”. 
Przygoda jest pomyślana jako jednostrzał, ale nie ma problemu, by ją włączyć w swoją kampanię, lub 
zbudować na nim własną. Pamiętaj jednak, że jeśli drużyna „przegra”, wszystkich bohaterów można uznać 
za zmarłych dla Starego Świata.  
Ostrzeżenie: 
Mistrzu gry, w tej przygodzie będziesz, najprościej mówiąc, kłamał, kusił  i mieszał graczom w głowie. Będziesz 
im pokazywał fałszywy obraz zdarzeń, będziesz im podsuwał pokusy i wodził ich za nos. Większośc tego co 
zobaczą w Stummbergu nie będzie prawdą, oprócz kilku wyjątków. Bohaterowie wyjdą z przygody zwycięsko 
tylko wtedy, gdy niezależnie od wpływu otoczenia wytrwają w swoich przekonaniach.  Ten scenariusz nie ma 
służyć temu, by bohaterowie cięli bezrefleksyjnie potwory. Ta przygoda została stworzona po to, by pokazac 
graczom, czy i jak bardzo trzymają się założeń swoich postaci. Tutaj będą testowane nie współczynniki 
bohaterów, a ich postawa moralna, wierność ideałom i, czemu nie, wiara. 
Obietnice, które usłyszą bohaterowie, są tylko pustymi słowami, kuszeniem, z którym będą musieli się zmierzyć, 
by wyjść zwycięsko z próby, którą dla nich wspólnie przyszykujemy. Ja, jako Twój doradca i ty, twórca 
ostatecznego kształtu przygody, którą ci przedstawiam poniżej. Jeśli nie czujesz się na siłach by ja poprowadzić, 
nie zmuszaj się. Jeśli uważasz, że twoi gracze nie zrozumieją przygody, lub nie będą się dobrze bawić – nie 
zmiuszaj ich. Jeśli poprowadzisz ją niedokładnie lub ją spłycisz, możesz zepsuc zabawę graczom i sobie. Niektóre 
wątki możesz pominąć, możesz też z pewnością dodać kilka swoich, jeśli uważasz, że wzbogacą one przygodę. 
Nie pomagaj graczom. To oni, i ich bohaterowie są poddawani próbie w tym scenariuszu. Jeśli zawiodą, ich 
postaci spotka los gorszy od śmierci. Przy okazji sprowadzą na świat zagładę. Podpowiadając im, podsuwając 
wskazówki, które nie wynikają z samej przygody, spowodujesz tylko to, że ich bohaterstwo zostanie 
pomniejszone. Pozwól im działac samym, i nie tylko nie pomagaj, ale i przeszkadzaj. 
Prowadziłem tę przygodę wielokrotnie pod różnymi postaciami, i za każdym razem gracze pozostawali pod 
głębokim wrażeniem, często z otwartymi buziami. Za każdym razem byli zadowoleni, choć z kilkunastu różnych 
drużyn tylko jednej udało się wydostac cało i zdrowo z przeklętego Stummbergu. A właściwie tylko połowie tej 
drużyny. O dziwo, była to pierwsza drużyna, której prowadziłem ten scenariusz. Dlatego też nastaw się, że 
bohaterom raczej się nie uda, ale szansa na zwycięstwo jest. Zwycięstwo tym cenniejsze, że nie przyjdzie ono 
łatwo. 
Byc może dziwi cię, czemu w parametrach przygody podałem praktycznie początkujące postacie? Pierwsza czy 
druga profesja w WFRP to niewiele w porównaniu do potworów z bestiariusza, czy nawet co bardziej potężnych 
bohaterów niezależnych. Ale jak już wspomniałem wcześniej, w tej przygodzie nie chodzi o testowanie 
współczyników. Najważniejszy będzie charakter twoich bohaterów i przekonania, które reprezentują jako 
postacie. Dlatego też nie potrzebujesz do tej przygody zbyt rozwiniętych mechanicznie postaci. Raz, że tak 
naprawdę nie z zagrożeniem fizycznym będą się tu mierzyc, a dwa – wzmocni to ich poczucie bezradności. 
Nie myśl sobie jednak, że namawiam cię na sadystyczną zabawę w gnębienie postaci graczy. Tak samo jak oni 
będziesz musiał się namęczyć, by doprowadzic przygodę do satysfakcjonującego finału. Satysfakcjonujęcego dla 
obu stron, niezależnie od wyniku działań drużyny. Taką przynajmniej mam nadzieję. 
Mam nadzieję, że to ostrzeżenie cię nie zniechęci. 
Jakkolwiek przygoda się skończy, bawcie się dobrze, bo to najważniejsze. 
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Przygotowanie do gry 

Na początek przeczytaj poniższy scenariusz kilka razy, zwłaszcza rozdziały „Prawda” i „Fałsz”, oraz „Święta 
misja”. Zapoznaj się też z opisami lokacji, oraz wydrukuj pomoce do gry, szczególnie mapę Stummbergu – 
znajdziesz ją w dwóch wariantach, dla mistrza gry i dla graczy. Dobrą praktyką jest również wydrukowanie kart 
postaci dla graczy, bo zwykle lubią o tym zapominać przychodząc na sesję. 
Zbierz graczy i zróbcie postaci, używając standardowych zasad z podręcznika podstawowego do WFRP 1 ed. 
Poniżej kilka sugestii: 
Rasy 
Co do ras, specyfika przygody zakłada, że bohaterami są raczej ludzie. Upewnij się więc, że nie będzie z tym 
kłopotu. Jeśli nagle cała drużyna zechce grac elfimi łucznikami i krasnoludzkimi topornikami, może warto dać 
im inny scenariusz. Proponuję tzw „Limit Spocka” – jeden „nieczłowiek” w drużynie. 
Potęga postaci 
Upewnij się, że bohaterowie nie są zbyt potężni. Nie wynika to bynajmniej z jakiejś złośliwości wobec graczy, 
ale właśnie z troski o nich. Gracze, których bohaterowie są potężni, mają tendencję do czucia się zbyt pewnie w 
scenariuszach wiedząc, że wiele rzeczy mogą załatwić siłowo. Ponieważ tam, gdzie zmierza nasza drużyna siła 
fizyczna na nic się nie zda, lepiej zawczasu przygotowac graczy na to, że będą musieli na sesji kombinować, a 
nie załatwiać wszytkiego testami współczynników. 
Proponuję więc, by bohaterowie poziomem mocy byli gdzieś w okolicach przejścia z pierwszej profesji na 
drugą. Albo właśnie kończą pierwszą, albo niedawno rozpoczęli drugą (dwa, trzy rowinięcia w nowej profesji). 
Uwaga, czarodzieje!  
Postaci potrafiące rzucać czary (magowie, kapłani) w tym scenariuszu będą mieli znaczne utrudnienia, dlatego 
warto się zastanowić, czy wprowadzać ich na sesję. Z pewnością się przydadzą ze względu na ich wiedzę, ale 
jeśli czujesz, że gracz nie będzie się dobrze bawił, nie mogąc rzucać fireballi, nie pozwól na stworzenie postaci 
czarodzieja.  
Profesje 
Pozostałe profesje w drużynie mogą byc dowolne, choć z pewnością (jeśli nie masz w drużynie czarodzieja lub 
kapłana) przyda się jej jakaś postać z zapleczem „naukowym” – skryba, wieszczek, żak, uczeń medyka lub 
nowicjusz będą dobrymi wyborami.  
Połóż szczególny nacisk na kwestię moralności i religijności bohaterów. Wypytaj ich, dlaczego ich postacie mają 
akurat taki a nie inny charakter, co to dla nich znaczy - być dobrym czy praworządnym? Nie sugeruj im jednak 
nic wprost. Najprościej będzie to zrobić poprzez krótką „ankietę”. To kilka pytań, które dadzą ci kilka ważnych 
(z punktu widzenia poniższej przygody) informacji na temat postaci. Przepytaj każdego z graczy na osobności. 
Oto one: 

1. Jak byś opisał religijność swojej postaci? Jest wierząca, głęboko wierząca, czy też nie interesują ją te 
sprawy?  

2. Który z bogów Starego Świata jest najważniejszy dla twojej postaci, i dlaczego? 
3.  Którego z bogów cenisz najmniej, i dlaczego? 
4. Wymień trzy najważniejsze dla twojej postaci cnoty, w kolejności od najważniejszej, do najmniej 

ważnej. Wyjasnij także dlaczego. 
5. Wymień cnotę, które twoja postac ma w najmniejszym poważaniu. 
6. Jaki grzech przyszłoby twojej postaci popełnic najłatwiej? Dlaczego? 
7. Czy twoja postac poświęciłaby życie w obronie jakichś wartości? Jakich? 

Poproś graczy by zanotowali odpowiedzi i wpletli je jakoś w historię postaci. Sobie także je zapisz. Przydadzą ci 
się później przy kuszeniu postaci. Możesz ją oczywiście rozbudować, jeśli czujesz taką potrzebę.  
Na końcu zbierzcie się w jakimś przytulnym miejscu, gdzie będzie można zagrać. Proponuję miejsce spokojne, 
gdzie nie będzie wam nikt przeszkadzał – scenariusz ma wiele niuansów, więc niech nic cię nie rozprasza. 
Pamiętaj też o klimacie grozy, jaki trzeba będzie wywołać – nastrojowa muzyka i kilka świeczek nikomu nie 
powinno przeszkadzać. Pozwolą za to skupić się lepiej na samej przygodzie. Jeśli masz taką możliwość, poproś 
graczy o wyłączenie telefonów i odłożenie laptopów, sam też staraj się go nie używać – klikanie rozprasza, a 
gdy komputer mistrza jest włączony możesz usłyszec w trakcie sesji pytania w stylu: „Mogę sprawdzic coś w 
necie?” czy  „To jak wy teraz gracie, to ja sobie zajrzę na facebook, ok?” i tym podobne. Więc lepiej powyłączać 
wszystko, zostawic tylko głośniki i jakiś odtwarzacz muzyki, choćby telefon czy mp3. Jeśli uważasz takie techniki 
za zbyt „barbarzyńskie”, oczywiście zrób po swojemu.  
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O co chodzi? 

Zarys scenariusza: 
Pół wieku temu w pewnym miasteczku przy Wielkim Trakcie Północnym doszło do ogromnej tragedii. Pewien 
czarodziej prowadził niebezpieczne badania magiczne. W trakcie tych badań nieopatrznie otworzył portal do 
wymiarów, w jakie nawet czarnoksiężnicy Chaosu bali się zapuszczać. Czarodziej, jak to czarodziej, w swej 
ignorancji i pysze poszukiwał potęgi i otrzymał jej aż nadto. Przywołał i próbował kontrolowac byt, którego bali 
się nawet bogowie. Istota którą przyzwał nie była bowiem zwykłym demonem, a czymś nieporównalnie 
starszym, czymś, co istniało i żyło przez eony, zanim nie pojawili się pierwsi bogowie, jakich zna Stary Świat. 
Nazwano go Piołun, od goryczy jaką przynosił światu. 
Wróćmy jednak do nieszczęsnego czarodzieja. Gdyby przyzwał inną istotę, ta pewnie rzucałaby się, miotała, 
walczyła. Piołun był dużo sprytniejszy niż ktokolwiek. Prześlizgnął się cichutko między wymiarami, udając że nic 
się nie stało i czar nie zadziałał, i zaczął szukac dla siebie nowego domu. Potrzebował Grzechów, które dałyby 
mu siłę, by przybrac fizyczną formę w świecie materialnym. Od razu wyczuł wielki potencjał w pewnym 
kapłanie. Nienawiść, która paliła serce tego człowieka dała energię Piołunowi. Kapłan stał się nową siedzibą 
istoty, naczyniem, które mogło ją nosić po materialnym świecie. Dusza kapłana nie miała żadnej szansy, 
przeżarta grzechem poddała się bez walki. Piołun był  na razie ograniczony do cielesnej powłoki kapłana, słaby 
jeszcze i wrażliwy. Potrzebował więcej mocy, więcej grzechów.  
Sigmar, najmłodszy z bogów Starego Świata poczuł, że nagle zniknął jeden z jego czempionów na planie 
materialnym. Pobiegł szybko do pozostałych bogów z prośbą o radę. Pozostała ósemka głównych bogów 
zebrała się i radziła. Znali oni przepowiednię, która jest zapisana na Kamieniu Tajemnic w siedzibie bogów: 
 
Bogowie upadną, gdy Piołun się wyzwoli, 
Przepadną  władcy w murach swych potężnych stolic. 
 
Nadejdzie o świcie w szacie czerwonej, 
Na głowie niósł będzie żelazną koronę. 
 
Wśród grzechów śmiertelnych ludzi przybędzie 
I na swym tronie miast bogów zasiędzie. 
 
 
Bogowie przypomnieli sobie, że niegdyś, jeszcze przed ich pojawieniem się w Starym Świecie, Stare Istoty 
walczyły z czymś, co nazwały Gorzkim. Według legend slannów był on odpowiedzialny za wypadek, który 
doprowadził do rozdarcia bram i wypuszczenia istot z Immaterium, które dziś zwie się Chaosem. Udało im się 
go w końcu pokonać, pozbawić ciała i uwięzic gdzieś w Starym Świecie. Ale nie zabić.  
Bogowie ludzi radzili przez trzy dni, kłócąc się zawzięcie co czynić. Piołun w tym czasie nie próżnował. 
Wykorzystał słabość ludzi i ich skłonność do grzechu. Znalazł ośmiu grzeszników, którzy dostarczyli mu mocy, 
by wyrwac się ze swego więzienia. Zorganizował ich rękami spisek i bunt, który doprowadził do śmierci 
hrabiego Taalhofa, władcy okolicy i miasta. Jego śmierć miała zapoczątkować rytuał, który miał doprowadzić do 
zebrania mocy z grzeszników uczestniczących w spisku. 
Zanim jednak zdążył przeprowadzić swój plan, bogowie zareagowali. Wznieśli osiem pieczęci wokół miasteczka, 
zamykając je w bąblu, w którym czas stanął  w miejscu. Następnie wyrwali miasteczko ze świata materialnego i 
wyrzucili je gdzieś pomiędzy plany. Sprawili również by świat zapomniał, że kiedykolwiek istniało. Ustanowili 
również ośmiu Ptrażników Pieczęci, ludzi o czystych sercach, dawnych mieszkańców miasteczka. Mieli oni 
powstrzymać rozbitego na dziewięć fragmentów Piołuna przed połączeniem się w jedność.  
Na nieszczęście Piołuna okazało się, że jego słudzy nie mogą spełnić swego zadania póki są strażnicy. Nie mogą 
też ich pokonać. Piołunowi trzeba było trzeciej siły, kogoś z zewnątrz, kogoś kto przechyliłby szalę zwycięstwa 
na jego stronę. Łowca czarownic przemierzający szlak w okolicy miejsca, gdzie dawniej stało miasteczko 
nadawał się idealnie. Problemem jest jednak go sprowadzić. 
Piołun ma jednak nieświadome sługi w świecie materialnym. Jest to plemię zwierzoludzi żyjących w miejscu, 
gdzie niegdyś znajdowało się miasteczko. Zło, które wydarzyło się w miasteczku, i grzechy  jakie popełnili 
mieszkańcy, wypaczyły ich ciała i umysły zmieniając ich w bestie. Wciąż pozostają w łączności z Piołunem, 
którego traktują jak boga. Objawia im się w formie snów i koszmarów, podszeptując im, co robic. Szamani 
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przygotowują rytuał, zgodnie ze wskazówkami swego pana, który przeprowadzi łowcę czarownic przez mgłę. 
Nagle pojawiająca się drużyna, nieopanowana furia jednej bestii i śmierc Kruggera mieszają nieco w tych 
planach.  
Drużyna szukając dziewczyny wraz z nią wpadnie w pułapkę Piołuna. 
Ariannea nie przez przypadek ma imię tak podobne do Arianki, zaginionej bogini praworządności. Jest jej 
awatarem, istotą niosącą w sobie cząstkę mocy bogini. To właśnie dlatego ma dziwne, nieelfie kocie oczy. Ona, 
jak i łowca czarownic są elementem planu bogów, mających zamiar pokrzyżowac plany Piołuna. 
Wszystko to dzięki jednemu ze Strażników, kapłanowi Morra. Odkrył on sposób na komunikację ze światem 
zewnętrznym, choc nie z bogami. Zrobił lustro ze srebra, dzięki któremu mógł zajrzec do świata materialnego. 
Poprzez sny połączył się z innym kapłanem Morra i wyjawił mu co planuje Piołun.  
Kapłani poinformowali przedstawicieli innych bóstw. Wielu kapłanów rozpoczęło modły, ale tylko niektóre z 
nich dotarły do uszu bóstw. Jako że dziewięcioro bogów ludzi nie mogło ingerować w coś co sami stworzyli, 
zwrócili się do innych bóstw o pomoc. A ci odpowiedzieli. 
Aluminas odnalazł Ariankę, ale nie mogąc jej wyzwolić, zabrał niewielki fragment jej kryształowej trumny, w 
którym zaklął fragment duszy bogini. 
Liadriel dało ciało dla awatara Arianki, która miała byc przynętą dla Piołuna. 
Solkan natchnął młodego chłopaka, potomka jednego z Grzeszników, by został jak i ojciec łowcą nagród, by za 
wiele lat zostac wynajętym do poszukiwań. 
Grungni wykonał Przeznaczenie, pistolet mogący zniszczyc cielesną powłokę Piołuna. Po wielu perypetiach 
pistolet trafił w ręce łowcy. 
Esmeralda nie mogła wiele zrobic – ale to właśnie dzięki niej halflingi w Bokel ugoszczą bohaterów, oraz 
podarują im październikowe, lecznicze piwo. 
Realizacja planu trwała wiele lat. Dziewczyna i chłopak dorośli i obrali własne ścieżki, kierowani 
przeznaczeniem. Plan polegał na tym, by dziewczyna i łowca nagród, uzbrojeni w Przeznaczenie znaleźli się w 
sytuacji, w której Piołun dostrzeże ich niezwykłe aury. Dziewczyna jest przynętą, ponieważ niosąc w sobie 
fragment boskiej mocy jest niezwykle łakomym kąskiem dla Piołuna. Łowca zaś miał miał być narzędziem 
istoty. Świadomym narzędziem,  które wykorzysta najbliższą okazję by użyc istoletu Grungniego by zamknąć na 
zawsze część Piołuna  w kamieniu. 
Słudzy Piołuna pokrzyżują te plany, przypadkiem zabijając łowcę nagród. Ale drużyna nada się równie dobrze 
do celów Gorzkiego. To, czego Piołun nie wie to to, że drużyna jest planem awaryjnym bogów, a dokładniej 
Sigmara, który postanowił dodatkowo zabezpieczyc przedsiewzięcie. 
Drużyna w pogoni za dziewczyną i zwierzoludźmi trafi pomiędzy spaczone cyklopowe ruiny spowite mgłą, a 
potem  pojawi się na placu przed Świątynią Sigmara w Stummbergu. Wtedy też usłyszą dzwon i poznają 
kapłana Stonehearta, który jest nosicielem Piołuna, jego więzieniem. 
Zacznie mamić i okłamywać drużynę, próbując ich namówic, by przyprowadzili do niego Strażników. Będzie 
ostrzegał przed kłamstwami Strażników (których nazwie Grzesznikami opętanymi przez demony), którzy będą 
sprawiac wrażenie bogobojnych i dobrych istot.  
Ggdy uda się usunąc wszystkich Strażników, Stoneheart będzie już prawie wolny. Ale potrzebuje jeszcze ofiary 
z Ariannei lub innej niewinnej istoty, złożonej przez bohaterów, by mógł przebić się do świata materialnego. 
Jeśli bohaterowie zrobią to (a będzie ich namawiał na wiele sprytnych sposobów), uwolnią go i sprawią, że 
miasto wróci do świata materialnego wraz ze wszystkim co jest w nim... i nastąpi Apokalipsa, Ragnarok i Koniec 
Świata. To najczarniejszy, ale i najprawdopodobniejszy scenariusz. 
 
Gdy będziesz prowadził ten scenariusz, wyobraź sobie rozgrywkę jako partię szachów, wyłącznie z królem i  
ośmioma pionkami po każdej stronie. Stoją one w układzi patowym,tak że żaden pion nie może się ruszyć, nie 
możerównież zaszachować przeciwnika. Nie przypadkiem w scenariuszu pojawia się 8 figur czarnych i 8 figur 
białych. Szachownicą będzie miasto Stummberg, i jego 49 lokacji – niczym trochę mniejsza szachownica o boku 
siedmiu pól. Bohaterowie są trzecią siłą, „szarymi figurami”, które poruszają się samodzielnie, mogąc bić 
zarówno piony białe, jak i czarne, zmieniając równowagę na szachownicy. To, której stronie pomogą, zależy od 
tego, w co uwierzą. Będziesz więc odgrywał zarówno „białego gracza”, reprezentowanego przez Arianneę i 
„czarnego”, reprezentowanego przez Stonehearta – każdy z nich przedstawi drużynie własną wersję wydarzeń. 
Prawda jest „biała”, Fałsz jest „czarny”. Celem tej partii jest zwycięstwo dla strony czarnej, lub też pat, czyli 
utrzymanie status quo dla strony białej – chociaż istnieje też niewielka szansa na zwycięstwo białych. W tej 
dziwnej partii szachów Czarny Gracz ma pierwszy ruch, co daje mu znaczną przewagę. Obydwoma graczami w 
tej partii będziesz ty. Daj bohaterom wszystkie informacje, które pozwolą im samodzielnie podjąć decyzję, 
której stronie pomóc. Reszta leży w ich rękach. 
Do tej właśnie alegorii szachów nawiązuje tytuł scenariusza. 



7 
 

Prolog: Porwanie 

Smocza łódź  płynęła powoli, dostojnie, łagodnie tnąc fale. Ciągnący się za nią warkocz dymu z minuty na 
minutę robił się coraz grubszy. Wkrótce też obserwatorzy na sąsiedniej łodzi dostrzegli pierwsze płomienie, 
które szybko rozprzestrzeniły się po okręcie. 
Stos pogrzebowy rozpalił się na dobre. 
 
 Ariannea dyskretnie otarła łzy. Wysoko urodzonej elfce nie wypadało okazywać emocji w takich momentach. 
Oczekiwano tego po niej. Popłacze później, gdy zostanie sama. Tego również oczekiwano. 
Odwróciła się do reszty gości, zgromadzonych na pokładzie „Liścia na Wietrze”. Matka, siostry, głowy 
zaprzyjaźnionych rodów z Rady Kupieckiej Marienburga. I ten dziwny kapłan ludzkiego boga zmarłych, który 
nalegał, by uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej. 
Wszyscy patrzyli na nią wyczekująco.  
- Mój ojciec odszedł... – zaczęła, czując jak głos się jej łamie. Odetchnęła głęboko i kontynuowała – ale jego 
pamięc jest wciąż żywa. Żyje w nas, tu zebranych. W mojej matce, której był ukochanym  mężem przez wiele 
lat. We mnie i w mych młodszych siostrach, którym był kochającym ojcem. I w was, jego przyjaciołach, z 
którymi dzielił swoją szczodrośc i swoje interesy. Odszedł przedwcześnie w okrutnych i tajemniczych 
okolicznościach, ale obiecuję, że odnajdę jego zabójców i ukarzę, kimkolwiek są! 
Spojrzała groźnie po wszystkich zgromadzonych. Doskonale zdawała sobie sprawę, że zabójca musi kryć się 
pośród nich, jego najbliższych. Wszyscy spuścili wzrok, natrafiwszy wzrokiem na jej dziwne, obce oczy. Wszyscy, 
oprócz tego kapłana, który wpatrywał się w nią intensywnie spod głębokiego kaptura. 
Dziewczyna spuściła oczy, nie wytrzymawszy siły spojrzenia kapłana. Jej głos złagodniał, gdy zaczęła mówić 
dalej. 
- Znajdę twego zabójcę ojcze, i pomszczę cię, obiecuje ci to... ostatnie słowa prawie wyszeptała, patrząc na 
płonącego w oddali „Lodowego Smoka”. Podeszła do stołu, stojącego pośrodku pokładu i sięgnęła po kielich 
wina. Pozostali goście również podnieśli swoje naczynia, oprócz kapłana, który wciąż się w nią intensywnie 
wpatrywał.  
- Żegnaj,  Algeronie Silverflower! – Uniosła kielich i zwróciła go w stronę płonącego „Smoka”. Reszta 
zgromadzonych odpowiedziała jak echo – Żegnaj, Alegeronie! 
Spełnili swoje kielichy. Dziewczyna spojrzała jeszcze raz na kapłana. Zauważyła, że tym razem się uśmiecha, 
patrząc prosto w jej oczy. W tym momencie pokład zakołysał się pod nogami dziewczyny. Chwyciła się stołu by 
nie upaść. Wszyscy wokół niej również się chwiali. Oprócz kapłana, który stał pewnie i wciąż na nią patrzył ze 
złowrogim uśmiechem. Pociemniało jej przed oczami. Wtedy zrozumiała. 
-Trucizna... wyszeptała, zanim straciła przytomność. 
 
 
Kołysanie fal stopniowo ją obudziło. Potem pojawiły się dźwięki, plusk wody i skrzypienie wioseł w dulkach. 
Poczuła, ze jest unieruchomiona, prawdopodobnie związana. Otworzyła oczy. 
Leżała na dnie niewielkiej łódki, na dziobie. Przed sobą dojrzała wiosłującą postać w czarnym habicie, 
odwróconą do niej plecami.  
-Ty...- próbowała powiedziec, ale głos uwiązł jej w gardle. Mężczyzna jednak usłyszał ją. Przestał wiosłować i 
obrócił się.Rozpoznała w nim kapłana ludzkiego boga śmierci, który był z nią na pokładzie.  
- Ocknęłaś się. To bardzo dobrze, wkrótce dobijemy do brzegu. – spojrzał na nią z figlarnymi ognikami w 
oczach. – Nie martw się o swój statek. Pewnie właśnie teraz załoga się powoli budzi, jak i twoi  goście. Jeśli 
oczywiście ne wpadli na skały. – klepnął się po udzie, jakby powiedział jakiś dobry dowcip. -  Gdybyś miała 

jakieś pytania i wątpliwości, to tak, zostałaś porwana. I nie, nie pytaj dlaczego. 
Po czym obrócił się i wznowił wiosłowanie.  
Do brzegu przybili niedługo potem. To była jakaś opuszczona plaża, gdzieś wzdłuż Jałowego Wybrzeża. 
Spomiędzy wydm wyszedł mały oberwaniec, ciągnąc zaprzęg z niewielkim wózkiem. Kapłan wyskoczył na brzeg, 
po czym wziął związananą elfkę na ręce i ruszył w stronę wózka. 
Ariannea obiecywała sobie w duchu, że ucieknie, gdy tylko będzie miała okazję. 
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Rozdział I: Podróż 

 
Pierwszy rozdział poprowadź klasycznie, awanturniczo i przygodowo. Spraw wrażenie, że rozpoczynasz 
kolejną, sztampową przygodę w Starym Świecie. Chodzi tu o stworzenie „efektu Od zmierzchu do świtu”, 
który to film rozpoczyna się jak typowy film sensacyjny, a w połowie nagle przeskakuje w konwencję 
wampirzego horroru i exploitu. Tutaj ze zwykłej przygody awanturniczej przejdziemy do apokalitycznego 
horroru. Tak więc na razie przedstawiaj świat w swoim zwykłym awanturniczym stylu. 
Drużyna zostaje wynajęta do przeszukania Wielkiego Traktu Północnego w poszukiwaniu porwanej elfiej 
szlachcianki. Poniżej znajdziesz kluczowe informacje do wprowadzenia. Jeśli uznasz, że potrzebujesz bardziej 
rozwinąc wprowadzenie, zrób to śmiało. Jeśli uznasz je za mało istotne, możesz je swobodnie modyfikowac, 
uprościć lub w ogóle pominąć, rozpoczynając od wyjazdu z Marienburga, albo od razu rozpocząć od 
konfrontacji na drodze. Jeśli jednak zdecydujesz się prowadzić zgodnie z założeniami, przekaż graczom 
następujące informacje: 

 Drużyna została wynajęta przez siły koordynujące poszukiwania (rodzina i Hanza Kupców 
Marienburskich)  by ruszyc Wielkim Traktem Północnym do Middenheim, by sprawdzić tę możliwą 
trasę ucieczki. Rodzinie zależy na czasie.  

 Porwana nazywa się Ariannea z rodu Silverflower, jest córką niedawno zmarłego w podejrzanych 
okolicznościach Algerona, głowy jednego z domów kupieckich morskich elfów. 

 Została porwana z pokładu jej okrętu, „Liścia na Wietrze”, gdy uczestniczyła w procesji pogrzebowej 
swego ojca.  

 Podejrzewa się, że za uprowadzeniem Ariannei stoi tajemniczy kapłan Morra, który pojawił się w 
Marienburgu kilka dni przed śmiercią Algerona. 

 Znaleziono porzuconą szalupę z „Liścia na Wietrze” na wybrzeżu kilkanaście mil na północ od 
Marienburga, a przy niej zwłoki zasztyletowanego obdartusa. Widac też było ślady powozu. 

 Wszystko wskazuje na to, że porywacz (lub porywacze) udał się na północ lub północny wschód. 

 Bohaterowie dostaną rysopis elfki i rycinę z jej podobizną, skopiowaną z obrazu z rodzinnej galerii.  

 Bohaterowie dostaną także mapę z zaznaczoną trasą. Mocodawcy życzą sobie, by sprawdzili trasę do 
Middenheim i nie zbaczali nigdzie po drodze. Uważają, że to najprawdopodobniejszy cel porywacza. 

 Dostaną 50 ZK na podróż, i drugie tyle, jeśli wrócą z informacjami. Jeśli odnajdą dziewczynę, otrzymają 
premię 200 ZK. Jeśli nie mają koni, zostaną im wypożyczone (mają wypalony znak właściciela, i jeśli nie 
wrócą, bohaterowie będą odpowiedzialni). 

 
Podróż 
Przygoda zaczyna się na trakcie pomiędzy Marienburgiem a Middenheim, czyli na tak zwanym wielkim Trakcie 
Pólnocnym. Jest późna jesień, około połowy listopada, ruch na traktach powoli zamiera, za kilka tygodni 
spadnie śnieg, zamykając trakty na zimę. 
Wielki Trakt to niebezpieczna trasa, biegnący wzdłuż południowej krawędzi Lasu Laurelorn i przez środek 
Bagna Cieni (Shadensumpf). Jest on co prawda często patrolowany przez strażników dróg, ale im dalej od 
Wouduin, leżącej na krawędzi Middenlandu i Jałowej Krainy, tym rzadziej można napotkac patrole. Strażnicy z 
Wouduin zapuszczają się co najwyżej do Deinste, leżącego jakieś pół dnia drogi od strażnicy.  
Dystans do przebycia to około 320 mil, konna podróż potrwa więc około 10-12 dni, w zależności od warunków 
pogodowych. Pieszo to nieco ponad 2 tygodnie. Poniżej znajdziesz krótkie tabelki z czasami podróży i 
możliwością popasów. 
 
Jeśli chcesz, możesz rozwinąć poniższe etapy podróży w miniquesty, dodac własne elementy i wzbogacić 
podróż naszej drużyny, aby im się nie nudziło. Ważne jest jednak, by nie rozciągnąć zbytnio fabuły, bo droga, 
choc istotna, jest tylko pierwszym etapem scenariusza, i tak naprawdę służy tylko wprowadzeniu postaci w 
sytuację. Chyba że zamierzasz zrobić z tego minikampanię. 
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Konno                                                             Pieszo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Droga Middenheimska 
Trakt z Marienburga do Gorsen, czyli Droga Middenheiska,  prowadzi wśród łagodnych wzgórz, zwanych 
Tumble Downs. Teren jest dobrze patrolowany przez strażników drogowych w barwach Marienburga. Jest tu 
raczej spokojnie, co kilka, kilkanaście mil wzdłuż traktu stoją niewielkie wiaty, w których można się schronić 
przed deszczem i wiatrem, odpocząć, rozpalić ognisko (suche bloczki torfu pod wiatą, ustawione tu przez 
strażników dróg) i odpocząć na ławach. Okolica, jak to w Jałowej Krainie, jest niezbyt interesująca. Nie ma tu 
pól, gołe skały pokrywają tylko mchy i porosty, od czasu do czasu w dolinach bohaterowie natkną się na 
torfowisko, przez które przerzucona jest kładka z bali. 
Salten 
Po drodze, w odległości około dnia drogi od Marienburga znajduje się niewielkie miasteczko Salten, gdzie 
można odpocząc w gospodzie dla podróżnych. Poza tym kompletnie nic się tu nie dzieje. Nikt nie widział 
podejrzanych, nikt nie wie nic o porwaniu. Ktoś może wspomnieć o wioskowym głupku (mistrzu, to ten chłopak 
który przyprowadził wóz porywacza), który zniknął tydzeń wcześniej. Nikt się jednak tym nie przejął, nikt też nie 
wie, co się z nim stało.. 
Gorsen 
W samym Gorsen znajduje się niewielka nadgraniczna forteca, obsadzona przez około setnię zawodowych 
żołnierzy marienburskich. Jest tu także targ, gospoda, i kilkanaście uliczek pozapychanych dwupiętrowymi 
domami z tak zwanego „pruskiego muru”. Miasteczko jest czyste i zadbane, otoczone ceglanym murem. 
Drużyna z łatwością tu odpocznie i uzupełni zapasy na drogę. Usłyszą także plotki o porwaniu jakiejś 
młodocianej dziewczyny z jednego z elfich domów kupieckich (Silverflower) w Marienburgu. Jest nawet 
nagroda, 20 koron za informacje o jej obecnej sytuacji, lub 200 koron za sprowadzenie jej bezpiecznie do domu. 
Ze wszelkimi informacjami można się zgłaszac do bajlifa tutejszego fortu. 
Woudin 
Pół dnia drogi za Gorsen drużyna dotrze do punktu celnego w Woudin, gdzie mogą odpocząc w gospodzie 
„Srebrny Łowca”. Sam punkt celny to typowe rogatki ze szlabanem i niewielkim drewnianym fortem 
Marienburczyków i garnizonem strażników drogowych w kolorach Middenheim (załoga ok 20 osób). Ruch jest 
niewielki o tej porze roku, i raczej w kierunku Marienburga. Strażnicy po stronie marienburskiej puszczą 
drużynę bez problemów, chyba że porusza się ona wozem lub w drużynie jest elfka – wtedy poproszą grzecznie 
o pozwolenie na przeszukanie wozu lub rozmowę na osobności z elfią bohaterką. Jeśli nie jadą wozem, a w 
drużynie nie ma elfki, zaaranżuj sytuację w obecności postaci, w której do rogatek podjeżdża wóz, na którego 
przeszukanie nalegają strażnicy. 
Zapytani  o powód, strażnicy wytłumaczą, że poszukują młodej elfiej dziewczyny, którą kilka  dni temu porwano 
w Marienburgu. Dalsze dociekania  wyjawią, że dziewczyna nazywała się Ariannea Silverflower i że jest nagroda. 
Jesli nic nie znajdą, puszczą drużynę bez dalszej zwłoki. Udzielą także ostrzeżenia, by nie schodzic z traktu aż do 
Bagien Cieni. Middenlandczycy puszczą drużynę bez żadnych pytań. 
 
 

Dzień mile Popas (mile) 

1 30 Salten (30) 

2 60 - 

3 90 Gorsen (90) 
/Woudin (100) 

4 120 Deinste (110) 

5 150 Bokel (150) 

6 180 Napad i Stummberg 

7 210 Bagna Cieni 

8 240 - 

9 270 - 

10 300 Middenheim (305) 

Dzień mile Popas (mile) 

1 20 - 

2 40 Salfen (30) 

3 60 - 

4 80 Gorsen (90) 

5 100 Woudin (100) 

6 120 Deinste (110) 

7 140 - 

8 160 Bokel (150) 

9 180 Napad i Stummberg 

10 200 - Bagna Cieni 

11 220 - Bagna Cieni 

12 240 - 

13 260 - 

14 280 Norderingen (290) 

15 300 Middenheim (305) 
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Drużynowa elfka 
Jeśli w drużynie jest elfka, marienburczycy poproszą o udanie się na stronę sam na sam. Zrobią się też lekko 
nerwowi, ale będą mili i grzeczni wobec bohaterów. Jeśli drużyna nie zgodzi się na rozdzielenie, strażnicy zrobią 
się jeszcze bardziej nerwowi, nie zgodzą się na przepuszczenie podróżnych i poślą do fortu po wsparcie. Ddy to 
nadejdzie w postaci setnika i kilku zbrojnych, strażnicy jeszcze raz poproszą dziewczynę na osobności, tym 
razem bardziej stanowczo. W przypadku odmowy zagrożą aresztem dla całej drużyny, a nawet użyciem siły. Gdy 
w końcu uda im się odseparowac dziewczynę, setnik przepyta ją, czy nie jest zaginioną Arianneą Silverflower, 
którą porwano kilka dni temu w Marienburgu. Będzie starał się dowiedziec, czy dziewczyna jest prowadzona 
wbrew swej woli, bedzie ją także zapewniał, że nie musi się bać „porywaczy”, że jest bezpieczna. Jeśli graczce 
uda się rozwiać wątpliwości setnika, natychmiast i bez dalszej zwłoki puści drużynę dalej, przepraszając za 
nieprzyjemności i opóźnienie. 
Wielki Trakt Północny 
Trakt za Woudin zmienia się, przemieniając się w słynny Wielki Północny Trakt. Po lewej stronie traktu, na 
północ stoi Laureorn, siedziba elfów. Od drogi odgradza go przesieka szeroka na zasięg strzału z łuku (ok 500 
stóp), pokryta labiryntem zwalonych pni. Nie rośnie tu żadna inna roślinnośc, suche pnie leżą na gołej, czarnej 
ziemi. Pomiędzy pniami bieleją od czasu do czasu kości, także ludzkie. To śmiałkowie, którzy nie wierzyli w to, 
że elfy strzegą dobrze swego lasu. Stara legenda głosi, że elfy zawsze, ale to zawsze wypuszczają jedną strzałę 
jako ostrzeżenie. Ten kto zrobi choćby jeden krok dalej, nie otrzyma już następnego ostrzeżenia.  Jeśli w 
drużynie są jakieś elfy, potwierdzą tą legendę. Uświadom im także, mistrzu gry, że elfy, które opuściły 
matecznik są traktowane przez mieszkańców lasu tak samo jak pariasi i ludzie, i najprawdopodbniej spotka ich 
ten sam los. Przesieka będzie się ciągnąć nieprzerwanie aż do wysokości Bokel, stopniowo rozszerzając się, aż  
w końcu zacznie znikać przed Bagnami Cieni, przechodząc w stojące, martwe drzewa martwego lasu. 
Po prawej stronie od traktu, czyli na południe od niego, rozciąga się północnozachodnia częśc Drakwaldu. 
Zamieszkuje go wiele istot, które są niezbyt przychylne bohaterom. Banici, orkowie, zwierzoludzie, chaosyci to 
tylko kilka z atrakcji, jakie można w tym lesie spotkać. Przez całą podróż jednak nic złego bohaterów ze strony 
Drakwaldu nie spotka. 
Od momentu wjechania na Wielki Trakt Północny pogarsza się pogoda. Słońce, świecące jeszcze całkiem mocno 
w trakcie podróży do Woudin, z dnia na dzień jest coraz bardziej zasnute chmurami. Wieczory robią się coraz 
chłodniejsze, wczesnym rankiem i późnym popołudniem podnosi się gęsta, mlecznobiała mgła, która wypływa z 
Laurelornu. Im bliżej Bagien Cienia, tym mgły będzie więcej. Ważne, by bohaterowie oswoili się z tą mgłą i nie 
traktowali jej jako czegoś nienaturalnego. Wyjaśniaj to jako naturalny fenomen tej pory roku i tych okolic.  
Istotny jest też efekt niesamowitości, jaki ta mgła tworzy. Fantastyczne kształty, pojawiające się w 
zawirowaniach mgły, dziwne odgłosy, albo właśnie całkowita cisza, przytłumiona przez mlecznobiały opar, 
czerwonawe, upiorne oświetlenie gdy promienie Morrslieba przebiją się przez chmury – jednym słowem, niech 
się poczują nieswojo. Przypomnij im legendy o ludziach, którzy zniknęli we mgle, o mordercy, Altdorfskim 
Rozpruwaczu, który swego czasu pod osłoną mgły atakował prostytutki w slumasach stolicy, o elfach, które 
przychodzą we Mgle... ogólnie, stwórz wrażenie niepokoju, równocześnie starając się nie doprowadzic 
bohaterów do paranoicznych zachowań. Niech się oswoją z niesamowitością świata we mgle.  Nad ranem 
pojawia się także pierwszy szron. 
Mgła 
Mgła ogranicza widocznośc tak samo jak mrok, jednakże widzenie w ciemnościach nie działa we mgle. Zasięg 
wzroku w takiej mgle wynosi 20 metrów w ciagu dnia, i połowę tego dystansu w nocy (widzenie w ciemnościach 
niweluje efekt ciemności, podobnie jak jakiekolwiek źródło światła). Odległe światło wielkości pochodni lub 
okgniska widać z 50 m. 
Deinste 
Po połowie dnia wędrówki bohaterowie dotrą do Deinste. To niewielki, ponury fort i punkt faktorski, gdzie 
skupuje się skóry od myśliwych i traperów polujących w Drakwaldzie. Stanica jest dośc mocno ufortyfikowana, 
ale obsada to zaledwie tuzin najemników kompani krasnoludzkiej „Vortleif und Sohn”, zajmującej się handlem z 
traperami.  Wbrew pozorom, najemnicy to w większości ludzie, jedynie ich kapitan to krasnolud, Cahil 
Ironshoulder, daleki kuzyn faktora Vortleifa. Jest tu także niewielka gospoda i dwie niezbyt atrakcyjne pracujące 
dziewczyny, które zarabiają na przejezdnych. Tutaj bohaterowie graczy mogą zatrzymać się i uzupełnic zapasy. 
Do następnego punktu noclegowego na trasie, wioski Bokel, jest stąd półtora dnia drogi konno, dwa dni pieszo.  
Pod gołym niebem 
Następna noc po minięciu Deinste tak czy inaczej wypadnie bohaterom na trakcie, chyba że naprawdę zepną 
konie i uda im się dojechać do Bokel.  Jeśli jednak zdecydują się się na popas na trakcie, czeka ich trochę 
strachu. Pod wieczór dojadą bowiem do rozstajów dróg. Główny trakt, którym mają jechać biegnie dalej na 
wschód do Middenheim, ale pojawia się boczna droga na południe do Winsen. Bohaterowie powinni pamiętać, 
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że ich celem jest sprawdzić trakt do Middenheim, a nie zbaczać z trasy. Jeśli jednak zdecydują się to zrobić, 
dalszą część przygody obmyśl sam, dopóki nie wrócą na trakt. 
Co z tym strachem? Przede wszystkim, odkąd bohaterowie wkroczyli na trakt, wieczorami podnosi się mgła. 
Otula ona okolicę, redukując widoczność i wzmacniając niepokojące odgłosy z Drakwaldu. Jeśli drużyna ma 
konie, będą się one denerwować na dziwaczne odgłosy, które niesie mgła. Będzie słychac jakieś dziwne 
pochrząkiwania, wycie, jakby wilcze, ale bardzo ludzkie, jakieś dziwne piski, rechoty, sapanie tuż za zasłoną 
mgły. Bohaterowie usłyszą dziwaczną, barbarzyńską pieśń w jakimś plugawym języku, bębny, ryk jakiejś bestii, a 
także krzyk, kobiecy wrzask właściwie. Uświadom graczom, że ich bohaterowie naprawdę czują się nieswojo tej 
nocy, kuląc się wokół ogniska. Jeśli spróbują zrobić coś odważnego, np wstać i pójść w mgłę, spójrz poniżej.  

Strachy z Mgły 
Każda próba odejścia od ognia oznacza test Opanowania, jak dla strachu. Jeśli test jest zdany, nic się 
nie dzieje, postać może działac normalnie. Jeśli postać nie zda testu, zachowuje się tak, jakby była pod 
działaniem strachu. Jeśli postac uzyska wynik krytyczny (dublet powyżej wymaganego poziomu), 
zachowuje się tak, jakby była pod wpływem grozy, otrzymuje także 1 Punkt Obłędu. Podobny test musi 
wykonać każdy wartownik ale z modyfikatorem -10%, jeśli samotnie pilnuje obozowiska. Sen w tych 
warunkach nie jest zbyt spokojny – magowie nie odzyskują tej nocy punktów magii. 
Koszmar 
Tej nocy bohater o najsłabszej Sile Woli ma dziwny koszmar. 
Dziewczyna biegnąca przez las nocą, we mgle, ścigające ją jakieś pokraczne rogate istoty, bohater stoi 
jak wrośnięty w ziemię, nic nie może zrobić. Dziewczyna dobiega do drzewa, w które zamienił się 
bohater, potyka się o korzeń, pada. Rogate cienie dopadają ją, pochrząkując i sapiąc. Jeden z nich ma 
srebrzysty, sierpowaty nóż. Pozostali chwytają dziewczynę za ręce i nogi i przyciskają ją do pnia 
drzewa, zdzierają z niej suknię. Przerażona dziewczyna powtarza w kółko szeptem coś, czego bohater 
nie może zrozumieć. W tym momencie rogaty cień wbija jej nóż w lewą pierś i wyrywa wciąż bijące 
serce. Cienie nagle znikają, dziewczyna wciąż stoi, obejmując drzewo. Nagle jej głowa obraca się pod 
niemożliwym kątem, patrząc prosto w twarz bohatera drzewa i syczy, z wykrzywioną szatańsko 
twarzą: 
„A gdy stanie się jego wola, serce czyste otworzy mu drogę!”.  
Postać wykonuje test strachu, na zasadach opisanych powyżej. Niezależnie od wyniku, budzi się z 
krzykiem. 

Poza tym, nic się nie dzieje tej nocy, bohaterowie budzą się rano, po niezbyt dobrze przespanej nocy (jeśli spali 
w ogóle). Są zziębnięci i zmęczeni, otuleni zimną mgłą, która ustępuje dopiero koło południa. Jeśli bohaterowie 
podróżują pieszo, czeka ich jeszcze jedna taka noc, zanim dotrą do Bokel. 
Bokel 
Niewielka wioska drwali, a niedaleko siedziba lokalnego Cesarskiego Łowczego. Znajduje się tu również 
niewielka, ale zacna gospoda dla przejezdnych, w której można w spokoju odpocząc przed dalszą podróżą. 
Uprzejmi i mili halflińscy gospodarze ugoszczą wędrowców, a także w cenie noclegu przygotują prowiant na 
dalszą podróż, czyli na jakieś 5 dni. Jedzenie jest dobre i pożywne. Bohaterowie dostaną też po bukłaku 
dobrego październikowego piwa.  

Październikowe piwo 
To magiczne piwo, pobłogosławione przez Esmeraldę, które ma moc leczenia obrażeń. Każdy bukłak 
zawiera trzy porcje napoju, każda z nich uleczy 1k6 obrażeń, także tych zadanych pprzy pomocy magii. 

To będzie ostatnie miejsce, gdzie bohaterowie mogą odpocząć przed przygodą, jaka wkrótce na nich czeka. 
Spraw więc by poczuli się ciepło i dobrze, popraw trochę ich morale po ciężkiej nocy we mgle.  Właściwa 
przygoda rozpocznie się w dniu, gdy drużyna opuści Bokel, czyli mniej więcej na półmetku wyprawy. Nie 
opisuję więc kolejnych miejsc, zresztą aż do Norderingen przy trakcie nie ma miejsca, gdzie można by się 
wygodnie zatrzymac.  W wypadku, gdyby bohaterowie rozminęli się z przygodą i ruszli dalej, po prostu 
przeprowadź ich przez kilka dni drogi przez Bagna Cieni, potem kilka dni drogi do Middenheim i na tym 
zakończ przygodę.  
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Rozdział II: Łowca i Dziewczyna 

Pod wieczór dnia, w którym bohaterowie opuszczą Bokel, tak jak i w 
poprzednich dniach podnosi się mgła. Tym razem jest jej więcej, a to 
niechybny znak, że drużyna zbliża się do Bagien Cieni (tak im powiedz, gdy 
zaczną zachowywac się paranoicznie). Jest to całkiem naturalne zjawisko. Na 
razie ściele się nisko, jak wata albo tanie efekty z kiczowatego horroru, na 
wysokości końskich pęcin (lub ludzkich kolan). Robi się też coraz chłodniej, 
ale to również naturalne zjawisko. Zapewne bohaterowie zechcą stanąc na 
popas, choć nie jest jeszcze do końca ciemno.  
Nagle dostrzegą potężny, niebieskawy błysk nad drzewami, gdzieś przed 
nimi. Usłyszą także odgłos gromu i nawet głośniejszy, przeraźliwy wrzask 
bólu, nie do końca ludzki. Potem dojdą ich odgłosy szczęku oręża i jakieś 
dziwne pobekiwania i okrzyki. Oraz pisk przerażonej kobiety. Jeśli w drużynie 
jest mag, lub inna postac posiadająca umiejętnośc wykrycie magii, możesz 
przetestowac jego Inteligencję, nie mów jdnak graczowi w jakim celu ją 
testujesz – zdany test oznacza, że mag zidentyfikował błysk i grzmot jako 
magiczne wyładowanie. 
Jeśli drużyna ruszy w tamtą stronę, po około kilometrze ujrzą za zakrętem, w 
szybko zapadających ciemnościach i wśród podnoszącej się mgły, 
przerażającą scenę. 
Na trakcie leży wciąż wijące się, płonące jasnym, niebieskawym ogniem ciało, 
rzucając upiorny blask na niedaleki przewrócony wóz, dwukółkę, o który 
opiera się wojownik w pancernym kirysie. Stara sie osłonić przed ciosami, 
które sypią się na niego z łap dwóch dziwacznych, pokręconych potworów na 
kozich nogach, wymachujących toporami. Wojownik dzierży w jednej dłoni 
miecz, a w drugiej spory młot – nadziak, którymi blokuje ciosy.  
Zanim drużyna otrząśnie się z szoku i zdąży zareagować, większy z dwóch 
potworów spuszcza swój topór z góry, prosto na bark mężczyzny, który nie 
zdążył się zasłonić. Jego ramię opada bezwładnie – od tej pory ma 1 A i WW 
33. 
W tym momencie drużyna może działać już normalnie, otrząsnąwszy się z 
szoku i na przykład dołączyć do walki. Przewrócony wóz znajduje się około 50 
metrów od drużyny, dotarcie do miejsca walki zajmie jedną pełną rundę 
biegu. Nie widac żadnych innych uczestników walki, oprócz wojownika i jego 
dwóch przeciwników, płonącego ciała i jednego kosmatego stwora leżącego 
na ziemi. Ciało pali się jak ognisko i daje podobne światło. Obydwie wciąż 
żywe bestie są pod wpływem furii. 
Gdy skończy się walka, wojownik osuwa się omdlały na ziemę. Ma paskudną 
ranę, topór zwierzoczłeka utkwił mu w obojczyku, wbijając się aż po pierś. 
Życie uchodzi z niego szybko. Udzielenie mu pierwszej pomocy, podanie 
eliksiru czy próba leczenia czarami nic nie da.  
Gdy bohaterowie spróbują go ocucić, otworzy na chwilę oczy, które na chwilę 
rozgorzeją dziwnym, nieziemskim białym blaskiem. Na ten widok wszyscy 
bohaterowie wykonują test strachu, jak opisano w   Strachy z Mgły. 

Przyjrzy się bohaterom i powie: 
Znajdźcie dziewczynę... On nie może jej miec... znajdźcie ją.... obiecajcie... nie zabijajcie... nie wierzcie w 
kłamstwa... prośba... bogów...  
Oczywiście należy to odpowiednio odegrać, wojownik bardzo cierpi. Jeśli gracze nie zechcą obiecać mu niczego, 
ożywi się i oprzytomnieje, i każe im przysięgac na Sigmara i wszystkie bóstwa, że odnajdą dziewczynę. 
Jeśli bohaterowie obiecają, umrze, ale wcześniej opowie im swoją historię. Jeśli nie obiecają, przeklnie ich i 
umrze od razu, szepcząc: 
Bądźcie przeklęci, obyście trafili w Domenę Chaosu... Wybacz mi ojcze... nie dotrzymałem obietnicy... 
zawiodłem... 

Zwierzoczłek Chaosu 
Charakter Chaotyczny 

Sz WW US S Wt Żw I 

6 41 25 3 4 11 30 

 

A Zr Cp Int Op SW Ogł 

1 30 29 24 29 24 10 

 
Cechy specjalne: 
Rogata głowa, gorejące oczy, nogi bestii, 
krwawy szał (furia) 
 
Przedmioty: 
Topór, przepaska biodrowa, k6 kolczyków i 
pierścieni (warte 2k6 srebra), kościany 
wisorek 
 
Joachim Krugger, łowca czarownic. 
Charakter Praworządny 

Sz WW US S Wt Żw I 

3 53 45 5 4 7* 50 

 

A Zr Cp Int Op SW Ogł 

2 39 39 49 39 59 24 

W scenie na drodze ma 0(-2) Żyw i 
właśnie umiera. Posada również 5 PM 
 
Umiejętności 
Rzucanie czarów – magia wojenna 3 
poz, wykrywanie istot magicznych, 
Krasomówstwo, Język tajemny – 
Magiczny, Rozbrajanie, Uniki, Sekretny 
język – Bitewny,, Silny cios, Ogłuszanie. 
 
Przedmioty  
miecz, kirys płytowy, koszulka kolcza, 
sakiewka, kusza i 9 bełtów, srebrny 
łańcuch, sztylet, 2k6 ZK, stalowe kółko z 
najróżniejszymi amuletami. 
 
Czary 
Piorun  
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Klątwa: 
Jeśli bohaterowie nie przysięgną, że odnajdą dziewczynę, wojownik przeklnie ich. To tylko trik 
jarmarczny ze szczyptą magii, żadna klątwa na bohaterów nie spadnie. Ale każ im rzucić na Siłę Woli, 
każdemu z osobna, gdy tylko dowie się o klątwie. 
Jeśli nie zdadzą testu, popatrz na nich współczująco, ale nic nie mów. Niech się martwią. Nic im nie 
będzie, ale niech mają trochę stresu. Wkrótce faktycznie trafią do domeny, którą z pewnością uznają 
za Chaos. 

Historia Kruggera: 
Krugger jest łowcą czarownic z Nuln. Został wezwany przez kapłana Morra z Middenheim, by odnaleźć i 
sprowadzic elfkę. Kapłan nie wyjaśnił po co. Krugger uznał, że ma złapac dziewczynę, zapewne czarownicę, by 
doprowadzić ją przed sąd inkwizycyjny. 
Dostał przykazanie, że dziewczyna ma być żywa i w dobrym zdrowiu, co go nieco zdziwiło. 
Jechał z nią, przebrany za kapłana Morra, wiozącego trumnę. Przeszedł tak przez rogatki, pokazując strażnikom 
pierścień inkwizycyjny w razie potrzeby i nakazując milczenie. Dziewczyna była pod wpływem łagodnej trucizny 
usypiającej (dwie dawki Czarnego Lotosu) i leżała w trumnie. Wsie i miasteczka omijał, wędrował nocą, spał w 
dzień. Od paru dni miał wrażenie, że śledzą go jakieś oczy z lasu. Dziś uzyskał pewność, wtedy też zaatakowały 
go Bestie z Lasu. Wóz upadł, gdy koń został trafiony strzałą, trumna się wywróciła. Dziewczyna rozerwała 
skrzynię nadludzką mocą i uciekła w las, w stronę bagien. 
Cokolwiek się stanie, łowca umrze. Gdy drużyna już się z tym upora, może zastanowic się co dalej. Jeśli 
zdecydują się zostac przy wozie i zbadac okolicę, znajdą kilka śladów, które potwierdzają wersję kapłana. 

 Wóz był skierowany w stronę Middenheim. 

 Koń zginął od prymitywnych strzał z kamiennymi grotami. Kilka z nich jest też wbitych w wóz. 

 Obok wozu lezy przewrócona trumna, kawałek dalej leży zerwany łańcuch i kajdany. Kajdany 
wyglądają, jakby je ktoś zerwał z wielką siłą. Łańcuch i kajdany są wykonane ze srebra. Trumna 
wygląda, jakby była rozbita od środka.  

 Napierśnik i koszulka kolcza Kruggera nie nadają się do użytku, ale można je naprawic u kowala za 20 
ZK. 

 Młot bojowy to właściwie nadziak, którego ostroga jest wykonana ze srebra. jest też poświęcona przez 
kapłanów wielu kultów. Traktuj go jak broń magiczną, nie potrzeba jednak  testu SW do jego używania. 
Nie daje też żadnych bonusów do współczynników 

 Test leczenia+20%: Rana zadana kapłanowi toporem Bestii jest stanowczo śmiertelna, oderwała mu 
praktycznie ramię i rozszczepiła korpus do mostka..  

 Test tropienia: Na ziemi znaleźć można ślady racic i pazurzastych stóp, schodzące z traktu w kierunku 
północno-wschodnim, w stronę Bagna Cieni. 

 Test tropienia- 10%: Widac po śladach, że grupa Bestii zaatakowała i przyszła z południowej strony 
drogi, z Drakwaldu. 

 Test tropienia-10%: Częśc Bestii oddzieliła się i została przy wozie, atakując kapłana. 

 Test tropienia – 10%: bohaterowie znajdą szmatkę, skrawek materiału z lnianej sukienki, zaczepioną o 
krzaki. 

 Test przeszukiwania:  W okolicy można znaleźc: 
- 2k6 kiepskich strzał nadających się do użycia 
- 2 łuki refleksyjne, każdy ma 50% szans na to, że będzie nadawał się do użytku. 
- podwójne dno w wozie, a w nim skrytka. Leżą tu 2k6 ZK w srebrze, habit kapłana Morra, srebrny sierp 
(broń ręczna), pierścień inkwizytora i k6+1 miedzianych kamertonów. Dodatkowo bohaterowie znajdą 
tam wyglądający na wykonany w całości  z adamantytu pistolet, bogato zdobiony i grawerowany w 
dziwne symbole. Broń jest magiczna, co można stwierdzic przy pomocy wykrycia magii. Osoba znająca 
język krasnoludzki może odczytac na lufie – „Przeznaczenie kamienia jedno ma imię, lecz ostrza dwa”. 
Jest nabity kulą, która wygląda jakby była wytoczona z czarnego obsydianu. Więcej amunicji nie ma. 

Nazwa Siła 
Zasięg 

Ład 
K D Max 

Przeznaczenie 6* 10 20 60 ** 
*- Siła 6, ignoruje każdy pancerz, także magiczny.  Jeśli broń zada przynajmniej jedną ranę (traktuj jak 
obrażenia magiczne), ciało trafionej istoty umiera natychmiast. Dotyczy to każdej istoty, która ma 
świadomośc, także demony. Uwaga – przed tą bronią nie chronią Punkty Przeznaczenia. Aby z niej 
wystrzelić, potrzebny jest test Siły Woli. Broń wymaga normalnego rzutu na trafienie. Na Stonehearta 
(o nim później) zadziała również, ale zabije tylko jego ciało.  
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**- Broń ma tylko jedną kulę, a po jej wystrzeleniu natychmiast pokrywa się czarnym szronem, 
emitującym straszliwe zimno. Wszystko czego dotyka przez jedną rundę zamienia się w czarny 
obsydian. Może, i prawdopodobnie będzie to ręka bohatera, jeśli nie zda testu Inicjatywy, zamarznie 
cały. Przed tym efektem nie chronią Punkty Przeznaczenia. 
Ważne! 
Pistolet „Przeznaczenie” jest bardzo ważnym elementem scenariusza, takim kołem ratunkowym dla 
bohaterów. Jeśli bohaterowie nie znajdą skrytki w wozie, a co za tym idzie pistoletu, upewnij się, że 
wzięła go ze sobą dziewczyna uciekając. Jeśli bohaterowie spotkają ją później, wręczy go 
bohaterowi, którego uzna za najczystszego, lub temu, kto złoży jej obietnicę. O obietnicy niżej.  

 
Co dalej? 
W większości przypadków gracze rzucą się z wielkim optymizmem w mgłę i mrok, by uratować dziewczynę. 
Rzucą się tam po to tylko, by natychmiast się zgubić w gęstniejącej szybko mgle. Konie trzeba zostawić przy 
wozie, nie da się nimi wjechac w podmokły, martwy las. Mgła staje się tak gęsta, że wkrótce widoczność spada 
do kilku metrów. Teren jest podmokły, jeszcze nie bagienny, ale bohaterowie co chwila będą wpadać w jakieś 
kałuże przykryte oparami, potykać się o korzenie i zahaczać o gałęzie. Po dłuższej chwili wejdą pomiędzy 
dziwacznie ukształtowane skały, jakby z grubsza ociosane i ułożone w formy dziwacznych labiryntów.  
Jak zgubić bohaterów? 
Gdy drużyna zdecyduje się ruszyć na bohaterską odsiecz w mgliste, mroczne lasy, sprawienie by się pogubili nie 
powinno być zbyt trudne. Każdy gracz wykonuje test Inicjatywy swojego bohatera. I teraz uwaga – ci, którzy 
ZDADZĄ test nic nie słyszą,  natomiast ci, którzy testu NIE ZDADZĄ, słyszą jakby odgłosy pogoni, tętent racic, 
sapanie i parskanie gdzieś przed sobą, każdy w inną stronę. Jeśli bohaterowie rozdzielą się na więcej niż 
odległośc na jaką mogą widziec (max 20 m, ludzie 10 m), gubią się. Jeśli będą się nawoływać, wykonaj ponowny 
test Inicjatywy dla nasłuchujacych – ci którzy ZDADZĄ nic nie słyszą, ci którzy NIE ZDADZĄ, słyszą swoich 
towarzyszy z zupełnie innej strony niż faktycznie są. Jeśli bohaterowie trzymają się w kupie, rozdziel ich pniami 
drzew, wykrotami i kępami paproci czy skałami – gdy stracą się z oczu, znikają jeden po drugim. 
Gdy którykolwiek z bohaterów pozostanie sam we mgle, znika dla pozostałych, a oni znikają dla niego. Nie 
znikają oni po prostu z oczu, ale w ogóle ze świata, o czym za chwilę. Upewnij się, mistrzu gry, że po zniknięciu 
poszczególnych postaci nie wrócisz do nich z narracją, dopóki nie zostanie ostatni z bohaterów.  
Zjawa 
Ostatniemu z bohaterów, pozostałemu w świecie materialnym opisz taki widok, gdy będzie wypatrywał 
ostatniego z towarzyszy, który zniknął przed chwilą we mgle. 
Widzisz niewyraźną sylwetkę we mgle, jakby szczupłej kobiety  w koszuli nocnej, która stoi naprzeciwko ciebie, 
ledwie na krawędzi widoczności. Nie widzisz szczegółów, jedynie cień. Słyszysz cichy głos, w śpiewnym języku, 
który jest ci obcy, a który jednak rozumiesz jakimś cudem. 
„Chroń pieczęć, bez niej wszystko jest stracone”. 
Gdy bohater spróbuje podejść bliżej lub przyjrzeć dokładniej, sylwetka rozpłynie się w mgle, niczym senna 
mara. Bohater usłyszy jeszcze szepczące echo, powoli niknące w ciszy: 
Obiecaj... 
Chroń pieczęć... 
Obiecaj.... 
 
Jeśli bohater złoży obietnicę, poczuje niezwykłe ciepło i senność, po czym straci przytomność. Jeśli był ranny, 
gdy się obudzi jego Żywotność wróci do stanu wyjściowego. Jeśli postac jest magiem, to również rano odzyska 
wszystkie Punkty Magii. Bohater zyska również jeden punkt Przeznaczenia. Jeśli nie złoży obietnicy, będzie się 
tułał we mgle samotny, nie mogąc w żaden sposób znaleźc drogi powrotnej. Zapremiuj go jednym punktem 
Obłędu.  
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Rozdział III: Stummberg 

Teraz zacznie się zasadnicza częśc przygody. Wcześniejsze rozdziały to tak naprawdę sugerowane 
wprowadzenie, które możesz pominąć lub zmodyfikować do swoich potrzeb. Teraz czas na atmosferę grozy i 
tajemnicy. 
Jeśli bohaterowie zdecydują się na akcję, która uniemożliwi ich pogubienie podczas pościgu, możesz po 
prostu uznac, że gdy tylko zasną we mgle (czy to obozując koło wozu, czy jadąc po pomoc, czy cokolwiek 
innego) również znikną, by pojawić się na drodze do Stummbergu. Jeśli bohaterowie nie ruszyli w pościg ani 
nie pozostali w tej okolicy, tylko uciekli lub ruszyli dalej, poprowadź ich do Middenheim i zakończ przygodę. 
Stracili swoją szansę i najprawdopodobniej ocalili Stary Świat i własne życia. Jeśli chcesz na siłę wcisnąć ich w 
przygodę, po prostu powiedz im, że nad ranem idąc drogą trafiają na poniżej opisane miejsce.  
Gdzie są bohaterowie? 
Teraz weź mistrzu swoją mapę (Mapa Mistrza Gry). Znajdź na mapie lokację 25. Świątynia Sigmara i zorientuj 
mapę tak, by lokacja 6. Krąg Taala wskazywała godzinę dwunastą. Następnie dla każdej postaci rzuc k12. Nie 
musisz pokazywać tego rzutu graczom, jest on tylko informacyjny dla ciebie. Następnie umieść postacie w 
miasteczku, w dowolnym miejscu, zgodnie z wynikiem rzutu k12, która wskaże na której godzinie pojawi się 
postać. Nie oddalaj ich zbytnio od Świątyni, i nie wystawiaj ich za murami miasta.  
Zagubieni we mgle ohaterowie zaczynają powoli dostrzegać, że chyba nadchodzi świt. Mgła się jakby 
przerzedza, i robi się coraz jaśniej. Cyklopowe głazy wokół nich wyłaniają się z mgły i okazują się byc zabudową 
miasteczka. Znika też gdzieś błoto, zastąpione brukiem. Widzą wokół siebie budynki, dachy, mury miejskie, 
wciąż we mgle. Nigdzie nie widać żywego ducha, okolica wygląda na wymarłą, ale zupełnie jakby ludzie zniknęli 
przed chwilą. Jeśli bohaterowie zaczną dobijać się do domów lub wchodzić siłą, odkryją kilka ciekawych rzeczy. 
Przede wszystkim, znajdą ślady bardzo niedawnej obecności ludzi. W domu pod paleniskiem będzie jeszcze żar, 
a nad ogniem w kociołku będzie ciepła strawa. W Innym miejscu na stole będzie leżał świeżo wypieczony 
bochenek chleba, częściowo pokrojony, a obok nóż. Na drodze będzie leżało kilka świeżych końskich bobków 
(jeszcze ciepłych, jeśli ktoś zechce sprawdzić) itp, itd. Wszystko wygląda tak, jakby ludzie nagle zniknęli przed 
chwilą. Bez popłochu, paniki. Co dziwniejsze, jeśli ktoś weźmie np bochenek chleba, gdy wejdzie do tej chaty, 
znajdzie go w tym samym miejscu i za drugim razem, ale dopiero wtedy, gdy zje lub zostawi gdzieś ten 
pierwszy. Bochenek będzie wyglądał dokładnie tak, jak znaleziony za pierwszym razem. Dotyczy to każdego 
przedmiotu w mieście, oprócz tych wykonanych ze srebra, oraz tych, które należą do Grzeszników, Cnotliwych, 
bohaterów graczy i Stonehearta. Dla przedmiotów „z otoczenia” czas tutaj nie płynie, jest co najwyżej chwilowo 
zakłócany przez ingerencje bohaterów. 
Pogoda 
Warto tutaj wspomnieć o warunkach klimatycznych, panujących w Stummbergu. Przede wszystkim, całą 
okolicę spowija gęsta mgła, uniemożliwiająca dostrzeżenie czegokolwiek na dalej niż 20 metrów (60 stóp). Jest 
jasno, jednakże nie da się ustalić, skąd pada światło. „Słoneczne kamienie” Norskanów, testy orientacji czy 
badania magiczne nic nie dadzą. Mech porasta pnie i głazy losowo, gałęzie choinek są tak samo długie z każdej 
strony itd.  Nic nie rzuca cienia. Jeśli jakiś szczęśliwiec ma przy sobie kompas, odkryje, że igła wiruje szaleńczo, 
nie mogąc się zdecydować, gdzie jest północ. Nie ma tu kierunków. Wkrótce bohaterowie odkryją też, że w tej 
krainie czas jakby zastygł – nie nadchodzi zmierzch, nie ściemnia się, nic się nie zmienia. Powietrze nie jest ani 
ciepłe, ani zimne, pomimo tego, że trawę pokrywa delikatny szron. Można chodzic w kożuchu lub nago, nikt się 
nie spoci ani nie zmarźnie. Mgła nie jest wilgotna, nie jest zimna, bardziej przypomina bezwonny dym. Można w 
niej oddychac normalnie, z punktu widzenia bohaterów to całkiem normalna i nieszkodliwa mgła, oprócz 
wspomnianych wyżej różnic. Nie wieje wiatr, i panuje kompletna cisza. Nie słychać ptaków, szelestu drzew, nic, 
tylko dźwięki generowane przez drużynę.  
Dzwony 
Bohatrowie znajdą się nagle w obcym mieście, każdy samotnie, nie wiedząc co się dzieje. Daj im chwilę na 
pokręcenie się po mieście, pewnie któryś z nich wpadnie na to, by krzyknąć i zawołać resztę. Niezależnie od 
tego, czy bohaterowie się znajdą (daj każdemu po dwie minuty czasu gry na eksplorację i poszukiwania), nagle 
usłyszą trzykrotne uderzenie potężnego dzwonu, dochodzące z kierunku, w którym znajduje się świątynia. Jeśli 
bohaterowie ruszą w stronę dźwięku dzwonów, to dobrze. Jeśli zaczną się kręcić po mieście, każdy osobno lub 
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małymi grupami, bądź bezlitosny i spuść na nich wszystko co ci przygotowałem na graczy. Opisy zagrożeń 
znajdziesz niżej, w rozdziale Święta Misja. 
Świątynia Sigmara 
W końcu oczom drużyny ukaże się świątynia (lokacja 25.). To gotycki, strzelisty budynek z dwoma wąskimi 
skrzydłami wybiegającymi do przodu, niczym rozszczepiony ogon komety. Budynek posiada dwie mniejsze 
wieże zakończone kopułami na każdym ze skrzydeł, oraz jedną, wyższą i masywniejszą, nad główną częścią. 
Pomiędzy tymi skrzydłami znajduje się niewielki wąski dziedziniec, prowadzący do wejścia do głównej części 
świątyni. Na jego środku stoi niewielka fontanna. Bohaterowie ujrzą przy niej klęczącego, wspartego o coś 
mężczynę, obróconego plecami do drużyny a twarzą w stronę wejścia do świątyni. Mężczyzna ma na sobie 
czerwony habit i lśniący kirys, jego głowa jest łysa i wieńczy ją żelazny diadem. Wygląda, jakby się modlił lub na 
coś czekał, z czołem opartym o trzonek nadziaka, który trzyma przed sobą. Obok leży kusza myśliwska i pudełko 
na bełty, przy pasie ma miecz. 
Bohaterowie z pewnością zechcą podejść i porozmawiać. Jeśli jeszcze nie wszyscy się zebrali, ale szli w stronę 
dzwonów, uznaj, że wszyscy dochodzacy pojawią w tym miejscu w tym samym czasie.  
Stanie przed nimi mężczyzna o surowej, wychudłej i poznaczonej bliznami twarzy, z jasnobrązowymi, prawie 
żółtymi oczami. Na twarzy ma kilkudniowy, rudawy zarost, ale głowa jest starannie wygolona. To Stoneheart, 
kapłan Sigmara. 
Gdy Stoneheart zda sobie sprawę z obecności bohaterów, ocknie się z transu modlitewnego (udaje, wie o 
bohaterach odkąd weszli do miasta) i spojrzy po drużynie, wyraźnie zaniepokojony. Na wszelkie gwałtowne 
ruchy zareaguje agresywnie. Zakrzyknie coś w stylu: 
„Ha, przyszliście w końcu po mnie, pomioty Piołuna? Przeklinam was, demony, na moc Sigmara – odejdźcie!” 
Jeśli bohaterowie nie odejdą (egzorcyzm najwyraźniej na nich nie działa). Jeśli wyjaśnią kapłanowi, że nie są 
demonami, popatrzy na nich podejrzliwie i nie odłoży broni. Przedstawi się (nazywa się Jeremiasz Stoneheart, 
kapłan Sigmara, były inkwizytor) i zapyta, kim są bohaterowie, cały czas zaciskając dłoń na trzonku młota, o 
który się opierał.  
Wyjmie zza pasa ozdobny srebrny sztylet i poprosi, by bohaterowie utoczyli trochę krwi z palca tym sztyletem, 
by mógł się upewnić, że nie są demonami, kolejną sztuczką Piołuna. Gdy wszystko bedzie w porządku, jego 
twarz nagle złagodnieje, odłoży nadziak i podbiegnie do postaci z radością, krzycząc „Moje modlitwy zostały 
wysłuchane! Dzięki ci Sigmarze!”.  
Z pewnością drużyna będzie miała mnóstwo pytań. Stoneheart odpowie na nie z entuzjazmem. I tu zaczyna się 
zabawa w kłamanie, mistrzu gry. 
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Rozdział IV: Fałsz 

Stoneheart: Wersja dla graczy 
Opieraj się na tej wersji, gdy Stoneheart będzie rozmawiał z bohaterami. 
Jeremiasz Stoneheart jest bogobojnym i oddanym sługą Sigmara, który był niegdyś pryncypałem światyni 
Sigmara w tym bezbożnym miasteczku. Wcześniej był kapelanem wojskowym w kontyngentach 
middenheimskich, został odznaczony przez samego Imperatora Wilhelma II (test historii, etykiety lub heraldyki  
pozwoli stwierdzić, że cesarz Wilhelm II nie żyje od 30 lat!) za obronę klasztoru Vereny w Szarych Górach (test 
historii pozwoli stwierdzić, że rzeczywiście było takie wydarzenie... 57 lat temu!) podczas inwazji orków. 
Następnie został wcielony do sił inkwizycyjnych, pilnujących spokoju w granicach Imperium. Stoneheart był 
kluczowym elementem udaremnienia  wielu tajnych spisków na życie Cesarza, rozbijał ośrodki kultów 
heretyckich, a nawet wyznawców plugawego Chaosu. Oficjum wysłało go tu, do Stummbergu, na najważniejsze 
zadanie w jego karierze – odkryć złowrogi spisek barona Jana Taalhofera, pana tych włości. W trakcie 
sprawiedliwego procesu wiedźmia magia dała o sobie znać. Za tym musieli stać wspólnicy Taalhofera. Dzień po 
egzekucji Taalhofera na rozstajach, całe miasto spowiła mgła, a woda w rzece stanęła. Większość ludzi zniknęła.  
Ci zaś co zostali, zostali opętani przez demony. Stoneheart był akurat na polowaniu w pobliskich lasach, co 
zwykł czynić dla relaksu po męczących procesach. Gdy wrócił do miasteczka, wyglądało tak, jak ujrzeli je 
bohaterowie. 
Wielokrotnie próbował się wydostać, ale za każdym razem gdy opuszczał miasto, w jakiś szatański sposób 
wychodził z tego samego kierunku, w którym szedł, jakby gubił się we mgle.  
Odkrył też, że nie jest w miasteczku sam. Napotkał kilka osób, które wyglądały jak mieszkańcy miasta, ale 
szybko okazało się, że nie byli to ludzie, a demony w ludzkich postaciach. Zaatakowali go, ledwo uszedł z 
życiem. Byli to najprawdopodobniej wspólnicy Taalhofera, którzy wpadli w pułapkę własnych czarów.  
Gdy wrócił do miasteczka, przerażony pobiegł do świątyni, by prosic Sigmara o radę. Odkrył straszliwe 
bluźnierstwo. Zniknęły wszystkie symbole jego religii, a na blacie ołtarza ktoś wyrył dziwaczną inskrypcję, której 
do tej pory nie potrafi do końca zinterpretować, choć udało się ją odczytać. Chętnie ją pokaże drużynie.  
 
Najpierw, zanim Stoneheart pokaże bohaterom tablicę, wyjaśni im pokrótce co się tu dzieje. 
Uważa on, że miasto zostało wyrwane ze świata materialnego i zamknięte pieczęciami, ponieważ tutaj na świat 
próbowało się wydostac coś bardzo złego, coś co on nazywa Piołunem. Czym lub kim Piołun jest, Stoneheart nie 
jest pewien, ale wie, że gdyby się wydostało, mogłoby zniszczyć świat. Uważa, że miasto jest zapieczętowaną 
bramą, a on jest jej strażnikiem, który ma się upewnić, że istocie nie uda się przejśc do świata materialnego.  
Zapytany o dzwony odpowie, że to musiał byc znak od bogów, że oto nadchodzą posiłki, o które modlił się 
codziennie. Nie słyszał ich nigdy wcześniej odkąd pojawił się w mieście. Dla Stonehearta przekaz jest jasny – 
bogowie zesłali mu bohaterów, by pomogli oczyścić miasteczko z demonów i wygnać je z powrotem do 
Piekielnych Otchłani. Jeśli to się stanie, Stoneheart zakłada, że miasto wróci do świata materialnego. 
Potem pokaże bohaterom kamienny blat ołtarza z wyrytą inskrypcją. Inskrypcja jest napisana w magicznym 
języku klasycznym. Kapłan bardzo chętnie przepisze i przetłumaczy treśc tekstu, gdyby bohaterowie chcieli mieć 
kopie. 
Pierwsza rzecz, na jaką zwrócił uwagę kapłan, to oczywiście symbol koła o ośmiu szprychach, czyli znany mu 
bardzo dobrze symbol Chaosu. Zauważa on jednak, że symbol ten wygląda, jakby ograniczał coś w środku, 
zamykał w zewnętrznym kręgu pierścieni. Uważa, że mogą być to pieczęcie wspomniane w tekście.  
Kolejną sprawą jest „Osiem Potęg” i „Strażnik”. Stoneheart przyzna, że prawdopodobnie chodzi o panteon 
Starego Świata: Taala, Mananna, Myrmidię, Morra, Ranalda, Shallyę, Ulryka i Verenę.  
Uważa również, że Strażnikiem owych pieczęci ma byc Sigmar, najmłodszy członek tego panteonu. Stoneheart, 
jako przedstawiciel Sigmara pośród śmiertelników, czuje, że bycie Strażnikiem to jego zadanie. Zresztą to 
dlatego w końcu Potęgi umieściły ten napis tutaj, w tej świątyni. 
Według Stonehearta, kolejny wers odnosi się do cech charakteru strażnika. Musi byc prawy i mądry, mieć w 
sobie honor i odwagę, byc pełnym wiary w boską opatrznośc, mieć sumienie, musi kochać swój lud i być 
oddanym swojej sprawie. Kapłan oczywiście widzi w sobie te cechy, co potwierdza jego przypuszczenia co do 
osoby Strażnika. Wypyta również bohaterów, czy oni również poczuwają się do tych cech, skoro sam Sigmar 
przysłał ich, by go wsparli w jego dziele. Jeśli bohaterowie będą mieli jakieś wątpliwości co do tego „przysłania 
przez Sigmara”, kapłan uśmiechnie się dobrodusznie i zapyta: „A z jakiegoż innego powodu się tu znaleźliście? 
Mówcie co chcecie, dla mnie to boska opatrznośc”. Na wszystkie teorie bohaterów zareaguje uprzejmie, ale 
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sceptycznie. Zainteresuje się natomiast tezą o tym, że drużyna poszukuje zagnionej Arianelle Silverflower, i że 
dziewczyna prawdopodobnie również tu trafiła. Na insynuacje, jakoby to on był porywaczem i to jego spotkali 
bohaterowie na trakcie, zareaguje zdziwieniem i niedowierzaniem. Uważa zresztą, że tak naprawdę umarł i 
znajduje się gdzieś pomiędzy światem doczesnym a zaświatami, podobnie jak drużyna. Uważa, że jego dusza 
zostanie uwolniona, gdy demony zostaną pokonane. W momencie gdy bohaterowie zdadzą sobie sprawę ze 
słów kapłana, że być może znajdują się gdzieś Pomiędzy, a być może nie żyją, wykonaj dla każdego test grozy. 
Interpretacja kolejnego wersu, tego o słabości strażnika. Stoneheart zinterpretuje ją jako potrzebę wsparcia go 
przez bohaterów. Na resztę nie ma wytłumaczenia, byc może kwestia „zgody Jednego” jest jakąś formą układu 
pokojowego pomiędzy ósemką bogów a nim. 
Kolejny wers według kapłana dotyczy demonów, które żyją w zapieczętowanym mieście. Uważa on, że 
posiadają one zdolność polimorfii i mogą przybierać dowolne kształty, oraz udawać kogokolwiek. Dlatego 
bohaterowie nie powinni ufać nikomu, nawet swoim towarzyszom. W tym momencie rozda wszystkim srebrne 
monety przebite pośrodku, z przewleczonym rzemieniem. Każe je nosic na gołym ciele, i okazywac 
towarzyszom i jemu, gdy się rozłączą. Sam nie nosi takiego wisiorka, ale to dlatego, jak twierdzi, że ma na sobie 
żelazny diadem, poświęcony przez Wielkiego Teogonistę, którego nie dotknąłby żaden demon, ani nie 
potrafiłby go odtworzyć. 
Kolejny wers oznacza sposoby, w jakie demony będą próbowac pokonac Strażnika i jego pomocników.  
Ostatni dwuwiersz oznacza, że najwidoczniej musi istniec jeszcze jedna, dziewiąta pieczęć, która ostatecznie 
złamana otworzy wrota do świata materialnego. Zasępi się na sugestię, że „czyste serce” może należec do 
szukanej elfiej dziewczyny. Przepyta bohaterów dokładnie o to, co wiedzą o dziewczynie. Na wieśc, że według 
Kruggera jest czarownicą, nagle zblednie i oprze się o coś.  
Po czym przypomni sobie koszmar, który śnił podczas ostatniego odpoczynku. Wiódł na wozie skrzydlatą 
demonicę, skutą srebrnymi łańcuchami. Demonica przybrała formę pięknej dziewczyny, i tak była widziana dla 
wszystkich śmiertelników oprócz niego, bo jego czyste serce potrafiło dostrzec prawdę. Nagle z lasów wypadła 
horda rogatych demonów, a demonica zerwała się i uciekła w las. Stoneheart bohatersko walczył, ale w 
pewnym momencie powalił go cios potężnej Bestii. Wtedy się obudził z krzykiem, chwilę później zabiły dzwony, 
po raz pierwszy odkąd tu jest. Podejrzewa, że w takim razie być może dziewczyna rzeczywiście jest jakimś 
demonem, który przedostał się tu razem z bohaterami. Być może ma jakiś plan, być może przybyła tu, by jakoś 
zniszczyć pieczęcie. Ostrzega bohaterów, by uważali na nią i nie dali się omamić, a jeśli ją spotkają, ważne jest, 
by przyprowadzili ją do Stonehearta – żywą, bo jeśli nawet uda się ją zabić, to demon który w niej jest spróbuje 
opętać innego bohatera. 
Zapytany o demony rezydujące w mieście, zaprosi bohaterów do swojej siedziby  w kamienicy przyległej do 
świątyni. Bohaterowie zobaczą, że miejsce jest dośc mocno ufortyfikowane – drzwi i okiennice są ponabijane 
srebrnymi hufnalami, zamykane są na ciężkie sztaby. Kapłan wyraźnie boi się czegoś.  W środku bohaterowie 
znajdą dośc komfortowe trzypiętrowe mieszkanie. Jest tu kuchnia, sala jadalna, służąca za salon, na górze kilka 
sypialń. Jest też wyjście na podwórko, zabarykadowane.  
W sali jadalnej, do której zaprosi ich kapłan, bohaterowie zobaczą skrzyżowanie zbrojowni z laboratorium, 
biblioteką i wystawą trofeów. Widac tu jakieś stare księgi, głównie teologiczne i historyczne, porozrzucane 
wszędzie, wiele z nich otwartych. Na stole piętrzą się retorty, tygle, dziwaczne aparatury. Kapłan wyjaśni, że 
prowadzi tu badania nad skutecznymi środkami obrony przed demonami, oraz nad sposobem zamknięcia wrót i 
pokonania Jedynego, gdyby się pojawił. 
Wyjaśni, że magia działa tu bardzo słabo, że mgła rozprasza moc magiczną, a najskuteczniejszym (przynajmniej 
według literatury) sposobem na demony jest srebro. 
Znajduje się tu sporo komponentów do czarów – siarka, pióra, wosk, kępki futra, kawałek magnesu, trochę 
żelaznych kółek, jakieś tajemnicze proszki i fiolki. Bohaterowie znajacy się na magii mają prawo do testu 
Inteligencji – rozpoznają kilka mikstur, między innymi eliksir leczący (dwie fiolki) i maść na oparzenia. 
Jest tu także sporo trofeów myśliwskich, wiszących na ścianach, głównie poroża jeleni i szable dzików. Do tego 
sporo elementów oprzyrządowania myśliwego – rogi łowieckie, wnyki, sidła, kołczany, różne przydatne sakwy i 
zaczepy na zdobycz, krzesiwa, a nawet lunetę i kompas. Bohaterowie znajdą też kilka dziwnych, koźlo- ludzkich 
czaszek, oraz całkiem sporą czaszkę orka. Oprócz tego wszędzie wala się mnóstwo broni wszelkiego rodzaju – 
miecze, korbacze, berdysze, topory. Jest także kilka młotów, w tym jeden dwuręczny, wiszący na ścianie, 
wyglądający na świetnej roboty krasnoludzką broń. Jest to broń runiczna, jednak szczegóły jakie runy ma na 
sobie, pozostawiam tobie, mistrzu. W Stummbergu i tak nie będą działac, wystarczy nam wiadomośc, że to 
broń magiczna. Są tu także łuki myśliwskie i strzały, oraz dwie kusze (oprócz tej, którą ma ze sobą Stoneheart) i 
sporo elementów produkcyjnych do bełtów.  
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Bohaterowie znajdą też strzelbę hochlandzką i niewielką baryłkę prochu, oraz sakiewkę z kulami. (24 sztuki) 
 

Nazwa Siła 
Zasięg 

Ład 
K D Max 

Hochland Long Rifle 5 48 96 400 4 rundy 
 Specjalne zasady:  +10 US na zasięgu maksymalnym. 
Cena: 400 ZK  

Stoneheart chętnie podzieli się swoimi zasobami, nie pozwoli jednak ruszać runicznego młota, uważając, że jest 
przeklęty. 
Jeśli bohaterowie zainteresują się książkami, znajdą tu kilka interesujących pozycji: 

 Liber Sigmaris – „Księga Sigmara”, opisująca dzieje patrona Imperium. Taki „Nowy Testament”. 

 Heiligen und Dämonen – „Święci i Demony”, inspirująca lektura dla młodych egzorcystów, 
opowiadająca o bojach legendarnych bohaterów Imperium z demonami. 

 Malleus – „Młot” Podręcznik inkwizytora, zawiera czar „Odesłanie Pomniejszego Demona” 

 Silber Zweig – „Srebrna Gałąź”, badania nad magią używaną przez czarownice w Imperium. Zawiera 
czar „Przekleństwo”. 

 Aus der Dunkelheit – „Z Ciemności”, bestiariusz istot mroku, niezwykle obrazowy. 

 Cultes Des Goules – „Kult Ghuli”, bretońska księga opisująca nekromantyczne praktyki w Sylvanii i 
Khemri. 

 Alte Volk – Legendarna historia nauczania ludzi magii przez elfy, oraz opisanie fragmentów mitycznej 
wyspy Elfów Wysokich – Ulthuanu. 

 Voynich – zbiór notatek biskupa praaskiego Voynicha, opisujący wojny na północy cesarza Wilhelma II. 

 De Vermins Misteriis – „Tajemnice Szczurów” – zakazana, heretycka księga szaleńca Ludwika z Prinn, 
który opisuje w niej swoje spotkania z tajemniczą cywilizacją szczuroludzi, mieszkającą pod ziemią. 

 Alfen Lied – kompilacja legend i podań elfów leśnych. 
 

Jeśli masz pomysły na inne pozycje, śmiało je wprowadzaj. Jeśli bohaterowie zechcą się zagłębic w księgi, 
bedziesz musiał im coś wymyślić, ale nie będą mieli zbyt wiele czasu na razie. Kapłan zapędzi ich bowiem do 
sprzątania stołu i narady. 
Gdy bohaterowie już usiądą przy naprędce uprzątniętym stole, kapłan opowie im o demonach. Zdejmie także 
ze ściany mapę miasta, na której będzie pokazywał, gdzie rezydują poszczególne demony. Oto informacje, jakie 
otrzymają bohaterowie: 

 siostra Ingrid. Kapłanka Shallyi, mieszka w leprozorium za rzeką na południe od miasta (lokacja 45.) To 
pokręcona, zła istota, splugawiona przez sekretną służbę dla Pana Zarazy, Nurgle’a. Pracowała z 
trędowatymi, jednakże najwyraźniej opuściła ją łaska jej bogini, bo sama zaraziła się tą straszną 
chorobą. To czarownica, która kłamstwami opętała umysł barona. Nie zdążyli spalić jej na stosie 
pomimo, że dowodów na jej zbrodnie dostarczył Verker, młody mniszek ze świątyni Vereny.  

 Seska, dziewczyna ze wsi Sadelberg (lokacja 9.) To jej użyła czarownica Ingrid, by omamić barona. 
Dziewczyna nieziemskiej urody, choć wcześniej była całkiem przeciętna. kawaler Metterling widział ją z 
okien swojego dworu, gdy nago biegła do rzeki przy pełni księżyca i płynęła na zamek. Z pewnością 
robiła to by uprawiać niecne praktyki z hrabią, który pohańbił swoją ślubną małżonkę, Frau Ulke. Wielu 
widziało Seskę jak spotykała się skrycie z innym spiskowcem, młynarzem Peytrem.  

 Gunthar Von Melle, młody rycerz zakonny Białego Wilka. Rezyduje w niewielkiej fortecy zakonnej przy 

Bramie Wschodniej (lokacja 47.) Ten apostata splugawił swój chlubny zakon, obrażając przeora 

Kalfacjasza z klasztoru Sigmara (lokacja 18.), przez co doprowadził biedaka do apopleksji i paraliżu. 
Zdrajca  odmówił wykonania rozkazu aresztowania barona, który Kalfacjasz wydał mu na polecenie 
Stonehearta. 

 Peytr Miller, młynarz. Rezyduje w młynie (lokacja 7.) Człowiek ten był zamieszany w spisek – kawaler 
Metterling i burmistrz Volske (przy okazji możny faktor miejski), zgodnie potwierdzili na procesie, że 
widzieli go wielokrotnie na potajmnych schadzkach z uczennicą czarownicy Ingrid, Seską. Dodatkowo 
wszyscy zauważyli, że przybył tu znikąd, a bardzo szybko zyskał sławę i bogactwo. Pomysły, które 
wprowadza do swojego młyna są podszeptywane przez mroczne siły.  

 Albrecht Vogel, karczmarz. Vogel czai się blisko gospody dla przejezdnych, „Ein Schenkel” (lokacja. 

42.). To stary jednonogi zbój i najemnik, typ spod ciemnej gwiazdy, który sprzedałby własną matkę za 
kilka pensów.  Zabójca na usługach spiskowców, próbował zabić hrabiego, gdy go prowadzili na 
przesłuchanie, by nie zdradził wspólników. Zamach udaremnił dobry i skromny człowiek, begard Kugel. 
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Niestety nie zdążyli ująć niedoszłego mordercy, bo przeszkodził w tym drugi zamachowiec, zdrajca 
Getreu.  Vogel uciekł.  

 Alois Getreu siedzi zamknięty na zamku, w Wieży Głupców (lokacja 35. ). To drugi z zamachowców, 
którzy chcieli uniemożliwić przesłuchanie hrabiego Taalhofera. To młody rajtar z południa, były 
kondotier, podobnie jak Vogel. Powstrzymał kapitana Otto Messera, gdy ten próbował ująć 
uciekającego zamachowca. Osadzono go w Wieży Głupców, ale nie zdążyli go osądzić, bo przyszła 
mgła. 

 Hargix, druid. Prawdopodobnie mózg całego spisku, dokonywał dziwnych rytuałów magicznych w 

kręgu Taala na północy od miasta (lokacja 6.) Fluktuacje mocy wyczuł miejscowy czarodziej, Abelard 
Siwy. Przerażony przybył do świątyni Sigmara na kilka dni przed pojmaniem Taalhofera. Opowiadał o 
niezwykle potężnych wyładowaniach magicznych w kręgu, jakie zaobserwował ze swojej wieży. 
Stoneheart uważa, że to druid ściągnął zło na miasteczko.  

 Albert Gewicht, kapłan Morra, urzędował niegdyś w okolicy cmentarza (lokacja 1.)  Zajmował się 
jakimiś tajemniczymi rytuałami, prawdopodobnie nekromantycznej lub demonologicznej natury. 
Wspólnik Hagrixa, jak wykazało śledztwo. Próbował zapobiec egzekucji barona Taalhofa, ale przepędził 
go Holger Meister, łowca czarownic, który nadzorował egzekucję. 
 

Po zapoznaniu bohaterów z tymi informacjami zdradzi im, czego od nich oczekuje. Potrzebuje mianowicie, by 
bohaterowie pomogli mu sprowadzić demony do katedry, by mógł dokonać egzorcyzmów i wysłać je z 
powrotem do piekieł. Uważa, że w ten sposób uda mu się przywrócić miasteczko do naszego świata, a Piołuna 
odesłać do Piekielnych Wymiarów. 
Drużyna musi odnaleźc całą ósemkę i przyprowadzic ich tu. Stoneheart twierdzi, że to wciąż bogobojni ludzie, 
których można odratować. W tym celu bohaterowie muszą przynieśc mu także przedmioty, które dają siłę 
demonom. Każdy z demonów ma jeden taki przedmiot przy sobie, ale nie będzie łatwo go zabrać. Stoneheart 
jednak nie wie, czym są te przedmioty. 
Zapytany o elfią dziewczynę, powie że nic o niej nie wie, nie widział jej, chyba że w snach. Jednakże jeśli 
bohaterowie opowiedzą to co wiedzą o niej (że jest czarownicą i może byc opętana przez demona) zmartwi się 
bardzo, podejrzewając jakąś sztuczkę Piołuna. Jeśli dziewczyna jest w mieście, mogą byc kłopoty. Twierdzi, że 
czasem trafiali tu śmiertelnicy, ale bardzo szybko opętywały ich demony – dzwon nigdy jednak nie bił. Dopiero z 
przybyciem drużyny dzwony zabiły. Uważa, że prawdopodobnie stało się tak i z dziewczyną – stała się jednym z 
demonów miasta. 
Zapytany, gdzie jest Piołun, powie że nie wie, ale podejrzewa że ukrywa się gdzieś w mieście, czekając aż jego 
demony przemogą pieczęcie i wyzwolą go. Stoneheart szukał miejsca, gdzie mógłby przebywać Piołun, ale go 
nie znalazł. Ostrzega również bohaterów, że „w mgle coś jest, żyje w niej coś strasznego”. Być może ta mgła to 
właśnie eteryczna forma Piołuna, który nie ma mocy, by się scalić w materialne ciało. Kapłanowi wydaje się, że 
Piołun może być też rozbity i ukrywa się w ciałach demonów. Ostrzeże również bohaterów, by nie wierzyli w ich 
kłamstwa i nie zachwiali się w wierze w Sigmara gdy będą mieli do czynienia z demonami. Ostrzega ich także, że 
sprowadzenie demonów nie będzie łatwe, że nie dadzą się łatwo przyciągnąć do świątyni. Mówi bohaterom: 
 
Musicie je sprowadzic za wszelką cenę. Jeśli trzeba kłamcie, oszukujcie, wbijcie nóż w plecy, pozwólcie się 
ponieśc furii... ale musicie je sprowadzić, niezależnie od ceny, jaką przyjdzie wam zapłacić. 
 
Po czym każe drużynie przysiąc na Sigmara, lub jakiegokolwiek boga ich postaci posiadają, że przyprowadzą do 
niego wszystkie demony. Dzięki temu Stoneheart będzie mógł odesłac je do Domeny Chaosu i zamknąc wrota 
raz na zawsze, dzięki czemu miasto powinno wrócic do planu materialnego, a bohaterowie będą wolni. 
Jak twierdzi, w mieście mogą życ także inne, pomniejsze demony. Nie wie skąd się wzięły, ale wydaje mu się, że 
od czasu do czasu do tej domeny przenikają także śmiertelnicy, którzy pozostając tu zbyt długo szybko 
przemieniają się w demoniczne istoty. On oparł się tak długo dzięki swej wiary i wytrwałości. Demony nie są 
zbyt groźne, ale trzeba na nie uważac. Stoneheart ostrzeże również bohaterów, że jeśli którykolwiek z nich 
zginie, jego ciało natychmiast opęta demon. 
W czasie gdy bohaterowie będą polowac na Strażników, Stoneheart w świątyni narysuje na podłodze wielki 
oktagram, do którego każe wrzucac „demony” lub ich ciała. Oktagram powstrzyma je i unieruchomi, jednakże 
nikt nie może przerwać okręgu – wtedy „demony” wyrwą się na wolność i spróbują zabić wszystkich w okolicy i 
opętac ich ciała. 
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Rozdział V: Prawda 

Stoneheart: Wersja dla mistrza gry. 
Jeremiasz Stoneheart był niegdyś bogobojnym kapłanem z Zakonu Sprawiedliwych, jednego z bardziej 
bojowych odłamów organizacji kultu Sigmara. Przez wiele lat był kapelanem wojskowym, wsławił się też 
dowodzeniem obroną klasztoru Vereny w Szarych Górach, podczas orczego oblężenia. Zawsze bogobojny aż do 
granic fanatyzmu, oddany duszą i ciałem organizacji, zwrócił na siebie uwagę najwyższych dostojników, a nawet 
i Sigmar go dostrzegł. Został odwołany ze stanowiska kapelana i przeniesiony do zespołu inkwizycyjnego, który 
miał się zajmowac sprawami wewnętrznymi Imperium, w szczególności tropieniem heretyków i wrogów 
politycznych Cesarza. Szybko okrył się ponurą sławą, uczestnicząc w wielu procesach w północnych prowincjach 
Imperium. Narobił sobie wielu wrogów wśród szlachty, na północy częściej oddającej cześc Ulrykowi niż 
Sigmarowi. W skutek nacisków politycznych został odsunięty od stanowiska inkwizytora, i umieszczony w 
bogatym kupieckim miasteczku Stummberg, jako pryncypał tutejszej świątyni. Znany ze swego gwałtownego i 
fanatycznego usposobienia doskonale dogadał się z przeorem tutejszego zakonu Sigmara, ojcem Kalfacjaszem, 
niezwykle porywczym człowiekiem. Obu solą w oku był właściciel tych ziem, rezydujący w Górnym Zamku baron 
Jan Taalhofer. Taalhofer był potomkiem w prostej linii Wielkiego Łowczego cesarza Magnusa Pobożnego, Kleina 
Talhofa. Rodzina Talhofów po nadaniu szlachectwa oddała się pod opiekę Taala, dodając sobie jedną literkę „a” 
do nazwy rodu. 
Jan Taalhof był bardzo bogobojny, dlatego najwyższą estymą darzył właśnie Taala. Ze względu na 
powinowactwo z elektorskim rodem Todbringerów, w drugiej kolejności u Taalhofera był Ulryk. Ponadto, jako 
że baron był dośc oświecony i oczytany, ustanowił u siebie swoistą równość wyzwania, nie faworyzując żadnego 
z bogów, oczywiście z konieczności uznając także świątynie Sigmara, jako patrona Imperium, któremu wiernie 
służył. Lecz  ten właśnie „liberalizm” spowodował konflikt z imperialnym credo, który pogłębiał się latami. 
Stoneheart zaczął doszukiwac się dowodów na nielojalnośc barona. Jako, że nic nie znalazł, popadł w obsesję, 
potem w paranoję, grzebiąc coraz głębiej. To osłabienie umysłu niegdyś potężnego inkwizytora i złe myśli 
otworzyły drogę dla efektu pewnego eksperymentu, który w tym czasie odbywał się niezależnie, tuż pod nosem 
Stonehearta i Kalfacjasza. 
Piołun 
Piołun to byt z Międzywymiaru, dawno temu wygnany ze Starego Świata przez magów slaanów. Przez eony 
szukał drogi powrotnej do tego ciepłego, materialnego wymiaru, ale slaanowie dobrze zamaskowali wrota. 
Rezydentny czarodziej, Abelard Siwy prowadząc swoje eksperymenty wywołał z niebytu coś, co na zawsze 
miało pozostac uwięzione. Wskazał Piołunowi drogę,  błysnął mu jak latarnia morska w ciemnościach. To 
wystarczyło. Piołun rzucił się w tamtym kierunku i zaczął próby przełamania bariery. Jako, że eksperymenty 
Abelarda osłabiły nieco zasłonę, części jaźni Piołuna udało się przedostac do świata materialnego. Niewielki 
okruszek jego osobowosci natrafił na Siwego i Stonehearta i zawładnął nimi, karmiąc się ich grzechami – Pychą 
czarodzieja i Nienawiścią Stonehearta. Piołun wiedział, że żadne ludzkie ciało nie pomieści jego jaźni, ale innego 
ciała nie miał na razie. Nie miał też siły, by przenieść całą jaźń. Postanowił więc kolejno opętac ósemkę ludzi i 
każdemu z nich dac częśc siebie, a potem połączyć ich razem przy pomocy rytuału, tworząc nowe, potężne 
fizyczne ciało, które utrzyma jaźń Piołuna. Każdy kolejny opętany dawał też więcej mocy Piołunowi. 
By połączyc ich w jedno musiał namówic żywą istotę do złożenia ofiary z innej niewinnej istoty. Jego wybór padł 
na mieszkańców miasteczka, a ofiarą miał zostac bogobojny władca tych okolic, baron Taalhofer. 
Oto jak Piołun przeprowadził swój plan: 
Pycha i Nienawiść 
Abelard Siwy zawsze poszukiwał więcej mocy. Był z natury dobrym i łagodnym człowiekiem, który całe życie był 
spychany na margines społeczności Magistrów Magii, bo jego łagodność uniemożliwiała jakieś bardziej 
radykalne posunięcia. Nie mogąc znaleźć poklasku wśród akademików, wyprowadził się z Altdorfu i zamieszkał 
tutaj. Tu poznał też Hagrixa, rubasznego i pewnego siebie kapłana Taala, druida pilnującego kamiennego kręgu 
na wzgórzu pod miastem. Hagrix nie był złym człowiekiem, ale miał niewyparzony język. Często dokuczał 
czarodziejowi, przekomarzał się z nim i droczył, mimo tego że byli przyjaciółmi. Abelard cenił sobie przyjaźń 
druida, ale równocześnie czuł, że musi pokazac przyjacielowi ze nie jest taką łamagą, za jaką go uważa. Zaczął 
pilnie studiować zakazane księgi, by zyskać więcej mocy. Wkrótce też jego eksperymenty zaczęły przynosić 
rezultaty. Abelard rozwinął się magicznie, odważał się na coraz śmielsze eksperymenty, zaczął czuć po raz 
pierwszy w życiu pewnośc siebie. Zaczął też z pogardą traktowac Hagrixa. Ta pewnośc siebie wkrótce 
przemieniła się w pychę. Sięgał po eksperymenty z zakazanych dziedzin nekromancji i demonologii. W końcu 
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sięgnął tam, gdzie naprawdę nie powinien, próbując zajrzeć do Międzywymiaru. Pycha czarodzieja dała siłę 
Piołunowi. Dzięki niej udało mu się przebić do świata materialnego. Wkrótce też wyczuł podatny na złe 
podszepty umysł Stonehearta. Powoli zatruwał jego umysł pomysłami, karmiąc się wciąż podsycaną nienawiścią 
kapłana. Umysł i wola Stonehearta w końcu się złamały, i Piołun zagościł w jego ciele. Wciąż był więźniem 
słabego ciała człowieka, ale mógł działac w świecie fizycznym.  
Gniew 
Następnie przeor zakonu sigmarytów, Ojciec Kalfacjasz, z podjudzenia opętanego Stonehearta oskarżył 
kapłankę Ingrid o pakty z demonami zarazy i bycie narzędziem spisku Taalhofera. Nakazał aresztowac barona i 
kapłankę rycerzowi Guntherowi von Melle ze stummbergskiej komturni Rycerzy Białego Wilka. Ten odmówił 
rozkazu i zażądał rozkazu od jego przełożonego, jako że honor nie pozwalał mu przyjąc rozkazu od przeora 
Sigmara, najmłodszego z bogów. Lojalnie też doniósł baronowi co się dzieje. Taalhofer publicznie wyśmiał 
przeora Kalfacjusza. Przeor się wściekł się na rycerza zakonnego  tak mocno, że padł bez zmysłów na trzy dni.  
Otworzył swą duszę na zepsucie Piołuna i wchłonął jego część. Gdy się obudził, był już opętany. Stał się też 
podstawowym narzędziem w rękach Stonehearta. 
Zdrada 
Z braku chętnych do aresztowania Taalhofera Stoneheart (za pośrednictwem przeora Kalfacjusza) nakłonił do 
zdrady Ottona Messera, kapitana rajtarów stacjonujących w mieście. Choc ten przysięgał wierność 
Taalhoferom, skusiły go obietnice szeptane przez Piołuna/Stonehearta, dał również wiarę opowieściom o 
rzekomej herezji swego pana. Ruszył z niewielkim oddziałem jazdy do lasów na południe od miasta, by odnaleźć 
przebywającego akurat na polowaniu barona. 
Morderstwo 
Następnie Stoneheart, wiedząc że tak naprawdę nie ma zbyt solidnych dowodów do procesu o herezję i zdradę 
stanu, zaplanował morderstwo, kolejny ważny grzech i źródło siły. Za jego podszeptami Kalfacjasz odnalazł 
żebraka Kugela i jego znajomków. Kugel był niegdyś okrytym złą sławą gladiatorem altdorfskim, który wskutek 
„kontuzji” na arenie stracił nie tylko przedramię i oko, ale także angaż i karierę. Po wielu latach, wyniszczony i w 
łachmanach dotarł do Stummbergu, gdzie planował przezimować. Piołun ustami Kalfacjasza wmówił mu, że to 
właśnie Taalhofer był odpowiedzialny za zaaranżowanie walki, w której stracił wszystko. Skrzyknąwszy paru 
typów spod ciemnej gwiazdy, Kugel zaczaił się na orszak eskortujący Taalhofera z polowania. Rozstawił ludzi 
wokół Bramy Krasnoludzkiej i czekał. Gdy pojawili się rajtarzy eskortujący barona, kapitan Messer kazał puścić 
barona przodem, rzekomo po to, by nie wjeżdżał do własnego miasta jako skazaniec. Wtedy na Taalhofera 
rzuciła się banda żebraków. Na odsiecz rzucił mu się jeden z rajtarów, młody porucznik Alois Getreu, ale zanim 
dopadł do atakujących, kapitan strącił go z siodła celnym strzałem z pistoletu.  
Choć Taalhofer nie był związany, odebrano mu broń, nie miał więc zbytnio szans na jakąkolwiek skuteczną 
obronę. Odganiał żebraków kopniakami i razami pięści, ale nie mógł odpierac ich bez końca. Na odsiecz 
przyszedł mu karczmarz Vogel, który akurat wracał z targu. Vogel był weteranem, który przez wiele lat wiernie 
służył Taalhoferom. Chociaż jednonogi, bohatersko rzucił się do boju w obronie swego pana i rozpędził 
żebraków halabardą wyrwaną zdumionemu strażnikowi miejskiemu. Następnie doszło do epickiego pojedynku 
pomiędzy jednorękim żebrakiem a jednonogim karczmarzem. Został on przerwany przez strażników miejskich, 
którzy w końcu postanowili zareagować. Kapitan Messer nie miał wyjścia, musiał się włączyć do sprawy i pomóc 
Taalhoferowi. 
Zdrada Messera i chęc mordu Kugela otworzyły wrota dla kolejnych aspektów Piołuna.  
Zaślepienie 
Kolejnym etapem był proces. Ponieważ miasteczko nie miało kata, Kalfacjasz wezwał z Middenheim łowcę 
czarownic, okrytego złą sławą Holgera Meistera. Stoneheart wiedział, że tego człowieka nie trzeba będzie długo 
przekonywac do dowodów na winę Taalhofa – Meister był ostrym paranoikiem, który we wszystkim doszukiwał 
się spisków, przy okazji płonąc ogromną nienawiścią do wrogów Imperium, prawdziwych czy 
wyimaginowanych. Prawdziwy Stoneheart przy nim był łagodny jak baranek. Zaślepienie i fanatyzm Meistera 
dały dom następnemu aspektowi Piołuna. 
Tak więc Meister został mianowany prokuratorem Inkwizycji i egzekutorem, a sędziami mieli być Stoneheart, 
przeor Kalfacjusz i miejscowy sędzia, mlaskająct staruszek Kleofas, kapłan świątyni Vereny. Obrońcą był szeryf 
straży miejskiej, człowiek słaby i pod kontrolą burmistrza Volske. 
Kłamstwo 
Kalfacjasz otwarcie oskarżył kapłankę Shallyi o czarostwo i kontakty z demonami Nurgle’a. Dowodów na to miał 
dostarczyc młody i ambitny mniszek, verenianin, braciszek Verker. Chłopak skłamał na procesie,  dając naoczne 
świadectwo niecnych praktyk, jakie Taalhof odprawiał z czarownicą, rzekomo kapłanką Shallyi, Ingrid. Jego 
kłamstwo dało siłę Piołunowi i otworzyło kolejne wrota dla części jego jestestwa. 
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Chciwośc 
Brakowało mu już tylko dwóch – Zazdrości i Chciwości. Znalazł je dość łatwo. Chciwośc dał mu burmistrz Volske. 
Oprócz oficjalnego urzędu był także niezwykle bogatym człowiekiem, kupcem i faktorem, posiadającym własne 
warsztaty tkackie. Wielu twierdziło, że trzymał też rękę na pulsie brudnych sprawek miasteczka. To on właśnie 
zarekomendował Kalfacjaszowi wynajęcie Kugla. Solą w oku był mu Peytr Miller, pomysłowy młynarz i 
konstruktor, który zarabiał krocie na swoim niedawno zbudowanym eksperymentalnym młynie wodnym. 
Volske koniecznie chciał, by Taalhof przegonił Millera z okolicy, a młyn objął jako „dobro miasta” (czyli dobro 
Volskego). Taalhof nie zrobiłby tego nigdy, był serdecznym przyjacielem Millera. Oczywiście gdy nadarzyła się 
okazja stworzona przez Stonehearta, Volske natychmiast rzucił się z oskarżeniami wobec barona, oraz oskarżył 
Millera, twierdząc że widział go jak uprawia czarnoksięskie sztuki w swoim młynie. Wszystko to powodowane 
chciwością, którą Piołun sprytnie wykorzystał. 
Zazdrość 
W sukurs przyszedł mu kawaler Metterling, który miał własne porachunki z baronem. Dał on Piołunowi ostatni 
fragment – Zazdrość. Otóż baron miał piękną żonę, Ulke z domu Sauerbach. Niestety bardziej od żony 
interesowały go łowy, dlatego też szybko znalazła sobie kochanka – właśnie Metterlinga. Metterling był 
młodym porywczym młodzieńcem, dziedzicem Metterschloss, niewielkiego kasztelu na północnym brzegu 
rzeki. Gdy zaczął romansowac ze starszą od siebie Frau Ulke zakochał się po uszy. Stał się też chorobliwie 
zazdrosny o barona, wyobrażał sobie niestworzone rzeczy które baron robi jego ukochanej. Młody kawaler 
chorował, pisał wiersze, cierpiał. W końcu dojrzał pewnego razu Seskę, córkę kowala. Była piękna, ale 
kompletnie nie zainteresowana Metterlingiem swe serce oddała bowiem Peytrowi Millerowi. Odrzucony przez 
dziewczynę z plebsu wybuchł jeszcze większą złością i zazdrością o baronową Taalhofer. Gdy nadarzyła się 
okazja zemsty na baronie, Metterling nie wahał się. Przy okazji zemścił się też na wieśniaczce, wskazując ją jako 
szatańską kochankę barona, a jej prawdziwego kochanka, Millera jako współspiskowca. 
Proces 
Trzech świadków opisanych powyżej w normalnej sytuacji wystarczyłoby tak stronniczemu sądowi do wydania 
wyroku skazującego. Jednkaże wplątał się w całą sprawę kapłan Morra, Albert Gewicht, który zastąpił szeryfa 
jako obrońca, gdy ten zaniemógł.  Gewicht poddał w wątpliwość wszystkie trzy zeznania i zażądał dowodów 
fizycznych na rzekomy spisek i czarnoksięstwo Taalhofa. Przypadkiem albo zrządzeniem boskim, staruszek 
verenianin przybił ten postulat, gdy obudził się z drzemki w trakcie procesu.  
Ofiara 
To rozwścieczyło Piołuna, w tym momencie rozbitego na osiem aspektów w ośmiu ciałach. Mógł czekać, 
spreparowac dowody rękoma czarodzieja Abelarda Siwego i załatwić wszystko legalnie. Ale nie chciał czekać. 
Podjudził mieszkanców do linczu. W trakcie kazania w świątyni opowiadał długo i okropnie o oczywistych 
zbrodniach Taalhofa, a oni uwierzyli. Wywlekli barona z więzienia i rozszaleli powiesili go na rozstajach. Ich 
szaleństwo podsycał dodatkowo łowca czarownic, sam już opętany nienawiścią. I oczywiście sam Stoneheart. 
Kapłan Gewicht próbował powstrzymać tłum, ale został poturbowany do nieprzytomności przez 
rozwścieczonych mieszkańców. 
Gdy z ciała Taalhofera uszło życie, Piołun miał swoją ofiarę z krwi niewinnego. Cała moc magiczna zaczęła się 
zbierać w okolicy w formie mgły – wyciekała ona z ludzi i przedmiotów, oraz ze świętych miejsc. Wszystkie 
święte przybytki zostały wypaczone, pękły także wszystkie lustra. 
W tym momencie bogowie postanowili interweniować. Wyrwali Stummberg ze świata materialnego i zamknęli 
go pomiędzy wymiarami, gdzieś pomiędzy światem żywych a światem umarłych. Jednakże częśc formy miasta 
pozostała w świecie materialnym. Jego cień, cyklopowe kamienie w kształcie domów i murów, zapadły się 
częściowo w bagno, jakie tu powstało. Także grzeszni mieszkańcy zostali w świecie materialnym, ale wpływ 
Piołuna wykrzywił ich sylwetki w formy zwierzoludzi. W Stummbergu pozostał tylko Piołun w dziewięciu ciałach 
i ośmiu Sprawiedliwych, ludzi którzy oparli się pokusom Stonehearta. Dziewiątym sprawiedliwym był sam baron 
Jan Taalhofer, ale został powieszony. Bogowie wyznaczyli ich by pilnowali wyjść z miasta i nie dopuścili do 
połączenia się dziewięciu aspektów Piołuna. Wtedy blokada założona przez bogów zostałaby rozbita w pył 
mocą demona. Miasto zaś spowiła mgła, wysysając wszelką magię z okolicy. 
 
Sprawiedliwi: 
Ośmiu Sprawiedliwych to mieszkańcy miasta, którzy oparli się demonowi. 
Hagrix, druid Taala. 
Druid nie jest może wzorcowym przykładem człowieka bogobojnego. To rubaszny, wielki i głośny mężczyzna nie 
stroniący od mocnego piwa i uszczypliwych komentarzy, zwłaszcza wobec kobiet. Jest on jednak niezwykle 
oddany swej wierze i swojemu bóstwu, Taalowi. Wierzy, że bogów trzeba kochać, a nie się ich bać, i wykonywać 
ich przykazania z miłości, nie ze strachu. Często psioczy pod nosem na Taala, mówi jakby do siebie, zwracając 
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się do swego boga. Można eufemistycznie powiedziec, ze ma bardzo osobisty i bliski kontakt z bogiem – potrafi 
go nawet zwyzywać, gdy coś mu się nie udaje. Hagrix zajmował się opieką nad lasami Taalhofów, pilnował ich 
przed kłusownikami, doradzał baronowi w kwestii opieki nad terenami leśnymi. Był także jego piastunem, gdy 
baron był jeszcze młodym chłopakiem. To Hagrix nauczył go szacunku do lasu i przyrody, pokazał mu jak 
polowac i jak okazać szacunek Taalowi. Hagrix miał też kontakty z elfami z pobliskiego Laurelornu, podobno 
miał wśród nich wielu przyjaciół.  
Wiara Hagrixa została niezachwiana nawet gdy eksperyment jego przyjaciela Abelarda zniszczył wszystko. 
Hagrix wie, że jeżeli miasto wróci do świata materialnego, domena Taala będzie pierwszą ofiarą demona. 
Pieczęcią, której pilnuje Hagrix jest Wiara, ukryta w świętym kręgu. 
Albert Gewicht, kapłan Morra. 
Ojciec Holger opiekował się cmentarzem miasteczka. Odprawiał rytuały pogrzebowe, pilnował spokoju 
zmarłych i nauczał mieszkańców miasta, by nie obawiali się Morra. Wierzył też głęboko w to, że przed Morrem 
wszyscy są równi i będą oceniani swoimi grzechami, a nie statusem czy rasą, z której pochodzą. Wierzył też 
głęboko w sprawiedliwość, studiował traktaty prawnicze w świątyni Vereny. Uważał się za przyjaciela ludzi, 
zawsze był tam, gdzie nieszczęście lub wola bogów wysyłała kogoś do Krainy Morra. Był tam jako przyjaciel, 
przewodnik na ścieżce do krainy cieni. Brzydził się złem i niesprawiedliwością. Gdy zaczęły się brewerie 
kapłanów Sigmara i oskarżenia wobec Taalhofa przybył by go bronić i pomóc wydać sprawiedliwy wyrok. Udało 
mu się zakwestionować oskarżenia sądu. Nie interesowało go jednak czy baron jest winny, czy nie. 
Interesowało go, by stała się sprawiedliwość.  
Stoneheart  zareagował, widząc że kapłan Morra psuje mu szyki. W płomiennym kazaniu namówił ludzi do 
linczu barona. Kapłan Morra próbował zatrzymać bezprawną egzekucję, ale rozwścieczony tłum pobił go i 
przegonił. 
Pieczęcią, której pilnuje Gewicht jest Sprawiedliwość – znajduje się ona w kapliczce Morra na cmentarzu. 
Ingrid, kapłanka Shallyi. 
Siostra Ingrid pochodzi z Praag, i była świadkiem jego oblężenia i późniejszego zniszczenia. Cudem uszła z 
życiem, uratował ją trędowaty żebrak, wynosząc nieprzytomną i ranną z płonącego miasta. Młoda Ingrid uznała 
to za znak od bogów, i poświęciła całe swoje życie Shallyi i pracy z trędowatymi. Dziewczyna zaraziła się niestety 
trądem, i pomimo wielu kuracji i rytuałów innych kapłanów nie udało się jej wyleczyć. Uznała to za kolejny znak 
od bogini, przyjęła swoje cierpienie w pokorze i dalej pomagała trędowatym. Przeniosła się do Stummbergu, 
gdzie istniała niewielka grupa trędowatych. Zajęła się nimi. Jej poświęcenie chorym wzruszyło barona 
Taalhofera i udzielał jej wszelkiej możliwej pomocy, oddał nawet na rzecz trędowatych swój domek myśliwski i 
psiarnie, oddalone od miasta, które trędowaci pod wodzą kapłanki przebudowali na hospicjum i leprozorium.  
Stoneheart poprzez Kalfacjasza oskarżył Ingrid o konszachty z demonami Nurgle’a, pana Zarazy. Zaświadczył to 
młody mniszek z zakonu Vereny, Vorker.  
Ingrid pilnuje pieczęci Poświęcenia, która znajduje się w hospicjum. 
 
Seska, zwykła dziewczyna. 
Seska urodziła się i całe życie mieszkała w niewielkiej wiosce Sadelberg. Była córką kowala. Złośliwi mówili, że 
była podmieńcem elfów, bo była niezwykle piękna. Miała również rękę do zwierząt i często pomagała ojcu przy 
podkuwaniu koni i innych pracach „weterynaryjnych”. Gdy Peytr Miller pojawił się w Stummbergu, potrzebował 
kowala do wykonania elementów młyna. To doprowadziło go do ojca Seski. Seska zakochała się bez pamięci w 
mądrym i pracowitym chłopaku. Jak się wkrótce okazało, z wzajemnością. Ojciec pobłogosławił ten związek, 
widząc w Peytrze doskonałą partię dla córki. Jednakże Kalfacjasz nie zgodził się na udzielenie ślubu młodym. 
Młodzi poszli do Hagrixa, który zgodził się z radością. Gdy przygotowywali się do ceremonii, bogowie zamknęli 
Stummberg, czyniąc z obojga strażników, przywiązanych do swych siedzib.  
Miłość Seski do Peytra stała się kolejną pieczęcią, ukrytą w gorącej kuźni. 
Peytr Miller, młynarz wynalazca. 
Taalhof był przyjacielem Peytra, którego poznał w Nuln w trakcie studiów. Pomimo ogromnej różnicy w statusie 
społecznym, zostali przyjaciółmi. Taalhof odkrył także niezwykły talent konstruktorski Millera i pomógł mu 
dostac się na Akademię Inżynierów. Po ukończonych studiach Peytr przybył do włości Taalhoferów by spłacić 
dług. Zbudował młyn i pomógł sprowadzic kupców do miasteczka. Jego niezwykła pomysłowośc pozwalała mu 
na stworzenie wielu nowych wynalazków usprawniających miasto i okolice. Zaprojektował nowe mosty 
zwodzone, pomógł kowalowi zmechanizowac warsztat kowalski. Najbardziej zaś kochał swój młyn, w którym 
wprowadzał coraz to nowe ulepszenia. Próbował także „zaprząc piorun”, jak to nazywał. Był przy tym 
człowiekiem skromnym i pokornym, który nie wywyższał się nad innych i zawsze chętnie dzielił się swoją 
mądrością i pomysłowością ze wszystkimi którzy ich potrzebowali. Przygotowywał młyn na ceremonię ślubną 
gdy bogowie zamknęli miasto. A wraz z miastem przywiązali Peytra do młyna, który stał się pieczęcią Mądrości.  
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Alois Getreu, młody porucznik rajtarów 
Alois Getreu służył w odziale rajtarów pod komendą kapitana Messera. Młody i pełen ideałów, złożył przysięgę 
wierności swojemu panu, baronowi Taalhofowi. Gdy na jego suwerena rzucili się zamachowcy, ruszył nie bacząc 
na rozkazy kapitana, który nakazał oddziałowi pozostać na miejscach. Powstrzymała go dopiero kula z pistoletu 
Messera. Nie zginął jednak, pocisk zatrzymał się na pancerzu, zrzucił jednak chłopaka z siodła i pozbawił 
przytomności. Gdy się ocknął, siedział zamknięty w Wieży Głupców, czekając na proces o zdradę stanu. 
Oskarżono go o współpracę z zamachowcami, Messer zaś został okrzyknięty bohaterem, który uratował 
oskarżonego barona przed zdradzieckim atakiem młodego rajtara. 
Tak zastał przeniesienie Stummbergu, zamknięty w wieży. Pilnuje on pieczęci Lojalności, która jest ukryta w 
jego celi. 
Albrecht Vogel, karczmarz 
Vogel jest kuternogą, weteranem spod Praag, gdzie walczył w oddziałach pikinierów pod rozkazami ojca 
Taalhofera. Vogel zasłynął bezprzykładną odwagą, gdy rzucił się ze swoją dziesiętnią na odsiecz osaczonemu 
przez przeciwnków rannemu dowódcy. Udało im się przebić do niego i utrzymac pierścień wokół niego aż do 
czasu przybycia reszty setni. Z całego oddziału żywy został jednak tylko ciężko ranny Vogel zasłaniający własnym 
ciałem starego barona. Po bitwie musiano amputować mu nogę, którą zmiażdżył cep wojownika Chaosu. Senior 
Taalhof zapamiętał jednak żołdaka i wynagrodził go suto, oraz udzielił mu pozwolenia na budowę gospody na 
swojej ziemi.  
Vogel bez namysłu rzucił się w obronie syna Taalhofa, nie patrzył na własne bezpieczeństwo, zapomniał o swym 
kalectwie. Stał się strażnikiem Odwagi, która ukryta jest w jego karczmie, Ein Schenkel”. 
 
 
Gunthar von Melle, rycerz zakonu Białego Wilka. 
Kilka miesięcy przed wyrwaniem miasta z rzeczywistości otrzymał święcenia i został przyjęty w poczet Rycerzy 
Białego Wilka. Został wysłany do niewielkiej komturii na obrzeżach Stummbergu by wspomóc trening młodych 
mniszków. Gunthar nie jest jednak młodzieńcem. To stary weteran wielu bitew, niegdyś słynny pojedynkowicz, 
zwyciężający w najznamienitszych turniejach w Imperium i Bretonii. Kobiety, wino i walka były mu zawsze 
szczególnie bliskie. Ale najważniejszy od zawsze był honor. Von Melle był przykładem cnót rycerskich i wielu 
stawiało go za wzór. Nigdy nie uderzył w plecy, nie powalił nieuzbrojonego przeciwnika, nie skrzywdził kobiety 
czy dziecka. Jednakże kilka lat wcześniej uczestniczył w turnieju, który przyniósł kres jego legendzie. Pokonał w 
uczciwym pojedynku tajemniczego Szkarłatnego Rycerza Bretonii, który okazał się być kobietą w męskiej zbroi. 
Ciężko ranna, nie przeżyła pojedynku z Von Melle.  
Rycerz załamany wyruszły do świątyni Ulryka z prośbą o radę. Bóg mu nie odpowiedział, co von Melle uznał za 
odwrócenie się od swojego wyznawcy. Udał się więc do klasztoru by odpokutowac swoje winy. Po długim 
nowicjacie złożył śluby zakonne i przywdział wilczy płaszcz kiedy uznał, że Ulryk dał mu znak swej łaski.  
Dla von Melle najważniejszy jest honor. Bez niego nie wyobraża sobie życia, czy to jako rycerz, czy jako 
człowiek. Gardzi przeorem Kalfacjaszem, człowiekiem bez jakichkolwiek zasad. Gdy usłyszał rozkaz 
aresztowania Taalhofera od tej kreatury, zaśmiał mu się w twarz. Bardzo szanuje ród Taalhoferów właśnie za 
honor jaki noszą w sercach. 
Brat Gunthar chroni pieczęci Honoru, która ukryta jest w domu zakonnym Białego Wilka. 
 
 
Plan Piołuna 
Stoneheart potrzebuje, by bohaterowie usunęli Strażników. Potrzebuje ich z dwóch, bardzo ważnych powodów. 
Po pierwsze, Strażnicy uniemożliwiają połączenie się Piołuna w jedną, materialną całość. Usunięcie ich sprawi, 
że jego części bedą się mogły połączyc w jedno w trakcie rytuału mocy. Po drugie –Pieczęci uniemożliwiają 
powrót Stummbergu do świata materialnego. Niszcząc ich i ich Pieczęcie przywróci miasto światu 
materialnemu. Jednakże Piołun nie może zniszczyc Strażników, póki znajdują się pod ochroną pieczęci. Dlatego 
potrzebuje bohaterów, by podstępem, siłą i sposobem pokonali Strażników. Potrzebuje także, by przynieśli mu 
pieczęcie, które złamie rozlewając krew niewinnego ręką niewinnego. Tą niewinną jest Ariannea, a jej 
egzekutorami – bohaterowie. 
Na bohaterów Piołun może wpłynąć, sącząc im do uszu kłamstwa i pochlebstwa, mamiąc ich obietnicami i 
rozpalając w nich najgorsze emocje. Nie będziesz jednak robił tego testami Cech Przywódczych czy Ogłady, 
mistrzu gry. Musisz wcielić się w rolę demona, obiecac bohaterom spełnienie ich najskrytszych marzeń, 
wyzwolenie, cokolwiek czego zapragną – Stoneheart udaje, że mówi w imieniu bogów, może więc obiecać 
wszystko. 
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Wszystko to osiągniesz, podszeptując im i namawiając ich do złego. Obiecaj im powrót do domu, łaskę bogów, 
zaszczyty, nadania i przywileje, jakich z pewnością nie poskąpi kult Sigmara i sam Cesarz, gdy dowiedzą się o 
bohaterskiej postawie drużyny. Karm ich pochlebstwami, przymilaj się,nie bądź jednak natrętny. W oczach 
bohaterów Stoneheart musi pozostac postacią bez skazy, twardym człowiekiem który wie, że na wojnie z 
demonicznymi sługami człowiek musi czasem poświęcić najważniejsze dla siebie wartości, np moralność czy 
honor. 
 
Spadają maski 
Jeśli bohaterowie zwątpią w świętość Stonehearta w którymś momencie „świetej misji”, musisz być wytrwały. 
Niech Stoneheart przypomni konfrontującym się z nim bohaterom o tym, że demony kuszą, że mogą przybrać 
dowolne formy. Będzie ostrzegał do ostatniej chwili i grał świetnie swoją rolę. Dopiero dotknięcie srebra 
odkryje jego prawdziwą naturę i spadną maski. Maski ducha, bo ciało Stonehearta pozostanie bez zmian, co 
najwyżej na twarzy pojawi się złowrogi, demoniczny wyraz twarzy. 
Ale i wtedy Piołun nie zrezygnuje – objawi swoje prawdziwe oblicze, ale wciąż będzie kłamał, próbując się 
wybielić, tłumacząc bohaterom, że ich bogowie nie dbają o swój świat, że on wprowadzi zmiany i chce, by się 
do niego przyłączyli. Żeby nie wierzyli bajkom inkwizytorów, którzy karmią ludzi strachem i zabobonem, by 
łatwiej ich kontrolować. Piołun przedstawi się jak jakiś Prometeusz, który może dać ludzkości wiele, jeśli podążą 
jego ścieżką. Może dać im moc sięgnięcia do gwiazd, latania jak ptaki czy posiadania nieskończonej energii. 
Mówi, że w jego królestwie każdy będzie jak bóg. Na wspomnienie o bogach Chaosu zaśmieje się. Powie, że 
przy nim są jak dzieci, że oczyści świat zarówno z Chaosu jak i bogów niewolących ludzi. W jego świecie 
zapanuje pokój i sprawiedliwość. A grzechy? Grzechy są ludzkie, i każdy ma prawo je popełniać.  
W skrócie – przedstaw Piołuna jako postępową siłę, która wydobędzie Stary Świat z mroku i błota, podźwignie 
ludzkość i wraz z nią dokona rzeczy wielkich. Przekonuj bohaterów, tym razem obiecując im coś innego niż góry 
złota i magiczne miecze. Daj im pokój na świecie i cel w życiu. 
Pamiętaj, Piołun nie jest „głupim demonem”, który w momencie odkrycia zacznie syczeć i się ślinić złowieszczo, 
krzycząc ze śmiechem szaleńca: „Głupcy, wasz świat jest mój!”. Jeszcze nie. Wie, że dopóki jego wyzwolenie nie 
będzie kompletne, jest dość słaby. Jeśli bohaterowie zechcą dowodów, powie że niewiele może zrobić, będą 
tutaj uwiązany. Poprosi bohaterów, by kontynuowali misję, że pieczęcie muszą zostać zerwane, a Strażnicy 
muszą zginąć, z elfki zaś bohaterowie muszą złożyć ofiarę, by otworzyć wrota do świata materialnego. Wtedy 
też Piołun pokaże im swoją potęgę i szczodrze wynagrodzi ich za pomoc. 
Decyzja należy do bohaterów, co zrobią. Jeśli zgodzą się mu pomóc, Stary Świat jest zgubiony, bo oczywiście 
wszystkie obietnice Piołuna to kłamstwa. Jeśli się nie zgodzą, Stary Świat ma jeszcze szansę.  
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Rozdział VI: Święta Misja 

Bohaterowie powinni ruszyć na poszukiwania „demonów” czyli rzeczywistych Strażników tego miejsca. To, do 
którego z nich zechcą wybrac się pierwsi, zależy już od nich, możesz też im zasugerowac coś na start ustami 
Stonehearta. Na końcu scenariusza znajdziesz mapę miasta (w wersji dla MG i dla graczy) i jego ogólny opis, 
wraz ze szczegółowymi informacjami na temat ważniejszych z punktu widzenia przygody lokacji. Bohaterowie 
mogą dowolnie eksplorowac zamkniętą przestrzeń miasteczka, jednak jeśli zechcą opuścic krąg wyznaczony 
przez osiem sigili, odkryją, że idą w kierunku miasta, zamiast się od niego oddalac. 
Poza tym, mają całkowitą dowolnośc w poruszaniu się po mieście i okolicach. W tym rozdziale zajmiemy się 
zagrożeniami, jakie mogą stanąć na drodze ich „świętej” misji i  dodatkowymi informacjami, jakie bohaterowie 
mogą uzyskać w trakcie eksploracji miasta. Byc może uda im się znaleźć dowody na to, że Stoneheart ich 
okłamuje. Na początek kilka zasad. 

Srebro 
Przedmioty wykonane ze srebra to jedyne przedmioty, które potrafią ranić istoty zamieszkujące 
Stummberg –oprócz bohaterów graczy i Ariannei, którzy są odprni na srebro, ale można ich zranić tak 
jak zwykłą bronią. Stoneheart jest opętany przez Piołuna i srebro na niego działa działa częściowo. 
Zarówno Demony jak i Strażnicy są wrażliwe na srebro. Można je tylko nim unieruchomić, bo zadaje 
potworny ból i osłabia – trochę jak kryptonit dla Supermana. Srebro działa także na Stonehearta. 
Stoneheart maskuje jednak tą przypadłość, nosząc stale grube, skórzane rękawice, tłumacząc się 
okropnymi poparzeniami, jakich doznały jego dłonie. Sam jednak używa pary srebrnych sztyletów i 
otacza się srebrnymi przedmiotami, rzekomo dla ochrony przed opętanymi. 
W mechanice wygląda to tak: 
Wszelkie obrażenia zwykłą bronią, zadane Strażnikom lub Demonom regenerują się całkowicie po k6 
rundach. Obrażenia zadane bronią magiczną i srebrną regenerują się po k6 minutach, ponadto istota 
zraniona nimi odczuwa ogromny ból, czyli w mechanice gry staje się podatna na głupotę. Jeśli srebro 
zostanie pozostawione w ranie, np bohater zostawi w ciele przeciwnika sztylet lub strzałę, rana nie 
zregeneruje się, a istota będzie rzucac się w bólu – w grze uznana będzie za cel nieruchomy, a gdy 
straci wszystkie punkty Żywotności zapadnie w letarg. Pozostanie w nim tak długo, jak długo będzie 
dotykało go srebro. Po jego wyjęciu zregeneruje się po k6 minutach. 
Śmierc bohatera 
Stoneheart ostrzeże bohaterów, że jeśli którykolwiek z nich zginie, jego ciało natychmiast opęta 
demon. Nie jest to prawda – dusza bohatera jest uwięziona w ciele, dopóki nie znajdzie się znów w 
świecie materialnym. Kilka minut (k6) po śmierci postać odzykuje przytomność. Nie czuje już bólu, 
jednakże słyszy i widzi wszystko naokoło, może też normalnie się zachowywać, chodzić, mówić, 
walczyć, itd. Jeśli ciało jest nietknięte, np postać zginęła od strzały w serce, wspólczynniki się nie 
zmieniają. Ciało uszkodzone będzie miało modyfikatory, które pozostawiam MG do ustalenia, jako 
wzornik używajac Tabeli Efektów Trafień Krytycznych. Martwy bohater nie odczuwa jednak bólu – 
można go „naprawić” igłą i nicią, złamaną kość zastąpić przywiązaną do nogi deską itd (test pierwszej 
pomocy lub medycyny, +20). Wygląda to makabrycznie, ale postać wciąż może się poruszać i działać, 
zachowując wszystkie współczyniki. Ciało zmarłego nie psuje się, ponieważ czas w Stummbergu nie 
płynie. Śmierć bohatera powoduje u niego 1k6 Punktów Obłędu, gdy zda sobie sprawę z tego, że nie 
żyje. Wzbudza też strach w towarzyszach. 
Dusza bohatera opuści jego ciało w momencie powrotu do świata materialnego. 
Magia w Stummbergu 
Drużyna znalazła się poza zwykłą rzeczywistością, co niesie ze sobą kilka konsekwencji, przede 
wszystkim związanych z używaniem magii. Na razie wystarczy wiadomość, że od momentu 
przeniesienia do Stummbergu, magia postaci jest bardzo słaba. Przede wszystkim, w okolicy 
Stummbergu nie działają żadne formy magii kapłańskiej. Bogowie nie słyszą modlitw z tego miejsca. Po 
drugie – nie można regenerowac utraconych Punktów Magii poprzez sen. Po trzecie – każdy czar 
rzucony w Stummbergu działa tylko z połową siły, czasu i dystansu. Bohaterowie muszą przekonać się 
o tym empirycznie. Wykrycie magii i podobne umiejętności nie działają w ogóle.  Wszelkie magiczne 
przedmioty i bronie tracą tutaj swoje właściwości, oprócz  zdolności ranienia magicznych istot (działają 
jak wykonane ze srebra) – dotyczy to także broni błogosławionych przez kapłanów. 
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Rzeka, liście, płomienie 
Woda w rzece zachowuje się niezwykle dziwnie. Bohaterowie ze zdumieniem odkryją, że wygląda 
jakby wartki nurt nagle zastygł. Widać na powierzchni zastygłe fale i wirki, ale nic się nie rusza. O 
dziwo, woda jest płynna, można jej zaczerpnąc, napic się, czy nawet w niej popływac. Jest też 
lodowato zimna. Wrzucenie kamienia spowoduje normalne, koncentryczne fale. Takie właściwości ma 
cała woda na terenie wyznaczonym przez kamienne mnichy. 
Podobnie jest z drzewami – mają liście (miasto zniknęło w maju), ale nie porusza nimi najmniejszy 
podmuch wiatru. Drzewa stoją milcząco, nie wydając żadnego dźwięku. 
Płomienie również zachowują się dziwnie – jakby zastygły w miejscu. Parzą, dają ciepło i światło – ale 
nie poruszają się, paliwo się nie kończy (drewno się nie wypala), nie ma też charakterystycznych 
odgłoszów, szumu ciągu czy trzasku bierwion. Nie można go również zgasić. Dotyczy to ognia który już 
się palił gdy drużyna weszła do Stummbergu, np w piecach niektórych domostw. Nowo skrzesany 
ogień zachowuje się normalnie. 
Każdy, kto odkryje te dziwne właściwości fizyczne Stummbergu musi wykonac test strachu. 

 
Testy strachu 
Bohaterowie będą mieli wiele okazji, by odkryć, że coś jest bardzo nie tak w Stummbergu. Od 
momentu, w którym zorientują się, że nie ma tu ludzi, że woda nie płynie, że wszystko wygląda jak 
zatrzymane w czasie, zaczną się bać. Rozpoznasz to po tym, że zaczną wymyślać teorie, dlaczego tak 
jest. Od tej pory zacznij testować ich strach, zgodnie z zasadami z podręcznika (test Opanowania), za 
każdym razem, gdy uznasz, że odkryli fragment „strasznej tajemnicy”. Nieudany test oznacza wszystkie 
efekty strachu z podręcznika, jeśli jednak wystąpi krytyczna porażka, bohater jest pod wpływem grozy i 
otrzymuje 1 Punkt Obłędu. 

Bohaterowie mogą nie zgodzić się pomóc Stoneheartowi i szukać wyjścia na własną rękę. Stoneheart nie będzie 
probował ich zmusić siłą, będzie się powoływał na bogów, będzie składał wielkie obietnice, straszył 
nadciągającą apokalipsą ale jeśli bohaterowie powiedzą mu mimo wszystko ni„nie”, nie będzie kopał się z 
koniem. Mimo wszystko będzie im życzył powodzenia w mieście, ostrzeże ich przed błąkającymi się tu i ówdzie 
demonami po czym pożegna się, prosząc by go od czasu do czasu odwiedzali gdyby czuli, że tracą wiarę. Prosi 
ich, by wytrwali w wierze i nie poddawali się, oraz by raz jeszcze przemyśleli sprawę. Stoneheart ostrzeże ich, że 
z czasem bohaterowie stracą nadzieję i staną się łatwym celem dla demonów, które tylko czekają, by zając ich 
ciało. Przypomni bohaterom, że dzięki rytuałowi, który przygotowuje będą mogli wrócic do domu, do bliskich. 
Piołun wie, że prędziej czy później bohaterowie wrócą do niego, nie mogąc znaleźc wyjścia ze Stummbergu. Nie 
jest to do końca prawda. Wyjście istnieje, ale Piołun o tym nie wie. O tym, jak wyjść ze Stummbergu będzie 
jeszcze. 
Z punktu widzenia świata najlepiej by było, gdyby bohaterowie nic nie zrobili i zostali tu na zawsze wraz z 
demonem. Jednakże nie mogąc tu umrzeć (samobójstwo odpada) bohaterowie będą skazani na przebywanie tu 
nieskończenie długo. Mają co jeść, co pić, ale na zawsze pozostaną uwięzieni we mgle miasteczka. Chyba, że 
pomogą Stoneheartowi, albo znajdą wyjście.  
Demony Grzechu 
Błąkanie się po mieście mgieł jest dość niebezpiecznym zajęciem. Przede wszystkim, jeśli bohaterowie nie 
zechcą współpracować ze Stoneheartem, Grzesznicy nie będą dla nich zbyt przyjemni. Gdy tylko gracze wkroczą 
do ich domeny zaczną, ich atakować i odstraszać, spychając z powrotem w stronę świątyni Sigmara. Odpuszczą, 
gdy tylko bohaterowie opuszczą ich domenę. Nie mówi jednak graczom, kim te demony są. Niech myślą co 
chcą, powinni pamiętać opowieść Stonehearta i być może powiążą te postaci z grzesznymi mieszkańcami 
miasteczka. Z drugiej strony, Stoneheart wmówi bohaterom, że po mieście kręcą się demony, powstałe z dusz 
śmiertelników, którzy tu trafili. Niech gracze odkryją prawdę sami. 
Jeśli bohaterowie podejmą się misji Stonehearta, demony będą schodzić im z drogi, ale dawaj graczom sygnały 
ich obecności. Niech widzą sylwetkę we mgle, która znika, niech słyszą złośliwy chichot w oddali, gdy 
przechodzą blisko siedziby demona. Nic bezpośrednio, wszystko ukryte we mgle. Postacie (i miejmy nadzieję, 
gracze) powinny się bać. Nic jednak na nich ne wyskoczy, dopóki będą współpracować ze Stoneheartem.  
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Jedynym wyjątkiem, który może skończyc się konfrontacją z demonem jest 
wejście do jego siedziby. Demon jednak ograniczy się wtedy do 
przegonienia bohaterów ze swego domostwa, zabije tylko w ostateczności.   
Najpierw krótka, wspólna charakterystyka demonów, wraz z ich 
ograniczeniami i mocami. 

 Demony są ograniczone swoją cielesną formą – nie przechodzą 
przez ściany, nie lewitują, nie latają. 

 Demony ograniczone są swoją domeną – nie wyjdą poza okrąg w 
którym trzymają ich Strażnicy, póki ci Strażnicy są na miejscu. 

 Demony są wrażliwe na srebro, zgodnie z zasadami opisanymi 
powyżej. Nie mogą też go same z siebie usunąć. 

 Demony są nieśmiertelne, nie da się ich zabić, można je tylko 
unieruchomić– zwalając na nie strop, lub przybijając je do podłogi lub 
ścian. Lub srebrem. 

 Demon unieruchomiony srebrem ma także „przybitą” duszę do 
ciała – nie pojawi się w finałowej scenie przywołania. Może go uwolnić 
tylko śmiertelnik. 

 Demony zadają normalne, fizyczne obrażenia. Wszystkie 
traktowane są, jakby miały zwykłą broń ręczną, chyba że w opisie demona 
stoi inaczej. Broń ręczną mają zawsze. 

 • Wykonaj test strachu za każdym razem, gdy słychać 
zbliżającego się demona, ale go nie widać.  

 Jeśli bohaterowie wyzwolą Demona, np poprzez unieruchomienie 
Strażnika i zabranie mu Pieczęci, Demon zacznie chodzic za bohaterami. 
Będą słyszeć jego odgłosy, ale zawsze pozostanie poza zasięgiem wzroku. 
Nigdy nie wejdzie do domeny objętej władzą Strażnika. 

 Wszystkie demony mają te same charakterystyki – patrz tabelka 
na lewo. 

 Demona można wynieść z kręgu w którym się znajduje, wpadnie 
wtedy w swoisty letarg. Trzeba to jednak zrobić siłą, dobrowolnie nigdy go 
nie opuści. 

 Jeśli zostanie unieruchomiony jeden z demonów, jego strażnik 
może opuścić swoją strażnicę dobrowolnie i np przyjść na pomoc 
bohaterom później, jeśli będą walczyc ze Stoneheartem lub Demonami 
Grzechu. Strażnicy mogą wchodzić do każdej domeny, niezależnie czy jest 
w niej demon, czy nie. 
 
 

 
Ważne! 
Demony Grzechu nie mogą opuszczac swych ciał materialnych, ale Piołun Stonehearta może. W przypadku 
gdy jego ciało zostanie zabite, przeskoczy do ciała zabójcy. Informację o tym znajdziesz poniżej. Jeśli i ten 
zostanie zabity, Piołun będzie to robił, dopóki nie zawładnie ostatnim z bohaterów.  
Bohaterowie mają jednak jeden fizyczny sposób, by go powstrzymac – pistolet „Przeznaczenie”, wykonany 
przez Grungniego. Jeśli bohater trafi Stonehearta, ciało kapłana natychmiast umrze, a on przeniesie się do 
ciała zabójcy. W tym wypadku nie testuj Siły Woli – udaje mu się to automatycznie. Niestety dla Piołuna, w 
tej samej rundzie ciało bohatera zamieni się w obsydianową figurę, wiążąc w niej na zawsze kluczowy 
fragment jaźni demona. Takie rozwiązanie można uznać za zwycięstwo drużyny, chociaż wciąż jest ona 
skazana na wieczną tułaczkę po mieście. 
Oto poszczególne demony: 
Abelard Siwy – starzec w karmazynowej szacie, z rozwianą grzywą siwych włosów i szaleństwem w oczach.Jest 
przykurczony i stary, ale to tylko pozory – w walce jest równie niebezpieczny jak każdy inny Demon Grzechu. 
Jego prawa ręka jest przykurczona i uschnięta, dzierży w niej ogromny, żelazny kostur w kształcie wypaczonego 
berła, który wydaje się zbyt ciężki dla niego. Włada nim jednak doskonale. Gdy idzie przez mgłę, słychac ciężkie, 
metalowe dzwonienie kosturem o bruk. Rezyduje w  swojej wieży (lokacja 4.).  

Demon Grzechu 

Sz WW US S Wt Żw I 

4 50 42 4 3 5 50 

 

A Zr Cp Int Op SW Ogł 

2 89 89 89 89 89 20 

 
Cechy specjalne: 
Wrażliwe na srebro, nieśmiertelne, powodują 
strach. 
 
Zasady dodatkowe: 
Abelard – broń dwuręczna 
Verker – Ogł 50, dwie bronie jednoręczne  
Messer – Napierśnik, dwa pistolety,  Sz 8 (liczony 
z koniem jako jedna istota) 
Kalfacjasz – Kadzielnica dwuręczna (korbacz dw), 
furia, Sz 5 
Volske – gruby (1 punkt pancerza na korpusie), 
bicz 
Metterling – rapier, WW 60, furia, podatny na 
głupotę 
Meister – zbroja (1 punkt pancerza na całym ciele 
poza głową), miecz  dwuręczny, lasso 
Kugel – +1 do  A, silny cios, I 60. 
 
Stoneheart*    

Sz WW US S Wt Żw I 

4 60 42 5 4 10 50 

 

A Zr Cp Int Op SW Ogł 

3 89 89 89 89 89 20 

 
Wrażliwy na srebro, nieśmiertelny. 
Dwuręczny młot (traktuj jak broń srebrną), 
srebrny sztylet, pancerz 2 PP na całe ciało. 
 
*- to statystyki Stonehearta w ludzkiej formie, 
przed połączeniem się Grzechów. 
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Jako, że magia działa bardzo słabo w Stummbergu, Abelard nie będzie jej używał w starciu. Wszystkie Punkty 
Magii, jakimi dysponuje Piołun są uwięzione we mgle i czekają na obrzęd wyzwolenia. 
Verker – Potężnie zbudowany mnich o twarzy nastoletniego cherubina, ubrany w szaty zakonnika Vereny. Jego 
buzia jest nieproporcjonalnie mała i wygląda, jakby faktycznie ktoś przeszczepił głowę dziecka kulturyście. 
Wygląda też, jakby płakał przed chwilą. Jego głos jest jak szczebiot dziecka, słodki i niewinny. Verker nie posiada 
żadnej broni oprócz wiekich i potężnych dłoni jak bochny chleba, którymi potrafi zrobic naprawdę wielką 
krzywdę. Rezyduje on w skryptorium świątyni Vereny (lokacja 33b). Bohaterów o jego spotkaniu uprzedzą 
dziwaczne, złowrogo brzmiące dziecięce wyliczanki i gaworzenie. 
Kapitan Messer – Łasicowaty, szczupły, wręcz tykowaty mężczyzna, z zalizanymi do tyłu długimi włosami, 
cienkim wąsikiem i kozią bródką, ubrany w poczerniony półpancerz i hełm morion (taki jak nosili 
konkwistadorzy). Jego szyja wygląda, jakby ktoś ją poderżnął, a następnie spiął ją metalowymi kółkami. Dosiada 
ogromnego karego konia. Walczy zębatą szablą, ma też dwa ogromne pistolety w bandoletach przy siodle. 
Bohaterowie usłyszą we mgle stukot kopyt i parskanie. Jeśli Messer będzie szedł pieszo, bohaterowie usłyszą 
brzęk ostróg. Koń krzesze iskry kopytami gdy kroczy. Jeśli Messer straci przytomność lub zostanie 
unieruchomiony, koń znika. Koń nie atakuje nikogo, nie można tez go zabić. Messer rezyduje w Dolnym Zamku 
(lokacja 29.) 
Przeor Kalfacjasz – dośc otyły mnich w czerwonym habicie sigmarytów z kapturem głęboko naciągniętym na 
oczy. Twarzą, jak i całą resztą ciała przypomina wieprza. W rękach niesie groteskową, czarną kadzielnicę na 
długim łańcuchu. Jest bogato zdobiona i kolczasta. Leci z niej bezwonny dym, który szybko zamienia się w mgłę 
dookoła bohaterów. Kalfacjasz rzuci się na bohaterów z furią gdy tylko ich zobaczy, wymachując kadzielnicą jak 
korbaczem. Jego spotkanie poprzedzą dzikie, zwierzęce chrząknięcia i warkot, przemieszane z jakimiś 
bluźnierczymi modlitwami w plugawym języku. Bohaterowie znajdą przeora na dziedzińcu małej świątyni w 
kompleksie klasztornym Sigmara (lokacja 18.) 
Herr Metterling – drobny, chorowicie wyglądający młodzieniec, z podkrążonymi oczami, o ziemistej cerze. 
Wygląda jak wampir, lub postac z filmu Burtona. Ubrany wytwornie w granatowy galanteryjny surdut z 
żabotem i koronkami, jedwabną koszulę, eleganckie bryczesy i wytworne trzewiki. W dłoni trzyma żółtą różę, 
przy pasie ma elegancki rapier. Gdy ujrzy bohaterów, rzuci się na nich z rapierem, krzycząc „Ulkeee!!!”. 
Bohaterowie usłyszą najpierw jego szlochanie i wzdychanie do „Ulke”. Znajdą go w jego komnacie w 
Metterschloss (lokacja 10.), w jego studio. 
Kugel – żylasty, niski mężczyzna o pobliźnionej twarzy szczura, cały okryty łachmanami. Brak oka, kikut prawej 
ręki zawinięty w brudne gałgany, krótki siwy zarost i ścięte na krótko białe włosy. Lewa ręka jest przesadnie 
umięśniona i długa, prawie sięga do ziemi. W ręce zaś trzyma paskudny, ogromny majcher, którego czubkiem 
ciągnie po ścianie gdy idzie, wydając okropny zgrzyt. Kugela spotkać można przechodząc przez Bramę 
Południową, zwaną też Krasnoludzką (lokacja 34.)  
Burmistrz Volske – Jego otyłe, rozdęte do granic możliwości brzuszysko prawie ciągnie się po ziemi gdy idzie. Z 
twarzy przypomina nieco niedorozwiniętego tobołka o niemożliwie spuchniętej twarzy i wielu podbródkach, 
ociekających tłuszczem. Ubrany jest wytwornie, wręcz ocieka złotem i kosztownościami, na najdroższych 
jedwabiach i tiulach widac resztki jedzenia i plamy po winie.  W dłoni trzyma bicz, pleciony z ludzkich włosów i 
rzemieni, zakończony ostrymi haczykami do zdzierania skóry. W drugiej dłoni trzyma ogromną nogę wołową, od 
której odgryza co chwila potężne kęsy, także w walce. Jego nadejście zwiastuje obrzydliwe mlaskanie i sapanie. 
Wbrew pozorom w walce jest dośc sprawny. 
Holger Meister – przeciętnej budowy wąsaty mężczyzna, ubrany w zbroję płytową. Nie ma hełmu, na głowie 
nosi czarny kapelusz z szerokim rondem, głęboko nasuniętym na rybie, białe i jakby niewidzące oczy.  W jednej 
dłoni ma potężny miecz katowski, tak długi jak on sam, a w drugiej trzyma stryczek z długą liną. Miecz świszczy, 
gdy tnie powietrze. Mężczyzna nic nie mówi. Bohaterowie usłyszą właśnie ten świst i trzeszczenie napinanych 
powrozów, gdy będą zbliżali się do szubienicy, wokół której Meister zwykle rezyduje (lokacja 3.). 
Stoneheart – Bohaterom może w końcu przyjśc do głowy pozbycie sie Stonehearta, dlatego znajdzie się tutaj. 
Nie stosują się do niego jednak wszystkie zasady. Przede wszystkim, nie wzbudza strachu w tej formie, oraz nie 
może zostac „zabity” i unieruchomiony. Jego opis fizyczny znajdziesz wcześniej.  

Śmierc Stonehearta 
Jeśli ciało Stonehearta zostanie zabite, przeniesie się on do ciała swojego zabójcy. Wszyscy gracze 
testują SW, rzucają testy jawnie, nie informuj ich jednak w jakim celu. ty również rzucasz, raz,  ale nie 
mów im, dlaczego mają wykonać test. SW Stonehearta wynosi 89. Jeśli Stoneheart przegra pojedynek 
mocy ze swoim zabójcą, zadomowi się w ciele tego, który wyrzucił najsłabszy wynik, nawet jeśli wciąż 
wygrał ze Stoneheartem. Jeśli bohater zda test, opisz mu potworny ból, który rozsadza mu czaszkę 
przez kilka sekund (jedna runda) a potem znika. Bohater testuje Op, jeśli nie zda, traci przytomność na 
k6 tur.  
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Jeśli bohater nie zda testu, nic się nie dzieje z perspektywy graczy. Dopóki nie wyjdzie poza krąg wokół 
świątyni, nic się nie dzieje, bohater prowadzi postać normalnie. Jednak nie może podejść do granicy 
kręgu, coś go powstrzymuje. Gracz może prowadzic postać dalej, musi jednak pozostać w kręgu. W 
rzeczywistości postacią zawładnął Piołun, ale drużyna nie musi o tym wiedziec aż do momentu finału. 
Bohater staje się wrażliwy na srebro i przejmuje wszystkie parametry Stonehearta – nie mów tego 
graczowi. Pamiętaj, że najlepszy kłamca to ten, który nie wie, że kłamie. 
Przejmiesz postac od gracza dopiero w finałowej scenie przyzwania i poprowadzisz ją tak, jakby był to 
Stoneheart. Tuż przed tym możesz poprosic gracza na stronę i zapytac go, czy chce stac się 
Stoneheartem. Jeśli się zgodzi, wyjaśnij mu, co ma zrobic, żeby doprowadzić rytuał otwarcia do końca. 
Gdy mu się to uda i Piołun połączy się w jedną całość, przejmiesz go od gracza. 

 
Strażnicy, Białe Demony. 
Bohaterowie pewnie dotrą w końcu do Strażników. Od tej pory, żeby ci się myliło przed graczami, będę ich 
nazywał „białymi demonami”. Są nimi w pewnym sensie, to słudzy „dobrych” bogów w takiej samej mierze, jak 
skrzydlate, rogate i złe demony są sługami bóstw złych. 
Stosują się do nich te same zasady co do Demonów Grzechu, mają również te same współczynniki podstawowe, 
oprócz ogłady, która wynosi 50. Jeśli bohaterowie unieruchomią Białego Demona i zabiorą jego pieczęć, Demon 
którego trzymał Strażnik będzie wolny. Podobnie stanie się, gdy bohaterowie przyprowadzą Strażnika do 
oktagramu Stonehearta w świątyni Sigmara. Białe Demony nie wzbudzają też strachu. 
Różni ich jednak uzbrojenie i sposób zachowania. Przede wszystkim, białe demony nie dążą do konfrontacji z 
bohaterami, nie będą też ich straszyc we mgle. Siedzą zwykle w swoich miejscach, spędzając czas w dziwnym 
letargu, jakby modlitwie. Ockną się, jeśli w ich domenie pojawią się bohaterowie. Będą w większości 
przypadków zachowywali się przyjaźnie wobec bohaterów, nawet jeśli ci czymś ich obrażą. Nie są jednak 
bezbronni. Będą walczyć by przegonic bohaterów, jeśli poczują że pieczęc jst zagrożona. Co dziwne, Białe 
Demony sprawiają wrażenie, jakby nic nie wiedziały o tym, że miasto wymarło a one są tutaj uwięzione. 
Wyśmieją bohaterów, choc jeśli ci zaczną im wskazywać na dowody (np pytając, gdzie są wszyscy ludzie w 
okolicy) zafrasują się na chwilę, po czym wrócą do swoich modłów, jakby bohaterów tu nie było. 
Pieczęcie to przedmioty symbolizujące konkretną cnotę każdego ze Strażników. Poniżej krótka lista. 

 Wiara Hagrida – jej pieczęcią jest wieniec z wrzosów, który Hagrid nosi na głowie. Przypomina mu on, 
że nad jego głową jest bóg. 

 Honor von Melle – pieczęcią rycerza jest jego miecz rodowy. To zwykły, prosty miecz jednoręczny, bez 
żadnych szczególnych symboli. Na jelcu ma wytrawione „fortitudo in honorem”.(„Siła w honorze” w 
klasycznym) 

 Miłośc Seski – symbolizuje ją prosta, kamienna obrączka, którą dziewczyna dostała od ukochanego. Ma 
wygrawerowane serce po wewnętrznej stronie. 

 Poświęcenie Ingrid – symbolem jej poświęcenia jest drewniana maska, którą nosi by zasłonic 
zdeformowaną twarz. 

 Lojalnośc Getreu – jego symbolem jest stalowy ryngraf, który baron Taalhofer wręczył mu w trakcie 
ceremonii przysięgi lojalności. Na ryngrafie znajduje się herb Taalhoferów i napis: „Semper Fideles”, 
czyli „zawsze wierny”. Takie ryngrafy nosili wszyscy rajtarscy oficerowie.  

 • Odwaga Vogela – jej symbolem jest drewniana noga, którą stracił w kacie wielkiej odwagi. 

 Sprawiedliwośc Gewichta – jej symbolem jest rytualna tarcza, którą kapłan broni duszy przed 
demonami. Zwykle wisi ona nad ołtarzem. Malunek na niej przedstawia wagę, która zamiast szalek ma 
dwie klepsydry, jedną prawie pełną i jedną prawie pustą. Pod nimi biegnie napis: „Mors iustum est”/ 
„Śmierc jest sprawiedliwa”. 

 Mądrośc Peytra – jej symbolem jest złoty cyrkiel, który nosi na pasie. 
 
 
Siostra Ingrid – szczupła młoda kobieta w białym habicie z kapturem, dośc dobrze uwypuklającym jej krągłości. 
Na twarzy nosi drewnianą maskę pomalowaną na biało, nieco podobną do tych jakie nosi się na karnawałach w 
Miragliano, jednak bez żadnych zdobień. Dłonie ma owinięte bandażami. Zarówno szata i bandaże mają plamy 
żółtozielonych wybroczyn. Kobiecie towarzyszy też słodkawy zapach rozkładu i ziół leczniczych. Bohaterowie 
znajdą ją w kompleksie leprozorium (lokacja 45), modlącą się przed ołtarzem Shallyi. Nie ma przy sobie żadnej 
broni, jedynie niewielki nóż. Jeśli bohaterowie są ranni, chętnie ich opatrzy, jeśli się nie boją trądu. Ma mikstury 
i leki, ale nic magicznego.  
Jej pieczęcią jest maska, którą nosi. Jeśli ktoś zechce ją zabrać, musi wykonac test grozy, jesli ujrzy jej twarz. 
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Seska – Młoda, prześliczna dziewczyna, ledwo weszła w wiek odpowiedni do zamążpójścia. Ma dwa grube 
jasnoblond warkocze, zadarty nosek i ogromne, niebieskie oczy. Ubrana jest w bogato zdobioną krajką lnianą 
sukienkę, jaką zwykle zakładają chłopki do ceremonii ślubnej. Na głowie ma wianek z wiosennych kwiatów. 
Bohaterowie znajdą ją w kuźni ojca, pod lasem we wsi Sadelberg (lokacja 9.), modlacą się do bóstw ogniska 
domowego. Gdy zobaczy bohaterów wybiegnie do nich rozpłoniona z dzbanem miodu i gorącym 
podpłomykiem, zapraszając do chaty.  Zacznie bardzo usilnie wypytywać bohaterów o to, czy widzieli jej 
ukochanego, czy są orszakiem weselnym i kiedy Peytr wreszcie przyjdzie. Jeśli bohaterowie zechcą ją 
przekonacć by z nimi poszła, oświadczy że nigdzie nie pójdzie, bo czeka na Peytra.  
Walczyć może jedynie dzbanem wina i tym, co znajdzie w chacie bądź w kuźni. Jej pieczęcią jest kamienna 
obrączka od Peytra, którą chętnie pochwali się bohaterom. 
Vogel – bohaterowie znajdą go w gospodzie „Ein Schenkel”. To w miarę gruby mężczyzna, choc widac po nim, 
ze w latach świetnosci był atletycznie zbudowany. Ubrany w brązowo-szary kaftan bez rękawów i takież 
spodnie, przepasany w miarę czystym białym fartuchem. Ma ogoloną głowę, kolczyk w uchu i „marynarskie” 
tatuaże na włochatych przedramionach. Bohaterowie znajdą go polerującego ścierką szynkwas w izbie głównej. 
Wygląda jak w transie, mamrocze coś do siebie (modli się do Myrmidii), ale gdy tylko zobaczy bohaterów 
natychmiast przybierze profesjonalny uśmiech numer 3 i powita serdecznie bohaterów w swej gospodzie. Gdy 
wyjdzie zza szynkwasu, bohaterowie zobaczą, że ma sztuczną, drewnianą nogę. 
Jego pieczęcią jest właśnie ta noga. Vogel dysponuje niezłym arsenałem – pod szynkwasem ma naładowaną 
kuszę i sporą pałę, a na ścianie za barem wisi groźnie wyglądający topór,wyglądający jakby ktoś zrobił „obrzyna” 
z halabardy. Do tego oczywiście sam wystrój lokalu, składający się w dużej mierze z broni drzewcowej. 
Vogel może ugościc bohaterów „trunkiem odwagi”, jak go nazywa. To zwykłe, dość mocne piwo, całkiem dobre. 
Zagadnie bohaterów, czy też nie przybyli do miasteczka by zaciągnąc się do Pieszego Korpusu Pikinerów 
Taalhofera. Bardzo chętnie opowie kilka historii z wojny, chwaląc żołnierskie życie i zachęcając bohaterów do 
takiego kroku. Jeśli bohaterowie zechcą go ze sobą zabrac do świątyni, Vogel wykręci się, tłumacząc się 
kalectwem i trudnościami w chodzeniu, oraz potrzebą pilnowania interesu. 
Peytr Miller – Niski, krępy młody mężczyzna z niesforną grzywą kędzierzawych włosów i błyskiem geniuszu w 
oku. Ubrany jest w uroczyste szaty ślubne, ma na sobie jednak pas z narzędziami – młotek, cyrkiel, szczypce i 
tym podobne przedmioty. Bohaterowie znajdą go w wiacie obok młyna (lokacja 7.), przystrojonej na wesele. 
Siedzi przy stole i mierzy coś zawzięcie złotym cyrklem, mrucząc do siebie i kreśląc ołowianym rysikiem jakieś 
plany na obrusie. Dookoła pod ścianami stoją dziwaczne maszyny i urządzenia, które zbudował – głównie 
rolnicze i młynarskie. Przystrojone są kwiatami i wieńcami wrzosów. Niechętnie oderwie się od pracy by 
porozmawiac z drużyną, cały czas będzie bawił się cyrklem. Mówi, że czeka na gości weselnych, by pójść z nimi 
po pannę młodą, Seskę ze wsi Sadelberg. Nie ruszy się stąd, dopóki nie przyjdą goście. 
Jego pieczęcią jest cyrkiel, symbol mądrości, który nosi zawsze przy sobie. 
Alois Getreu – szczupły młodzieniec z muszkieterską bródką i wąsikiem, ubrany w fantazyjny strój cesarskiego 
kawalerzysty w kolorach Middenlandu. Ubranie jest jednak dość mocno przybrudzone. Nie ma na sobie żadnej 
broni ani pancerza, jedynie na szyi nosi stalowy ryngraf z herbem Taalhoferów. Bohaterowie znajdą go w celi w 
Wieży Głupców, zamkowym więzieniu (lokacja 35.). Będzie się modlił do ściany, na której jest wymalowany 
sadzą symbol Myrmydii. Na podłodze leżą łańcuchy, których spróbuje użyc w swojej obronie, jeśli bohaterowie 
zechcą go stąd zabrać. Gdy zobaczy bohaterów, zwyzywa ich od siepaczy zdrajcy Messera i odmówi wyjścia z 
celi, twierdząc, że chce się widziec z baronem. Jego pieczęcią jest ryngraf, dany mu na znak lojalności. 
Druid Hagrix – Człowiek niedźwiedziej postury, włochaty i dziki, z rudą brodą przetykaną pasemkami siwizny. 
Ubrany jest w szaty druida, na głowie ma wieniec z wrzosów. W ręce ma gruby kij, którym bardzo chętnie 
poczęstuje kogokolwiek, kto zechce go stąd zabrać. Przy pasie ma kilka sakiewek i niewielki złoty sierp. Gdy 
spotka go drużyna, będzie siedział po turecku przed centralnym kamieniem wewnątrz kamiennego kręgu Taala 
(lokacja 6.) z zamkniętymi oczami i nucąc jakąś mrukliwą pieśń. Gdy bohaterowie pojawią się w okolicy, 
poderwie się na nogi uradowany, i zacznie ich zapraszac do kręgu. Wypyta ich, czy wiedzą co się dzieje w 
mieście, i czy nie przechodzili może koło domu jego serdecznego przyjaciela, czarodzieja „Abelarda Osiwiałego Z 
Frustracji”. Stwierdzi, że nie może opuścić kręgu, bo jest w trakcie wielodniowego postu i musi odprawić Bardzo 
Ważny Rytuał, ale akurat jak podeszli bohaterowie, to zrobił sobie małą przerwę. Jest dość niefrasobliwy i 
rubaszny, będzie sobie żartował z bogów i ludzi. Jego pieczęcią jest wieniec na głowie. 
Kapłan Gewicht – Ponure indywiduum, bardziej podobne do sępa niż do człowieka. Chudy, patykowaty, z 
krogulczym nosem i krzaczastymi siwymi brwiami, wielka głowa na długiej cienkiej szyi. Na szczęście dla świata 
resztę  ciała kryje pod habitem z kapturem. Zgorzkniały, ale obdarzony bardzo przenikliwym umysłem. Gdy 
bohaterowie go spotkają, będzie się krzątał po świątyni Morra (lokacja 2.) obok katafalku, na którym będzie 
leżec czarnozłota, okrągła tarcza z symbolem wagi i klepsydry. Kapłan będzie ją czyścił i polerował jakimiś 
środkami czystości, odmawiając rytualne kantyczki. Przerwie pracę gdy bohaterowie wejdą do świątyni i spojrzy 
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na nich spode łba. Zapyta, czy potrzebują ostatniej posługi dla kogoś. Zapyta również, kiedy przyniosą ciało 
barona. Nie opuści swojego posterunku dobrowolnie, twierdząc, że musi czuwać nad zmarłymi. Gdyby 
bohaterowie próbowali siłowo go do tego przekonac, odkryją, że o jedną z kolumn oparta jest ogromna 
rytualna... kosa, wykonana z dębu, z ostrzem ze srebra, a starzec wymachuje nią niezwykle sprawnie. Jego 
pieczęcią jest tarcza, która symbolizuje ochronę przed niesprawiedliwością. 
Gunthar von Melle – Potężnie zbudowany rycerz, w średnim wieku, dodatkowo postarza go długa czarna 
broda, sięgająca do piersi. Włosy ma ścięte krótko, pod kolczy czepiec, obecnie zrzucony na ramiona jak kaptur. 
Ubrany jest w pełną zbroję płytową i pancerz kolczy pod spodem (2 PP całe ciało). Przez ramię ma przerzucony 
futrzany płaszcz, zrobiony ze skóry szarego wilka. W rękach trzyma spory półtorak z herbem von Melle. 
Bohaterowie spotkają go na dziedzińcu komturii Białego Wilka (lokacja 47.), gdzie będzie się modlił przed 
polowym ołtarzem pośrodku podwórca. Gdy pojawią się bohaterowie, wstanie z kolan, podniesie hełm i miecz i 
obróci się do nich. Zapyta groźnie czy przysłał ich „ten pies Kalfacjasz”. Nie będzie chciał nigdzie iść, dopóki nie 
otrzyma polecenia od Jana Taalhofera, „prawowitego pana tych ziem”.  
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Rozdział VII: Miasto 

Czas opisać samo miasto Stummberg. 
Poniżej znajdziesz listę co ciekawszych lokacji, do których mogą trafić bohaterowie w trakcie wędrówki po tym 
dziwnym miejscu. Jeśli przy którejś lokalizacji jest napisane, że to teren działania któregoś z Demonów Grzechu, 
należy pamiętać, ze gdy bohaterowie wejdą w obręb danego obszaru zaczną słyszeć odgłosy demonów, 
czających się gdzieś w mgle tuż za granicą wzroku. Będzie tak, dopóki bohaterowie nie spotkają demona w 
miejscu wskazanym przez scenariusz, albo nie uciekną poza obszar działania jego mocy – zwykle roztacza się on 
na około 100 metrów wokół lokacji w opisie. Demon będzie ścigał bohaterów aż do granicy swojego rewiru. 
Jeśli bohaterowie zdecydują się wejść ponownie na jego teren, będzie kręcił się w pobliżu, ale zaatakuje znów 
tylko wtedy, gdy bohaterowie wejdą do jego pierwotnej siedziby. 
 

1. Cmentarz 
Niski murek z ułożonych starannie białych kamieni, otaczający cmentarz. Kilka rzędów niewielkich kurhanów, 
każdy otoczony kręgiem takich samych kamieni. Kurhany mają około 10 stóp średnicy i wznoszą się na jakieś 3 
stopy nad poziom gruntu. Na większości z nich stoją niewielkie kamienne stelle, z wyrytymi na nich imionami i 
nazwiskami zmarłych. Większość kurhanów jest wielopokoleniowa. Można tu naliczyć kilkadziesiąt grobowców. 
Na końcu cmentarza można znaleźć miejsce, w którym pali się zmarłych, jeśli taka jest ich wola. Cmentarz leży 
przy drodze, na północ od miasta, około pół mili od Bramy Cmentarnej. Łącznie  Przy wejściu na teren 
cmentarza stoi stylizowana drewniana brama, tzw Brama Żywych, a obok niej niewielka świątynia Morra. 
(Lokacja 2.)  
 

2. Świątynia Morra 
Czyli Brama Zmarłych, przypomina grecką świątynię. Bez ścian, z dwuspadowym dachem podpartym 
kolumnami w kształcie stylizowanych klepsydr. Nad wejściem do budowli widac symbole Morra – klepsydry, 
wagę, kruka. Pośrodku świątyni znajduje się katafalk/ołtarz, na którym kładzie się mary ze zmarłymi. Za 
ołtarzem znajduje się kamienna ściana, przed którą w kamiennej misie pali się wieczny ogień. Na ścianie wyryte 
są motywy Śmierci i modlitwy za zmarłych – tutaj również zwykle wiszą rytualne przybory kapłana 
sprawującego pieczę nad nekropolią. Srebrny sierp, Tarcza Morra, pęki ziół i kreda. Obok misy wiecznego ognia 
znajduje się druga, mniejsza misa na datki. Leży w niej kilkanaście miedziaków. 
Tutaj zwykle rezyduje kapłan Gewicht, jeden z „białych demonów”. 
 

3. Rozstaje i szubienica  -teren Holgera Meistera 
Ćwierć mili od Bramy Cmentarnej trakt rozgałęzia się pod olbrzymim, martwym pniem dębu. Jedna droga 
odbija na zachód, w stronę Winsen, natomiast trakt główny biegnie na północ mijając cmentarz, i dalej kilka 
mil, aż łączył się z Wielkim Traktem Północnym. Widać, że drzewo zostało rozsczepione niegdyś piorunem. 
Obencie nie ma liści, jest tylko potężnym, rozszczepionym pniem z nagimi gałęziami, z których zwieszają się 
resztki stryczków. Do pnia poprzybijane są listy gończe (bohaterowie mają okazję testować historię – zdany test 
pozwala określić, że ostatni list dotyczy przestępcy złapanego 50 lat temu) i ogłoszenia. Na jednej z gałęzi wisi 
świeże ciało mężczyzny w długiej nocnej koszuli. Koszula, pomimo zniszczenia wyraźnie wygląda na drogą. Test 
heraldyki pozwoli stwierdzić, że monogram wyszyty na piersi to stylizowany herb rodu Taalhofer. Mężczyzna 
wygląda bardzo świeżo jak na nieboszczyka, jakby powieszono go przed kilkoma minutami. Na szyi ma 
zawieszoną drewnianą tabliczkę, z napisem „HERETYK I ZDRAJCA”. Ciało wisi w kompletnym bezruchu – nie 
porusza nim wiatr, nie kołysze się, sznur nie skrzypi. Test przeszukiwania pozwoli znaleźć u jego stóp niewielki 
srebrny medalik z wyrytym symbolem Taala z jednej strony, i (test heraldyki) herbem Taalhoferów z drugiej 
(jelenia głowa z rogiem myśliwskim w świetle poroża). Medalik można otworzyć – w środku bohaterowie znajdą 
onyksowo-marmurową kameę z wizerunkiem pięknej kobiety (to Frau Ulke, małżonka Jana), i pukiel ciemnych 
włosów. Medalik wygląda, jakby wypadł z palców zmarłego.  
Na rozstajach rezyduje Holger Meister, grzesznik opętany przez aspekt Zaślepienia. Jeśli bohaterowie nie 
zejdą z traktu by przyjrzeć się szubienicy, nie zaatakuje ich, ale usłyszą jego obecność w okolicy. 
 

4. Wieża Abelarda – teren działania Abelarda Siwego 
Niewielki kamienny dom z wąskimi oknami, otoczony kosztownym, żelaznym kutym płotem. Obok domu część 
zasadnicza, czyli trójkondygnacyjna (licząc z parterem), okrągła wieża z płaskim dachem. Front i wejście 
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znajduje się od strony traktu, za budynkiem znajduje się niewielki ogródek zielny, również otoczony żelaznym 
płotem, z furtką prowadzącą do pobliskiego lasu. Tylna furtka jest zamknięta na klucz, ta z przodu jest otwarta, 
podobnie drzwi frontowe do budynku. Obejście budowli dookoła pozwoli stwierdzić, że z tyłu domu również 
jest wejście. Do wieży nie można wejść z podwórza. 
Ogródek – tutaj bohaterowie znajdą wspomniany zielnik, w ktorym mogą znaleźć wiele roślin, mających 
właściwości magiczne, lub przydatne w badaniach. Tojad, bieluń, cierpiętnik, głóg, mandragora i wiele innych. 
Osoba z umiejętnością zielarstwo będzie potrafiła je rozpoznać, jeśli spróbuje je ruszyć ktoś inny, ma 20%  szans 
na zatrucie się poprzez kontakt skórą lub opryskanie – traktuj jak jedna dawka jadu na ludzi. 
Oprócz tego w ogródku widać wypalony krąg w trawie, obok zaś ceglany piec metalurgiczny. Znajdzie się tu też 
szopa z narzędziami ogrodniczymi. 
Dom – dom jest podzielony na dwa skrzydła i piętro. Na piętrze znajduje się niewielka, brudna sypialnia. Na 
dole po prawej znajduje się niewielka biblioteka i pulpit czytelniczy (książki głównie z teorii magii alchemicznej i 
prostej, max 3 poziom). Po lewej znajduje się niegdysiejsza kuchnia, obecnie przerobiona na pracownię 
alchemiczną i laboratorium. Na ścianach widać porozwieszane plany i równania alchemiczne, piec jest 
przbudowany, wychodzą z niego jakieś destylarnie i uchwyty z retortami, oprócz tego w kącie stoją dwie 
żeliwne „kozy”, na których również stoją jakieś mikstury. Środek laboratorium zajmuje potężny stół dębowy, 
zastawiany wszelkiej maści fiolkami, retortami i plątaniną miedzianych rurek. Widać wypalone w stole dziury, 
wyskrobane nożem równania i rozsypane różnokolorowe proszki. Pod ścianą stoi regał obstawiony 
ingediencjami alchemicznymi. Pod sufitem na sznurkach wiszą suszone zioła. Okna są zasłonięte czarnymi 
kotarami, wszędzie gdzie się da stoją kałuże wosku ze świec. Na ścianie przeciwległej do drzwi widać niewielkie, 
mocno obite żelazem i sebrem drzwi, ze sporym zamkiem. Prowadzą do wieży i są uchylone.  Widac klapę w 
podłodze i obok drabinę w górę. Na pierwszym piętrze nic nie ma, na podłodze widać ślady kredy i wosku, jak 
po jakichś rytuałach magicznych. Na drugim piętrze jest tylko podest z drabiną na szczyt, zamknięty klapą od 
góry.  Szczyt jest płaski, z grubych desek, stoi na nim stelaż dla teleskopu i koksownik wypełniony popiołem. 
Piwnica to spore pomieszczenie wykute w skale, z rowkami układającymi się w oktagram o średnicy 15 stóp. 
Rowki są wypełnione srebrem. Test spostrzegawczości pozwoli stwierdzić, że w jednym miejscu brakuje srebra, 
tak na szerokość palca, jakby było niedolane. Ponadto w kręgu wyrysowane są jakieś magiczne symbole (test 
rozpoznawania runów pozwoli stwierdzić, że są to symbole konieczne do przyzwania demona). Do oktagramu 
jest dołączony mniejszy okrąg z wyrysowanym pentagramem (okrąg ochronny dla czarodzieja). Dookoła w 
skalnych ścianach znajdują się uchwyty na pochodnie.  
Wieża jest siedzibą Abelarda Siwego, grzesznika opętanego Pychą. Jeśli bohaterowie nie wejdą do domu, 
usłyszą jedynie dźwięki kostura uderzającego o bruk. Mag zaatakuje, gdy bohaterowie wejdą do domu lub 
wieży. 
 

5. Podgrodzie 
Podzielone uliczką na część północno-zachodnią (a.) i nadrzecze (b). Niecałe trzy tuziny drewnianych chat z 
kamienną podmurówką, kryte gontem. Domy w części 5b stoją w obniżeniu, te najbliżej rzeki na palach lub 
ponisionych podmurówkach. W domach nie ma nic ciekawego, chaty zwykle dwuzibowe z niewielkim 
stryszkiem. Każdy dom jest otoczony drewnianym płotem, w obejściu znajdzie się zwykle studnia i niewielka 
szopa, czasem chlewik, kurnik lub obora. Znajdzie się tu zwykłe wyposażenie chat chłopskich, chociaż bogatsze i 
więcej niż w zwykłej wsi. 
 

6. Krąg Taala 
Położony na północ od podgrodzia, Krąg Taala to niewielkie wgórze z formacją ośmiu monolitów ustawionych 
w krąg wokół dużego, płaskiego kamienia ofiarnego pośrodku. Monolity mają około 10 stóp wysokości każdy. 
Są ustawione zgodnie z ośmioma kierunkami świata. Poza kręgiem, kilkaset stóp od niego pod lasem znajduje 
się niewielki szałas, pustelnia Hagrixa.  
Krąg to miejsce, w którym zwykle przebywa Hagrix, jeden z „białych demonów”.  
 

7. Młyn 
Dwupiętrowy, zbudowany z kamienia i drewna, otynkowany, na wysokiej podmurówce, z gontowym dachem. 
Cały młyn aż bije nowością i nowoczesnością. Od strony rzeki znajduje się spore koło młyńskie, zanurzone w 
specjalnym basenie, spiętrzającym wodę z rzeki. Struga wody wlewająca się na koło jest zastygła, jak ze szkła. 
Dookoła młyna znajdują się szopy i narzędziownie, w zachodnim skrzydle mieści się niewielkie mieszkanie. Na 
podwórzu znajduje się również wiata, przystrojona do ceremoni weselnej wstążkami, girlandami i wieńcami. Na 
podwórzu stoją również świeżo zbite stoły na około setkę ludzi, przykryte lnianymi obrusami. U szczytu stołu 
stoją dwa wiklinowe trony, przystrojone girlandami. Pośrodku dziedzińca stoi gołębnik na wysokim palu, z 
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którego zwieszają się koncentrycznie wstęgi, sięgające do budynków naokoło, tworząc coś na kształt 
symbolicznego dachu. Pod wiatą widać dziwaczne drewniane i metalowe maszyny, uzbrojone w ostrza i kosy. 
Przypominają nieco chaosyckie rydwany bojowe. Są również przystrojone kwiatami.  
Większość młyna zajmuje mechanizm żaren, oraz magazyny na piętrze, z których prowadzą rampy, pod które 
mogą podjeżdżać wozy. Mieszkanie jest niewielkie, na parterze. Nigdzie w budynku nie ma żadnego pieca ani 
innego źródła ognia – kuchnia znajduje się po przeciwnej stronie podwórca. Jeśli ktoś roznieci ogień w młynie 
jest szansa 30%, że pył z mąki się zapali, tworząc eksplozję o sile 8 i promieniu 24 stóp (8 metrów). 
Pod wiatą bohaterowie spotkają Peytra Millera. Jest on jednym z „białych demonów”. 
 

8. Metterdorf 
Metterdorf niczym się nie różni od podgrodzia, jednakże jest to wioska służebna dla zamku Metterschloss, 
stojącego na prawym brzegu północnego dopływu rzeki Stumm.  
 

9. Sadelberg 
Wioska służebna Taalhoferów, zajmująca się hodowlą koni. Większośc domów to dośc bogate i obszerne 
budynki „pruskie”, jest tu także dużo stajni i padoków dla koni. Wszędzie widać siodła, poidła i inne elementy 
oprzyrządowania konaiarskiego, także w chatach. Na wschodnim krańcu wsi, pod lasem, znajduje się kuźnia. 
Jest w pwłni wyposażona we wszystko co potrzebne do podkuwania koni. Bohaterowie znajdą tu też kilkanaście 
obuchów toporów i ostrza noży.  
W okolicy kuźni można spotkać Seskę, która jest jednym z „białych demonów”. 
 

10. Metterschloss – teren działania Metterlinga 
Niewielki kasztel nad brzegiem rzeki Stumm, siedziba rodu Metterling. W skład kompleksu wchodzą dwie 30 
stopowe (9 metrowe) baszty po obu stronach bramy. Baszta północna jest zintegorwana z 
dwukondygnacyjnym, kamiennym budynkiem mieszkalnym. Biegnie od niego 15 stopowy (4 metrowy) mur  
otaczający prostokątny, długi i ciemny dziedziniec, kończąc się wieżą południową. Pośrodku dziedzińca znajduje 
się zakratowana studnia. Parter budynku to stajnie i pomieszczenia służby i gwardzistów, a także kuchnie, łaźnia 
i zejście do piwnic.  Na piętrze znajduje się siedziba Metterlingów – kilkanaście komnat, większość bardzo 
bogato urządzona. Znajdzie się tu biblioteka, sypialnia pani, sypialnia pana, bawialnia, zbrojownia, sala balowa, 
jadalnia, sala kominkowa, a także pokój dziecięcy.  
W bilbiotece bohaterowie spotkają młodego dziedzica kasztelu, kawalera Metterlinga. Jest on grzesznikiem 
trawionym przez Zazdrość. Zaatakuje gdy ktoś wejdzie do pomieszczenia. 
 

11. Brama Cmentarna 
Dwie połączone ze sobą w górze wieże ze zwodzonym mostem, przerzuconym przez rzekę Stumm. Wieże 
ośmiokątne, zbudowane z czerwonej cegły. jak i mury miejskie, opasające Stummberg. Obie wieże mają około 
40 stóp (12 metrów) i łączą się z murami, mającymi średnio 30 stóp wysokości (9 metrów). Most zwodzony jest 
zbity z grubych dębowych pni i połączony z wieżami łańcuchem. W tej chwili jest opuszczony, a krata i brama są 
podniesione. Pod jedną z wież stoją dwa pniaki ze śladami wysiedzenia, prawdopodobnie tyłkami strażników 
miejskich. Na szczytach obu wież znajdują się niewielkie obrotowe „armaty okrętowe” i zapas kul wielkości 
śliwki. Proch można znaleźć w niewielkich baryłkach piętro niżej (amunicji na 12 strzałów w każdej wieży). 
 

12. Brama Elfia 
Złożona z dwóch donżonów połaczonych drewnianym pomostem. Brama dwuskrzydłowa, drewniana, obita 
blachą, otwiera się na zewnątrz. Brama stoi przy Elfim Moście, drewnianej topornej kostrukcji, która wcale elfiej 
konstrukcji nie przypomina. Most jest połowicznie podnoszony w przypadku zagrożenia – środkową część 
można postawić pionowo, wciagając ja na linach, tworząc wyrwę szerokości 15 stóp (4.5 metra).  
Sama brama ma kwatery dla obsługi, na szczytach wież znajdują się również dwa moździerze, w wieżach zaś 
poziomo ustawione armaty. Znajduje się tu również zapas prochu na 4 strzały z każdej broni, wraz z amunicją. 
 

13. Rezydencja burmistrza Volske – teren działania Volskego 
Pokaźna kamienica z wewnętrznym dziedzińcem i niewielkimi ozdobnymi wieżami na każdym rogu. Budynek 
niezwykle ozdobny, pokryty płaskorzeźbami z motywami mitologicznymi, głównie przedstawiającymi życiorys 
Randala. Wejście to ogromne, dziesięciostopowe (3 metry)  żelazne drzwi z wprawionymi w nie witrażami, 
przedstawiajacymi bogactwo legendarnego króla Kreusa. Za nimi zaczyna się atrium, wyłożone marmurami z 
Arabii, z cokołami na których stoją egzotyczne rzeźby. Pośrodku atrium stoi fontanna przedstawiajaca nagie 
nimfy polewające swoje ciała z dzbanów. Dookoła niej stoją donice z egzotycznymi roślinami i leżanki dla gości. 
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W rogach atrium stoją misy, w których płonie oliwa, oświetlając i ogrzewając pomieszczenie. Najbardziej 
zdumiewający jest jednak szklany dach nad atrium – złożony jest z witraży, przedstawiających ośmioro bożków 
wiatrów. Atrium po obu stronach ma schody na górną kondygnację, gdzie wśród krużganków znajdują się  
pokoje pana domu. W dolnych poziomach znajdują się pomieszczenia służących, w tym niewielki pokój uciech 
burmistrza, pełen poduszek, z małym okrągłym basenem (woda jest ciepła) i z mnóstwem czerwonych kotar. 
Bohaterowie zauważą, że wszystkie lustra (a było ich niegdyś dużo) w budynku są rozbite w drobny mak, a ich 
szczątki leżą na podłodze.Stoi tu też mnóstwo rzeźb o tematyce erotycznej. Na górnych piętrach znaleźć można 
nieprzebrane bogactwa.  
Najpierw jednak trzeba będzie zmierzyć się z Volskem, grzesznikiem Chciwości, który tutaj ma siedzibę i 
zaatakuje każdego, kto wejdzie do jego domu. Volske rezyduje w atrium. 
 

14. Manufaktury Volskego 
Zespół warsztatów tkackich, należących do Volskego. Pośrodku, widoczny z rezydencji stoi pręgierz, noszący 
ślady krwi. To tutaj Volske karał leniwych pracowników. Warsztaty zajmują spory budynek w południowo-
zachodniej części kompleksu. W pozostałych znajdują się magazyny produkcyjne i surowcowe, oraz magazyn i 
warsztat naprawy krosen. 
 

15. Koszary Pieszego Korpusu Pikinierów 
Otoczone murem długie jednopiętrowe kamienice, tworzące niewielki fort wewnątrz miasta, przy Bramie 
Wschodniej. Tutaj znajdują się koszary doborowej setni Pieszego Korpusu, chluby Taalhoferów. W budynkach 
mieszczą się dormitoria dla poszczególnych dziesiętni, kuchnia, magazyn broni, a także trzy zapasowe 
prochownie. Znajdzie się tu także warsztat płatnerski i areszt. W magazynach i u płatnerza bohaterowie znajdą 
pasujące na siebie kolczugi, znajdą także piki, halabardy, trochę pałaszy, jakieś tarcze oraz szablę i parę 
pistoletów rajtarskich – te ostatnie w areszcie. Na murach budynku można dostrzec ślady walki o 
pierwszeństwo z rajtarami z górnego zamku – pstrzą je różne obraźliwe graffiti, mierzące w godność i honor 
pikinierów. 
 

16. Trzy Gospody 
Tutaj znajdują się tak zwane Trzy Gospody, czyli centrum rozrywkowe miasta.  
„Czarny Koń” to pierwsza gospoda patrząc od Elfiej Bramy. Zwykle zaglądali tu rajtarzy. Gospoda jest jasno 
oświetlona świecznikami, na ścianach wiszą rózne rajtarskie trofea – tarcze orków, hełmy bretończyków, 
kapelusze estalijczyków, gepardzie skóry, trochę dzbanów z Arabii i tym podobne pamiątki po kampaniach 
rajtarów. Oprócz tego znajduje się coś w stylu tablicy pamiątkowej – przybite podkowy z wstążkami z imionami 
koni, które poległy na służbie. Obok znajduje się drewniana tablica z symbolem regimentu (skrzydlaty czarny 
koń z płomienną grzywą), a na niej widać pozaczepiane na haczykach, przewiercone spłaszczone kule, tworzące 
swoistą tabelę wyników. Są to potwierdzone ofiary poszczególnych rajtarów. Na pierwszym miejscu obecnie 
znajduje się porucznik Getreu, na drugim, różnicą jednego „punktu” – kapitan Messer.  Na jednej ze ścian 
znajduje się potężny pień drzewa, służący za cel zabaw strzeleckich we wnętrzu gospody. Na stołach stoją 
głównie cynowe kufle (z tłoczonym symbolem regimentu) pełne piwa i miodu, oraz kilka misek baraniną. Na 
otwartym rożnie pośrodku sali jest jeszcze pół barana i dwie kaczki. Po podłodze wysypanej trocinam wala się 
kilka (2k6) srebrnych monet. Na piętrze można spać we wspólnej sali, którą zwykle traktuje się jak izbę 
wytrzeźwień dla rajtarów. Leżą tu powywracane cynowe kufle i porozbijane gliniane gąsiorki. Za budynkiem 
znajduje się koniowiąz, poidło i rynsztok śmierdzący uryną. 
„Stary Smok” to druga gospoda po „Czarnym Koniu”. Dużo bogatsza, zatrzymują się tu zwykle przejezdni kupcy. 
Stoły mają obrusy, można tu znaleźć cynowe sztućce i szklane kielichy, jest tu także osobna kuchnia z rożnem 
na dworze. Na talerzach bohaterowie znajdą ciepłą strawę, głównie wołowinę, sery i jarzyny. Na jednym ze 
stołów leży nabita i zapalona fajka, z której unosi się aromatyczny dym najlepszego halflińskiego tytoniu. W 
kuchni znajdzie się sporo dobrego jedzenia, w tym gęsi smalec, dojrzewające sery i świeży chleb. Bohaterowie 
znajdą tu też zejście do niewielkiej piwniczki, w której znajdą kilka beczek wina różnej jakości, oraz baryłkę 
mocnego alkoholu – jabłecznika. Budynek ma parterową przybudówkę, która służy jako izby gościnne – są tu 
cztery duże izby do wynajęcia z puchową pierzyną. Nad nimi jest stryszek, wymoszczony sianem dla służących 
przyjezdnych gości. 
Po drugiej stronie ulicy znajduje się „Grossmeister”, gospoda prowadzona przez niziołki. Dominuje tu głównie 
kuchnia nieludzka – bohaterowie znajdą tu kilka klasycznych potraw krasnoludzkich, np żołądki faszerowane 
grzybami. Na jednym ze stołów znajdzie się też ziołowa sałata, a obok niej kubek niezwykle smacznego elfiego 
wina. Oprócz tego dominuje oczywiście kuchnia Krainy Zgromadzenia – tłuste sosy, zupy, delikatne mięsiwa, 
różne cudowności wypiekane z chleba i mocne korzenne piwo. Bohaterowie znajdą też koszyk ze słodyczami – 
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kandyzowanymi owocami i konfiturami wiśniowymi. Gospoda posiada kilka miejsc noclegowych, dwa 
urządzone w stylu krasnoludzkim i jedno dla niziołków. Pokojów dla elfów nie ma. 
 

17. Dzielnica Uciech 
Znajdują się tu dwa zamtuzy, „Rapunzel” i „Cindirella”, oraz dom gier hazardowych i prywatne łaźnie gdzie 
można również zakosztować takich specyfików jak Czarny Lotos czy Słoma Bogów. 
Zamtuzy jak to zamtuzy, w opuszczonym mieście nie są zbyt ciekawe. Widać jednak, że było tu kiedyś sporo 
luster, zwłaszcza w „Rapunzel”, ale wszystkie zostały rozbite w drobny mak. Rapunzel wydaje się być nieco 
droższym lokalem z dwójki w tej branży. W obu bohaterowie znajdą swoiste „katalogi” z rycinami dziewcząt, 
opisujące je w dość dokładnych detalach. „Rapunzel” specjalizowała się w egzotyce i nastawiona była na 
bogatszych kupców i bardziej wyszukane rozrywki – w katalogu bohaterowie znajdą dwie elfie kurtyzany, 
kilkanaście dziewcząt z całego Starego Świata – z Tilei, Estalii, Bretonii, a nawet z Norski i Arabii. W katalogu 
znajdzie się również niziołcza dama do towarzystwa. Obok niej, pod kontuarem znajduje się księga gości, 
prowadzona przez matronę przybytku – bohaterowie zobaczą, że niezwykle częstym gościem byli tu Herr 
Metterling i kapłan Kalfacjasz. Bohaterowie znajdą kilkanaście komnat na galerii na piętrze, a w nich różnego 
rodzaju fatałaszki ( w tym strój mnicha sigmaryckiego), cytry, lutnie, olejki, świece i różne „gadżety”, które 
zawstydziłyby nawet krasnoluda. Komnata w której bohaterowie znajdą szaty kapłana będzie miała plamy krwi 
na łóżku i ścianach (Kalfacjasz pobił jakąś dziewczynę). 
„Cindirella” to nieco tańszy dom publiczny, w którego załogę wchodziły głównie dziewczęta z okolic Imperium, 
głównie z Kislevu i Ostlandu. Miejsce jest czyste, ale nie tak wyrafinowane jak „Rapunzel”. Tutaj również na 
liście gości będą figurować kilkakrotnie przeor Kalfacjasz i Metterling. Kalfacjasz będzie skreślony, a obok będzie 
niewielka notatka – „nie obsługujemy”.  
„Dom Randala”, czyli dom gier  to dość obszerny budynek, wyglądający jak przerobiony z jakiegoś starego 
magazynu lub składu towarów. Wypełniony jest kilkunastoma stołami do różnych gier.  Na stołach leży sporo 
złota i srebra, kości i karty. W dalszej części sali znajduje się bar zastawiony wysokoprocentowymi alkoholami z 
całego Imperium, w przeróżnych karafkach, gąsiorkach i butelkach. Jest on również zasypany potłuczonym 
szkłem z miragliańskiego lustra, za którym znajduje się pokój gier właściciela budynku, umieszczony na 
podwyższeniu. Dyskretne wejście do pokoju znajduje się za tylną ścianą baru. Z pokoju widać całą salę. W rogu 
znajduje się zamknięty sejf krasnoludzki, z wyrytym wizerunkiem Randala.  

Wyłamanie go wymaga wykonania testu: Siła wyłamującego + k6 musi osiągnąć wynik minimum 15. 
Bohaterowie mogą połączyć swoją Siłę, jeśli dysponują odpowiednim narzędziem (łomem lub inną 
dźwignią). Sejf można rozbić również młotem, jeśli w jednym uderzeniu zada mu się 20 obrażeń. Jeśli 
bohaterowie zechcą go wysadzić, strzelić do niego z armaty lub zrzucić z murów, potrzeba również 20 
obrażeń).  

W środku znajduje się szkatułka, zawierająca 300 ZK i kilkanaście pierścieni (10+k6), każdy wart 2k6 ZK. Oprócz 
tego znajdują się tam weksle – bohaterowie znajdą tu papiery zastawne Verkera, mniszka Vereny (demon 
Kłamstwa) i Ottona Messera (demona Zdrady). Byli w sporych długach. 
 

18. Kompleks klasztorny Zakonu Sigmara – teren działania Kalfacjasza 
Po lewej stronie od wejścia znajdują się cele mnichów, w większości zamknięte (70% szans). Jest ich 15. 
Wszystkie są jednakowo wyposażone – kaganek,  prosta prycza z nieheblowanych desek, klęcznik i prosty 
żelazny symbol komety z rozszczepionym ogonem zawieszony na ścianie, drewniany wieszak na drzwiach, 
zydel, a na nim drewniana miska, łyżka i skórzany kubek. Nie ma tu nic ciekawego. 
Na wprost od wejścia do kompleksu, pośrodku dziedzińca stoi marmurowy posąg Sigmara Zwycięskiego, 
trzymajacego w rękach kamienny młot unosząc go ku niebu, a u jego stóp leży  wyciosany z czarnego bazaltu 
potężny ork. Cały posąg jest naturalnej wielkości, ale stoi na 6-cio stopowym (1.8 m) cokole. 
Za nim, po przeciwiległej stronie dziedzińca znajduje się niewielka kopulasta klasztorna świątynia, gdzie mnisi 
odprawiają modły kilka razy dziennie. Ma ona dwa wąskie skrzydła z galeriami, pośrodku wewnętrznego 
dziedzińca znajduje się niewielkie oczko wodne. Wewnątrz świątynia jest bardzo prosta, nie ma tu ławek, 
modlacy się klęczą na kamiennej posadzce, na wprost wejścia znajduje się podwyższenie z kamiennym 
ołtarzem. Na ścianie za ołtarzem znajduje się symbol Sigmara. Na kopulastym suficie namalowana jest 
spadająca kometa o dwóch ogonach, uderzająca w ziemię. 
Tutaj właśnie bohaterowie napotkają kolejnego Demona Grzechu, przeora Kalfacjasza, który zaatakuje ich 
gdy tylko wejdą do kościoła. 
Po prawej stronie dziedzińca znajdują się pomieszczenia gospodarcze, warsztaty i skryptoria.  
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Bohaterowie znajdą w skryptorium fragment przepisywanej księgi, który mówi o przepowiedni nadejścia 
Piołuna, tutaj nazywanego Absinth. Na karcie widać szkic jakiegoś sigila w kształcie oktagramu, który z 
pewnością miał być ilustrowany później. Sigil jest dość podobny do oktagramu, który można znaleźć w piwnicy 
Wieży Abelarda, nie jest jednak taki sam (test rozpoznawania runów pozwoli stwierdzić, że to dużo większa 
wersja). Widać także już ukończony werset przepowiedni, do którego najwyraźniej w oryginale była dołączona 
jakaś interpretacja: 

 
Bogowie upadną, gdy Piołun się wyzwoli, 

Przepadną  władcy w murach swych potężnych stolic. 
 

Nadejdzie o świcie w szacie czerwonej, 
Na głowie niósł będzie żelazną koronę. 

 
Wśród grzechów śmiertelnych ludzi przybędzie 

I na swym tronie miast bogów zasiędzie. 
 

Interpretacja nie została jeszcze przepisana, a księgi źródłowej nie ma – bohaterowie mają przed sobą tylko 
rozpoczętą kartę. 
Przy innym stole bohaterowie znajdą inną kartę, z tekstem w staroświatowym: 
 

I zostaną ustanowieni Strażnicy, którzy zatrzymają Bestię na wieki. 
Uzbrojeni będą w osiem pieczęci największych cnót Człowieka. 

Wiara da im siłę. 
Honor da im siłę.  
Miłość da im siłę. 

Odwaga da im siłę. 
Mądrość da im siłę. 
Lojalność da im siłę. 

Poświęcenie da im siłę. 
I Sprawiedliwość da im siłę. 

Ostatnią zaś z Pieczęci, trzymającą wszystkie Osiem będzie niew... 
 
Tutaj tekst się urywa, pozostała część karty jest pusta. W tekście chodzi o „niewiedzę”, czyli tajemnicę, 
ale niech bohaterowie kombinują. Może podsunie im to „niewinność” lub coś podobnego. Tutaj 
również nie ma księgi, z której przepisywano ten tekst (została spalona przez Kalfacjasza gdy opętał go 
demon Gniewu). 
 

19. Brama Wschodnia 
Brama wychodząca na wschodni trakt. Składa się z dwóch odcinków mórów, które zawijają się do wewnątrz 
miasta, tworząc korytarz, zamknięty na obu końcach basztami. Baszty zewnętrzne nie mają bramy, za to są 
najeżone strzelnicami. Baszty wewnętrzne mają grube, dębowe dwuskrzydłowe bramy. 
W basztach zewnętrznych można znaleźć składy prochu (po 4 baryłki, każda na 100 strzałów z muszkietu, lub na 
wywołanie ksplozji odpowiadającej bombie – siła 8, zasięg 8 metrów) i same muszkiety, w ilości 20 sztuk na 
basztę, stojących na specjalnych kozłach wewnątrz wież.  
 

20. Dzielnica światynna 
Znajdują się tutaj chramy i świątynie pozostałych, pomniejszych bóstw ludzkich, Khaine’a, Rhyi, Pani z Jeziora i 
Koshyaga, egzotycznego bóstwa z Arabii. Dodatkowo mieści się tu niewielki szpital Shallyi. 
Świątynia Khaine’a to prosty, kamienny budynek bez okien i dachu, z niewielką furtką otoczoną owalną 
obręczą z której kierują się do środka ostrza sztyletów, pozostawiając przejście akurat wzrostu człowieka. Łatwo 
się o nie skaleczyć przechodząc (test Inicjatywy, by uniknąć symbolicznego zadraśnięcia). Pośrodku dziedzińca 
znajduje się figurka Khaine’a, a przed nią misa, do której utaczają krwi pątnicy w intencji śmierci kogoś. Cały 
posąg jest pokryty napisanymi krwią imionami. Jeden z nich jest całkiem świeży, na czole figurki, i napisane jest 
na nim „Talhover” koślawymi literami. (napis wykonał Kugel). Bohaterowie znajdą także inne w miarę świeże 
napisy – „Jan Taalhofer” i „Pies młynarz” (odpowiednio napisane przez Metterlinga i Volske’go). Na murach 
dookoła dziedzńna wyskrobane są setki skarg do Khaine’a, by zajął się ich sprawą. Test Inicjatywy pozwoli 
odnaleźc trzy pasujące do napisów na rzeźbie. 
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Pismo Kugla – „Oby zdeh Talhover, bo mi reke i oko odyol i na jałmuzne skazał. K” 
Pismo Metterlinga – „Zabierz proszę z tego świata barona Jana Taalhofera, który niewoli mą miłość. vM” 
Pismo Volskego – „Niech zdechnie pies młynarz, co mi interesy psuje. V” 
Światynia Rhyi to niewielki otoczony żywopłotem ogród z niewielką altanką ocienioną przez jabłoń. W ogrodzie 
rosną warzywa i owoce najrózniejszych rodzajów – w tym momencie wszystko kwitnie, nie ma więc owoców. 
Świątynia Pani z Jeziora to właściwie kapliczka z oczkiem wodnym, w którym leży sporo miedziaków – ludzie 
pzychodzą tu modlić się o powodzenie w miłości i w pojedynkach.  
Światynia Koshyaga to właściwie rytualna gospoda, gdzie zażywa się kwiat Czarnego Lotosu i doświadcza wizji. 
Podłoga jest wyścielona poduszkami na modłę arabyjan, schodkowo obniża się do środka Sali gdzie stoi posążek 
dziwnego bóstwa o głowie słonia. Pod nim znajduje się niewielka tabliczka z napisem – Koshyag obdarowuje 
odważnych. Wszędzie na podłogach stoją fajki wodne, a w powietrzu unosi się egzotyczny zapach kadzidła 
(opary czarnego lotosu). Ktokolwiek pierwszy spróbuje fajki wodnej, po każdym pociągnięciu straci tymczasowo 
10% Int, Op, SW i CP.  Poczuje się w tym samym momencie ciepło i dobrze. Każdy kolejny wdech powoduje 
pogłębienie się stanu błogości i senności. Gdy po kolejnych pociągnięciach jeden ze współczynników spadnie do 
zera, bohater zasypia. Weź go na bok i daj mu opis Epilogu C. Wizja skończy się, gdy bohater ujrzy Stonehearta i 
drużynę stojących na wzgórzu, nie usłyszy jednak słów kantyczki. Postać ocknie się po k6 minutach z jednym 
punktem Obłędu więcej. 
Kolejni próbujący Czarnego Lotosu muszą wykonać test grozy, możliwie skutkujący 1 Punktem Obłędu. 
Zapadają oni w sen, ale mają nic nie znaczące koszmary. Bohater, który po przebudzeniu spróbuje jeszcze raz 
Czarnego Lotosu musi wykonać test SW – jeśli go nie zda, staje się uzależniony od Czarnego Lotosu. 
Szpital Shallyi – to niewielki budynek, mający kilka łóżek otoczonych zasłonami. Przy jednym z łóżek, które ma 
rozgrzebaną pościel, bohaterowie znajdą częściowo napisany list, inkaust i gęsie pióro.  
Treść listu: 
 
Synu mój, wszystko wskazuje na to, że wkrótce dojdę do zdrowia, dzięki uzdrowicielskiej mocy Shallyi. Kapłanki 
mnie doglądające twierdzą, że swoje zdrowie zawdzięczam wstawiennictwu Błogosławionej Ingrid, którą tak 
niedawno niesłusznie oskarżono o czary. Musisz się udać do kapłana Kleofasa, mój drogi synu, i apelować do 
niego, by powstrzymał to szaleństwo i uniewinnił Ingird. Jeśli to rzeczywiście za sprawą jej modłów wracam do 
zdrowia, nie może być na usługach Niszczycielskich Sił. Cóż z tego, że trędowata? Poświęciła się dla tych 
nieszczęśników, to naprawdę święta kobieta. 
Musisz... 
 
(list ten pisał jeden z rajców miejskich, złożony podagrą  w momencie gdy miasto się przeniosło) 
W czterech kątach stoją piece, ogrzewające budynek. Przy wejściu stoi drewniana figura kobiety w habicie, z 
maską na twarzy, cała pomalowana na biało. Na postumencie widnieje napis „Wstaw się za nas u bogini, Ingrid 
Błogosławiona”. Na ścianie symbol Shallyi. Za salą przejście do sali operacyjnej i apteki, gdzie mozna znaleźć 
narzędzia chirurgiczne i spory zapas ziół uśmierzających ból i różne choroby. Narzędzia i medykamenty pozwolą 
dodać +20% do testów leczenia w tym miejscu. 
 

21. Dzielnica patrycjuszy. 
To kwartał bogatych kamienic. Kilkanaście budynków poprzetykanych zielenią, w większości trzypiętrowych.  
Mieszkają tu rajcy miejscy i co bogatsi kupcy. Bohaterowie mogą znaleźć tu wiele dóbr ruchomych. Co 
dokładnie się tu znajdzie, pozostawiam tobie mistrzu gry.  
 

22. Ratusz 
Dwukondygnacyjny, kwadratowy budynek z niewieką wieżą na szczycie, zakończoną wiatrowskazem w kształcie 
koguta. Wejście to grube, dębowe wrota. W podziemiach znajduje się areszt dla podsądnych – kilkanaście cel, 
dość suchych, wymoszczonych sianem. Znajduje się tu także izba tortur, gdzie przesłuchiwano Taalhofera.  
Poza tym, w piwnicach nie ma nic specjalnego. 
Na parterze znajdują się pomieszczenia urzędników miejskich – skrybów, rachmistrzów, a także biuro poborcy 
podatkowego. Na piętrze znajduje się sala Rady Miasta i gabinet burmistrza. Z gabinetu jest również przejście 
do zaryglowanego skarbca miejskiego. (wymaga Siły 50 do otwrzenia, w środku jest pusty, pieniądze 
zdefraudował Volske). Bohaterowie znajdą także list Volskego, w którym prosi barona Taalhofera, by ponownie 
rozpatrzył sprawę odebrania młyna Millerowi i przekazania go miastu. List jest podpisany i zapieczętowany, ale 
nie wysłany. Data wskazuje na rok 2449, 3 marzec. 
 

23. Sąd 
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Budynek z niewielkim placem z ubitej ziemi pośrodku, do rozstrzygania Sądu Bożego w sprawach cywilnych, 
wedle starego obyczaju. Dookoła biegną krużganki, na tylnej ścianie znajduje się loża sędziów. Tutaj też 
odbywają się normalne procesy, np o czary i herezję. Za lożą sędziów znajdują się pomieszczenia kopistów i 
biurokatów. Bohaterowie znajdą tu też Księgę Wyroków, z której mogą poznać takie fakty jak dowody w 
sprawie Taalhofera, wyrok (uniewinniony) skład sądu, nazwiska obrońców itd. Wcześniejsze wpisy zawierają też 
sprawę (wyrok skazujący) porucznika Aloisa Getreu, wystawienie listu gończego za jednonogim karczmarzem 
Vogelem, oraz procesem pomiędzy burmistrzem Volske a Peytrem Millerem, który nie chciał oddać swojego 
młyna miastu, oraz oskarżeniami kuśnierza Leobena, że ludzie Volske’go spalili mu warsztat (oddalone z braku 
dowodów). 
 

24. Dzielnica Rzemieślników 
Ulica rozciągająca się wzdłuż północnych murów miejskich, pomiędzy Bramą Cmentarną a Bramą Elfią. Znaleźć 
tu można warsztaty płatnerzy, snycerzy, cieśli, kamieniarzy, tkaczy, bednarzy i tym podobne. Znajdzie się tu 
także zakład rusznikarski i ludwisarski, szklarz i farbiarz. Wiele ścian zakładów jest pobazgranych graffiti, 
okazującymi niechęć do burmistrza Volskego. Znaleźć tu można takie napisy jak „Volske precz”, „Baronie 
uwolnij nas od wieprza burmistrza” czy „Volske krwiożerczy sukinsynu”. Jeden warszat, prawdopodobnie 
kuśnierski wygląda jakby niedawno spłonął. W najokazalszym z budynków znajduje się Dom Cechów. W Domu 
Cechów można znaleźć petycję do barona od wszystkich kupców miejskich, także nieludzkich, proszących o 
obniżenie podatków, które Volske nieustannie podnosi.  
 

25.  Świątynia Sigmara 
Gotycki, strzelisty budynek z dwoma wąskimi ażurowymi skrzydłami wybiegającymi do przodu, niczym 
rozszczepiony ogon komety. Budynek posiada dwie mniejsze wieże zakończone kopułami na każdym ze 
skrzydeł, oraz jedną, wyższą i masywniejszą, nad główną częścią. Pomiędzy tymi skrzydłami znajduje się 
niewielki wąski dziedziniec, prowadzący do wejścia do głównej części świątyni. Na jego środku stoi niewielka 
fontanna.Wnętrze świątyni wygląda na zdewastowane i wypalone – zniknęły wszystkie malowidła, przykryte 
czarną sadzą, święte symbole leżą połamane, stopione i poskręcane w pod ścianami, ławki dla wiernych leżą w 
drzazgach na ziemi. Sufit niknie gdzieś we mgle ścielącej się w Stummbergu, także w budynkach. Znajduje się on 
ok 120 stóp (40 metrów) nad ziemią. Pośrodku nawy głównej znajduje się dziwaczny, kamienny ołtarz, z wyrytą 
na nim inskrypcją w klasycznym języku magicznym. Patrz też Rozdział IV: Fałsz. 
 

Póki Piołun rządzi samym sobą, tak jakby niczym nie władał. 
Osiem Pieczęci ośmiu Potęg dano Miastu, by strzegło świata. 

Osiem Pieczęci i Strażnika, by pilnował Ostatniej. 
Tak postanowiły Potęgi, zamykając Piołun. 

Głowa niczym jest bez sprawiedliwości i mądrości 
Miecz na nic bez honoru i odwagi, 

Tarcza tylko z wiary i sumienia się ostoi, 
Ramię bez miłości i lojalności opadnie bezwładnie. 

Lecz Strażnik słabym okazać się może, 
Poświęcenie jego zaś na nic, jeśli pieczęcie zostaną rozdarte. 

Ostatnia Pieczęć najsilniejsza, ale i najsłabsza zarazem. 
Tak postanowił Piołun, godząc się na zamknięcie. 

Jeden wiele ma imion, wiele twarzy może przybrać. 
Czujnym więc niech będzie Strażnik, niech nie wierzy nikomu na słowo i srebrem niszczy sługi Jego. 

A tych jest wiele, albowiem Piołun przebiegły jest bardzo. 
I będzie mamił kłamstwem i zdradą, 

Bronią mu będzie zazdrość i nienawiść, 
Poprzez gniew i pychę 

Nakaże porządać i zabijać. 
A gdy stanie się jego wola, 

Czyste serce otworzy mu drogę. 
Poza tym, bohaterowie dostrzegą wymalowany kredą na podłodze oktagram (jest on zupełnie inny niż te, które 
bohaterowie zobaczą w skryptorium Klasztoru Sigmara czy w piwnicy w Wieży Abelarda). Test znajomości 
runów pozwoli stwierdzić, ze to jest wzór używany do zupełnie innego rytuału niż tamte, ale to wszystko. 
Znajduje się tu również wejscie na krużgankową galerię, gdzie kiedyś musiały stać ogromne organy, a dziś jest 
to kupa stopionego szmelcu. Z galerii dokładnie widać cały oktagram. Galerią można pójść dookoła nawy 



42 
 

głównej, do obu skrzydeł. Są tam zamknięte drzwi, a z nimi pomost biegnący do wież na końcach skrzydeł. 
Pomost stoi na ażurowej konstrukcji z kolumn, biegnących od budynku głównego do wież. Wysokość nad ziemią 
to jakieś 60 stóp (18 metrów). Pomost jest zadaszony, szeroki na jakieś 10 stóp (3 m). Ma balustrady wysokości 
3 stóp. Na końcu pomostu znajduje się wejście do wieży, gdzie po wspinaczce na wysokość ok 100 stóp bohater 
dotrze do dzwonnicy. Dzwon wygląda jak sopel sczerniałej, zastygłej stali. Oba skrzydła świątyni wyglądają tak 
samo.  
Do tego miejsca przywiązany jest Stonheart, kluczowy element Piołuna 
 

26. Dzielnica kupiecka 
Graniczy z placem targowym od wschodu. Tutaj mieszczą się sklepy i składy kupieckie, graniczące z 
targowiskiem miejskim. Na górnych piętrach kamienic są mieszkania kupców. Znajdą się tu sklepy żelazne, 
płatnerze, miecznicy, jubilerzy (dużo srebra!), siodlarze. Bedzie tu także zielarz i balwierz, kupiec jedwabny i 
korzenny. Pośrodku kwartału w południwej części dzielnicy kupieckiej znajduje się Targ Koński. W całej dzielnicy 
kupieckiej, podobnie jak w dzielnicy rzemieślników na ścianach widać wyrazy niezadowolenia społecznego w 
formie obraźliwych graffiti pod adresem burmistrza.  
 

27. Stajnie miejskie 
Kilkadziesiąt końskich zagród pod murami miejskimi, gdzie przejezdni byli zobowiązani pozostawić konie. Nie 
ma tu nic ciekawego, stajnie stoją puste. Są stosunkowo czyste i wymoszczone słomą. Poidła wypełnione są 
świeżą wodą, jest też nasypana swieża pasza. Obok znajduje się siodlarnia (kilka siodeł rycerskich, pozostałe to 
zwykłe siodła podróżne) i paszarnia. Z dachu stajni można dość łatwo wspiąć się na mur miejski. 
 

28. Sukiennice i plac targowy 
Sukiennice to miejsce obecnie nieużywane, czekając na przyjazd kupców z Kisleva i Tilei, którzy tutaj właśnie 
wymieniają skóry i bursztyn z Północy na jedwabie i sól z południa. Jednakże to miejsce na razie jest 
opuszczone, ponieważ miasto zostało przeniesione wiosną, zanim kupcy dotarli do miasta. Na razie widać tylko 
puste podcienie w sukiennicach, w których w przyszłości mieli rozstawić się kupcy. 
Plac targowy wokół sukiennic ma więcej życia – widać tu kilkadziesiąt straganów, na których leżą zimowe 
jabłka, zeszłoroczne orzechy i kasztany, ziarno, kasza, suszona fasola,  świeży sczaw, wczesne śliwki, ryby, 
dziczyzna i wszystkie te produkty, które można dostać wiosną. Oprócz nich stoi tu powóz „magika”, jest 
rozstawiona scena jakiegoś teatru kukiełkowego, widać dwukółkę obwoźnego mistrza tatuażu, a także stragan 
bursztyniarski. Poza tym widać kilkanaście innych kuriozów tego typu. Kilka straganów jest powywracanych, 
widać też ślady krwi.  Najwidoczniej linczu dokonano w dniu targowym, gdy w mieście było wielu przyjezdnych. 
 

29. Dolny Zamek – Teren działania Messera 
Tutaj znajdują się koszary rajtarów. Mury są obsmarowane graffiti, naśmiewającymi się z rajtarów. By do niego 
wejść, trzeba przejść przez długą i ciemną bramę, która przecina budynek koszar. Wychodzi się na dziedziniec, 
otoczony wejściami do stajni i krużgankami powyżej, prowadzacymi do różnych pomieszczeń koszarowych. 
Licząc końskie boksy, rezydowało tu około pół setki rajtarów i służba. W północno-wschodnim rogu budowli 
znajduje się także przysadzisty wewnętrzny donżon, będący główną wieżą prochową. By się do niej dostać, 
potrzeba klucza, który ma przy sobie Messer. W wieży tej znajduje się również zbrojownia – bohaterowie 
znajdą tu dziesiątki poistoletów, kilkanaście muszkietów, garłacz, i eksperymentalny granatnik ręczny. Do 
bgranatnika stosują się zasady niewypałów, rzuca się jednak dwa razy w tabeli efektów i wybiera wyższy wynik. 
Można też znaleźć 1k6 granatów zapalających i 1k6 granatów odłamkowych 

Nazwa Siła 
Zasięg 

Ład 
K D Max 

Granatnik * 12 24 72 3 rundy 
Cechy specjalne: Wyrzuca bomby o sile 3 i promieniu eksplozji 3. Strzał traktuj tak samo jak rzucanie bomby. 
Może strzelać zwykłymi bombami bądź zapalajacymi.  
Gdyby jakiś szaleniec zechciałby wysadzić wieżę prochową, wybuchnie ona z siłą 10, zadając obrażenia 
wszystkiemu w promieniu 30 metrów. Zamek ma również bogate zapasy wina. Bohaterowie znajdą tu sporo 
napierśników i hełmów rajtarskich (podobne do husarskich lub do morionów) i pałaszy. 
W hali jadalnej znajdą mnóstwo trofeów – sztandary, hełmy pokonanych dowódców, wypchane głowy 
potworów (dwa gryfy, dżabbersmok, smok skalny, mantikora) i tym podobne. Na ścianie wiszą też kokardy i 
odznaczenia przyznane rajtarom – o dziwo  najwięcej ma ich nie kapitan, a jeden z jego poruczników, Alois 
Getreu. 
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Na środku dziedzińca na bohaterów będzie czekał  Otto Messer, opętany Demonem Zdrady na swym 
czarnym rumaku. Zaatakuje gdy tylko bohaterowie wyjdą z bramy.  
 

30. Straż miejska 
Siedziba straży miejskiej, umieszczona na placu pomiędzy Bramą Krasnoludzką a gettem nieludzi. To niewielki, 
ceglany budynek, w kotrym mieści się wartownia Straży. Nie ma tu nic ciekawego, poza planem miasta, takim 
samym jak ten, który pokazywał bohaterom Stoneheart. Jest tu też niewielka cela. Obok bohaterowie znajdą 
kilkanaście par kajdan (by je zerwać, potrzeba sumy siły i rzutu k6 równej lub większej 12), puste stojaki na 
broń, stare kolczugi i trochę broni i przedmiotów osobistych w depozycie. Za budynkiem stoi beczkowóz, który 
służy za wóz strażacki.  
 

31. Getto 
Getto, czyli dzielnica nieludzi. Widać to od razu gdy się wejdzie w ten kwartał. Zupełnie odmienna architektura 
wskazuje, że tutaj mieszkają głównie niziołki i krasnoludy, być może także gnomy. Niziołcze domy są zwykle 
mniejsze od ludzkich, dostosowane częściowo do wzrostu niższych lokatorów. Mają także okrągłe okna. 
Krasnoludzkie budynki zwykle pozbawione są okien i wykonane są z doskonale obrobionego kamienia, zwykle 
reliefowanego w geometryczne wzory. Istnieje 70%  szans na to, że dom będzie zamknięty i zabarykadowany na 
głucho. Znajdzie się tu także niewielka światynka Grungniego Kamieniarza, poświęcona temu właśnie aspektowi 
krasnoludzkiego boga. Jest tu także niewielka kapliczka poświęcona Esmeraldzie, a przed nią leżą w misach 
owoce i warzywa jako ofiary dla bóstwa. Domostwa krasnoludzkie są urządzone spartańsko, ale wygodnie i ze 
smakiem. Domy halflingów z kolei są bardzo bogato zdobione wewnątrz, głównie stolarką – rzeźbione krzesła i 
stoły, szafy, kredensy. W spiżarniach zawsze znajdzie się coś dobrego do jedzenia, większość domów halflingów 
posiada również piwniczki, w kórych można znaleźć beczki dobrego piwa i jabłkowego wina. 
To bogata dzielnica – nieludzie w mieście to w większości solidni rzemieślnicy, bynajmniej nie margines 
społeczny. Mieszkają tu nieludzie, którzy wybrali bliskość podobnych sobie. Tutaj, w największym z domów 
mieszkał krasnolud Vetergaard Axehealer, właściciel tutajszego „Axehealer Bank”, jednego z pierwszych w 
Imperium. Nieludzie cieszyli się łaskami Taalhoferów, ale po linczu większość z nich zabarykadowała się w 
domach, licząc że rozwścieczony tłum może wywrzeć swoją zemstę i na nich. 
 

32. „Axehealer Bank” 
Bank krasnoludzki, nowinka w tej części Imperium, wprowadzony ze względu na liczne interesy kupców z 
Południa, w tym z Tilei i Estalii, którzy korzystali z Axehealer Bank od kilkudziesięciu lat.  Budynek będzie 
zamknięty na głucho, a sforsowanie go będzie wymagało sporo wysiłku, prawdopodobnie także armat i tarana. 
Jeśli bohaterowie się uprą, w środku znajdą wyczyszczony skarbiec – krasnoludy zapobiegawczo wywiozły złoto 
z miasta kilka dni wcześniej. Widać ślady pośpiesznej ewakuacji – na podłodze będzie leżał długi worek do 
przenoszenia monet, a w nim... 1 ZK. To jedyny kawałek złota, jaki bohaterowie znajdą. Nie ma tu żadnych 
dokumentów, cała księgowość została spakowana i zebrana. Na ścianie w biurze bohaterowie znajdą tileański 
list gończy, za mordercą z Imperium, niejakim Holgerem Meisterem Jest też jego podobizna – jak opisany w 
rozdziale Święta Misja, lecz bez rybich białych oczu. 
 

33.  Świątynia Vereny – Tereen działania Verkera 
Umieszczona przy południowym murze, na wschód od Bramy Krasnoludzkiej, za bankiem. Światynia to tak 
naprawdę całkiem spory kompleks „naukowy”, z laboratoriami alchemicznymi, biblioteką i skryptorium (lokacja 
33b).  
W bibliotece bohaterowie znajdą wiele ksiąg dotyczących zielarstwa, astronomii, geometrii, inżynierii, bestii 
Starego Świata. Znajdą tu także księgi z legendami i podaniami. Za każdą godzinę poszukiwania w bibliotece 
wykonaj test Inteligencji dla każdego poszukującego bohatera. Jeśli test się uda, bohaterowie mogą dowiedzieć 
się o starej przepowiedni dotyczącej nadejścia Piołuna, którą recytują demony w Epilogu C. Sam tekst  jest 
przepowiedni jest również dostępny, chociaż mocno zniekształcony: 
 
Bogowie upadną, gdy Ognisty się wyrwie, 
Zginą królowie w miast murów gniewie 
Nadejdzie wraz z mgłą okryty czerwienią, 
Żelazo i stal na czole się mienią 
Śmierć, męki i zgubę grzesznikom przyniesie 
A trony królów swym gniewem rozniesie. 
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 Dowiedzą się, że bogowie obiecali wysłać śmiałka lub śmiałków, których celem jest powstrzymać Ognistego, 
gdy nadejdzie czas spełnienia się przepowiedni. Z przepowiedni wynika, że ten śmiałek nie będzie „z rodu 
człowieczego”. Wielu książek brakuje, w miejscach po nich zwykle leży niewielka deseczka z napisem „u 
kopistów”.  
 
W skryptorium bohaterowie napotkają Verkera, Demona Kłamstwa, który zaatakuje ich, gdy wejdą do 
pomieszczenia. 
Kolejne godzinne poszukiwania zakończone pomyślnym testem w skryptorium pozwolą znaleźć kolejny 
fragment układanki – przetłumaczony ustęp ze starożytnej elfiej księgi, opartej o paciorkowe archiwa istot 
określanych jako Starsze Istoty.  Opisuje on jakimi środkami pokonano istotę, którą Starsze Istoty (slannowie)  
nazwali „Niszczący Bramy Niosący Gorycz”.   
„Jest zapisane w Legendzie Otwarcia Wrót Chaosu, że Stare Istoty w odległych czasach przypadkiem otworzyły 
swe Bramy Gwiazd na coś, czego do końca nie poznały. Istota, którą nazwali Niszczący Bramy Niosący Gorycz, 
nieomal zniszczyła ich cywilizację. Udało się ją powstrzymać tylko dzięki poświęceniu ośmiu Arcymagów, których 
Cnoty stworzyły barierę wokół Niosącego Gorycz. Pamiętamy te Cnoty i pielegnujemy je do dzisiaj, by odganiać 
zło. Obowiązek, Siła Ducha, Zasady, Poświęcenie, Balans, Wiedza, Wiara, Jedność. 
Arcymagowie nie mogli utrzymać Niosącego Płomień zbyt długo. Nie mając innego wyjścia, rzucili się wraz z nim 
w otwarte Bramy Gwiazd. Bramy pękły i na świat wylał się Chaos, ale Poświęcenie Obowiązkowi, Wiedza i  
Wiara w Zasady, Siła Ducha, potrzebna by utrzymać Balans Wszechświata w Jedności były pamiętane przez 
wieki, nawet gdy Starsze Istoty przeminęły, pozostawiając nas na świecie.” 
 

34. Brama Krasnoludzka – siedziba Kugela 
Potężna kamienna brama, zbudowana przez kamieniarzy krasnoludzkich z Szarych Gór. Brama trzyma miejską 
stronę  mostu zwodzonego, przerzuconego nad południowym dopływem rzeki Stumm. Łaczy się w ten sposób z 
barbakanem. 
W samej Bramie Krasnoludzkiej znajduje się spora krata z kołowrotem, opuszczana na noc. Teraz jest otwarta, 
sam zaś kołowrót umieszczony jest w scianie, przytrzymywany łańcuchem (by przeciąć łańcuch potrzeba zadać 
łańcuchowi 12 obrażeń. To odblokuje kołowrót i krata spadnie, zadając obrażenia z siłą 10. Podobna krata 
znajduje się w barbakanie.  
Tutaj bohaterowie spotkają Kugela, Demona Morderstwa, który rzuci się na nich, gdy spróbują przejść przez 
bramę. 
 

35. Wieża Głupców 
Wieża Głupców jest więzieniem dla szaleńców. To tak samo szeroka jak wysoka okragła wieża 60cio stopowa 
(20 metrów) kompletnie pusta w środku.  Wejście do niej znajduje się na dziedzińcu Górnego zamku. Jest na 
poziomie gruntu, ale dno wieży jest 15 (5 metrów) stóp niżej. Przed wejściem stoi drabina, którą można spuścić 
by wyciągnąć więźnia. Do ścian przyczepione są żelazne koła, przez nie przewleczone są łańcuchy i kajdany. W 
tej chwili posiada tylko jednego pensjonariusza – Aloisa Getreu, lojalnego Taalhoferom porucznika rajtarów. 
Jest on „białym demonem”. 
 

36. Górny Zamek, siedziba Taalhoferów 
Zbudowany na planie pięciokąta, z pięcioma basztami narożnymi. Mury wysokości około 45 stóp (15 metrów), 
ale zamek stoi na skalistym wzgórzu, więc z poziomu gruntu do szczytu muru jest prawie dwa razy więcej. 
Wjazd do zamku jest możliwy przez bramę w baszcie północno-wschodniej, która wychodzi na plac targowy. 
Wewnątrz murów znajduje się dziedziniec, na nim zaś dwa budynki – otwarty stołp z mniejszym wewnętrznym 
dziedzińcem i budynek mieszkalny w kształcie litery „L”, podzielony na dwa skrzydła. W trójkondygnacyjnym 
skrzydle na linii wschód-zachód znajdują się pomieszczenia służby, stajnie, kuchnie i niewielki garnizon straży 
zamkowej, w skrzydle na linii północ-południe znajdują się prywatne komnaty Taalhoferów.  
Na parterze, połączona z dziedzińcem stołpu znajduje się sala uczt, ozdobiona portretami Taalhoferów (jeden z 
nich jest łudząco podobny do trupa na szubienicy) i herbami wszystkich prowincji elektorskich Imperium. U 
sufitu wiszą ogromne kandelabry z poroży łosi i jeleni. Zajmuje ona praktycznie cały parter skrzydła.  
Prowadzą z niej szerokie schody na pierwsze piętro, gdzie znajduje się biblioteka, bawialnia, sala kominkowa i 
sala myśliwska. Podłogi w całym zamku są wyłożone zwierzęcymi skórami, głównie dzików i jeleni, wszędzie też 
widać trofea myśliwskie. 
W bibliotece znajdują się głównie mapy okolicznych lasów i literatura związana z polowaniami, między inymi 
słynne dzieło „Korona Puszczy”, bardzo wnikliwe studium na temat króla zwierza płowego, jelenia cesarskiego.  
Mity, legendy, a także wskazówki dla myśliwych to facynujaca lektura, która wciągnie na wiele godzin... jeśli 
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któryś z bohaterów jest zapalonym łowczym. Bohater po przeczytaniu księgi (zajmie to k6 + 1 godzin) zyskuje 
bonus +10 do wszystkich testów związanych ze zwierzyną płową – w kwestii rzutów na trafienie, tropienia czy 
oceny wartości skóry czy poroża. 
Bawialnia  jest praktycznie pusta, stoją tu od dawna nie używane krosna i kołowrotki przędzalnicze. Przy 
jednym z kołowrotków leży wrzeciono, które ma na czubku wyraźne ślady krwi, jakby się ktoś skaleczył. 
W bawialni nie ma żadnych trofeów myśliwskich, a na podłogach leżą bretońskie dywany. W ścianie 
przylegającej do sali kominkowej znajduje się sporych rozmiarów otwarte palenisko, przez które można przejść 
do sali kominkowej, gdy nie pali się w nim. 
Sala kominkowa to ważne miejsce – na ścianie na wprost okien znajduje się ogromne (3x3 metry) lustro, które 
odbija świat rzeczywisty! Bohaterowie stając przed nim dostrzegą w odbiciu wieczór za oknami i piękną kobietę 
patrzącą w dal, w kierunku łuny. Jest bardzo podobna do twarzy z medaliku, który wypadł z dłoni wisielca na 
rozstajach. To Frau Ulke Taalhofer, żona straconego barona Jana. Bohaterowie dostrzegą, że kobieta się 
porusza od czasu do czasu, nie słyszą jednak żadnych dźwięków. Wszelkie próby porozumienia, krzyki 
machanie, nie przyniosą rezultatu. Próba włożenia ręki do lustra nic nie da – bohater trafi na szklaną taflę. Jeśli 
jednak bohaterowie z jakiegoś powodu mają przy sobie pieczęć i dotkną szkła, lustro się rojarzy jasnym 
światłem, tworząc portal, który utrzyma się przez kilka rund (1k6+1), po czym zgaśnie. To zniszczy także pieczęć, 
którą bohater miał przy sobie w momencie dotknięcia.  
Jeśli bohaterowie przejdą przez lustro, przejdź do Rozdziału 8: Finał, do sekcji „Przeszłość”. Jeśli będą mieli przy 
sobie pieczęć i nie przejdą przez wrota, pieczęć zostanie zniszczona, a bohaterowie zauważą, że jakby trochę 
pociemniało, a mgła się lekko przerzedziła. 
Poza lustrem w sali kominkowej znajduje się kilka wygodnych foteli i oczywiście – kominek i trofea myśliwskie. 
W sali myśliwskiej bohaterowie poczują się jak w kozmarnym zwierzyńcu. Jest dosłownie zapchana 
wypchanymi zwierzętami – puchaczami, orłami, niedźwiedziami, sarnami, dzikami, wilkami... jest tu nawet 
młody gryfon, stojący w heraldycznej pozie, łypiący na bohaterów szklanym okiem. Znajdą się tu także 
wiewiórki, zające, oraz sfora psów i cała masa innych wypchanych zwierząt. Na końcu sali bohaterowie znajdą 
windę towarową prowadzacą do kuchni i ogromny stół wraz z pracownią taksydermistyczną. Na stole leży 
przepiękny jeleń czterolatek. 
Na najwyższym piętrze znajdują się komnaty Taalhoferów – sypialnie pana i pani domu, oraz pokój dziecięcy, z 
pustą kołyską bez wyściółki – widać, ze pokój był dopiero przygotowywany na pojawienie się dziecka. 
Sypialnie Tallhoferów nie są zbyt ciekawe – w pokojach frau Ulke dominują gobeliny i obrazy o tematyce 
marynistycznej, w pokoju barona Jana – malowidła przedstawiające bór i kolejne trofea, w tym łeb skalnego 
smoka wiszący na wprost łoża z baldachimem. 
W pokoju Frau Ulke bohater przyglądający się toaletce zauważy, że z jednej z szuflad wystaje róg listu. 
Bohaterowie odkryją, że jest to przedarty na pół list miłosny od Herr Metterlinga, informującego ukochaną, że 
„teraz nareszcie możemy być razem, najdroższa”. List został pognieciony z niezwykłą furią, a następnie 
przedarty na pół. 
Skrzydło służebne nie jest zbyt interesujące, może poza piwniczką z winami – beczki wielkości dyliżansu robią 
wrażenie. 
Stołp to praktycznie ceglany komin ze studnią pośrodku i krużgankami, prowadzącymi do niewielkich cel, gdzie 
w razie oblężenia mogą się schronić dodatkowi żołnierze. 
 

37. Sad Jabłoni  
Na szczycie ostrowa zamkowego znajdują się błonia porośnięte dzikimi wiśniami, które właśnie kwitły białymi 
kwiatuszkami. Można tu przejść wąską skarpą pomiędzy północną basztą Górnego Zamku a nurtem rzeki.  
 

38. Pręgierz 
Pośrodku skrzyżowania dwóch ważniejszych miejskich ulic stoi pręgierz z jasnego piaskowca, o wysokości 10 
stóp (3 metry), z żelaznym pierścieniem na szczycie, do którego przykuty jest łańcuch z kajdanami. Bohaterowie 
zauważą, że na pręgierzu ktoś (Ariannea, w swojej wieszczej wizji) wysmarował krwią taki napis: 

W płaszczu czerwonym 
w żelaznej koronie 

Nadejdzie ten komu 
Więzienie przeznaczone 
Będzie miał rękę żelazną 

I drugą skaraną pychą 
Będzie miał ślepca oczy 
I twarz świętego kłamcy 
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Będzie jak bestia gniewny 
I jak kochanek zazdrosny 
I jak skorpion zdradziecki 

i jak smok żarłoczny 
A gdy wreszcie nadejdzie 
Noc nastanie i skończy się 

Bogów nad światem panowanie 
 

Dodatkowo wybierz postac z najwyższą Inicjatywą – dostrzeże ona pod pręgierzem kobiecy pantofelek, 
zniszczony i brudny, ale wyglądający bardzo bogato. Test szacowania pozwoli łatwo rozpoznac ten pantofelek 
jako produkcję marienburską, a test tropienia lub rzemiosła (szewstwo) pozwoli określic, że pantofelek został 
stworzony na stopę elfki lub dziecka. Elf Morski z Marienburga rozpozna te fakty automatycznie. Tropienie nie 
przyniesie jednak żadnych śladów, oprócz tych pozostawionych przez drużynę. 
 

39. Kwartał szlachecki 
Tu znajduje się kilka kamienic, należących do okolicznych wasali barona. Podobnie jak Dzielnica Patrycjuszy, 
Kwartał Szlachecki jest do twojej dyspozycji, mistrzu. 
 
 
 

40. Ostroga 
Na samym szczycie cypla znajduje się murowana ostroga z wieżą o płaksim dachu, na którym jest ustawiona 
spora katapultaBohaterowie odkryją, że nie mogą podejść do ściany ostrogi – zwsze gdy próbują iści przed 
siebie idą w stronę zamku. 
 

41. Dzielnica Biedoty 
Tutaj mieszkają najbiedniejsi mieszkańcy miasta. Chałupy są zwykle zbudowane bez podmurówki, kryte 
strzechą. Wszystko jest w kieskim stanie, niewiele też można tu znaleźć. Spróchniałe, krzywe, pokryte mchem 
płoty, Okna bez okienic, domy z paleniskiem i dziurą w strzesze zamiast komina, proste meble z 
nieheblowanych desek, wszędzie śmieci i postrzępione szmaty suszące się na sznurach. Nie ma tu bruku, teren 
jest podmokły i błotnisty. 
Na końcu dzielnicy, w odległości kilkunastu metrów od ostatniego domu we mgle majaczy dziwny kamieny 
kształt. To pionowo stojący kamień, który wygląda, jakby przebił się spod ziemi. 
Jeśli któryś z bohaterów zechce podejśc do kamienia, odkryje na nim (test Inicjatywy) wyryty dziwny symbol 
wielkości dłoni, okrąg przebity jakby szpilą, dochodzącą do środka okręgu pod kątem 45 stopni. Szpila wystaje z 
okręgu, a najej końcu znajduje się  niewielki otwór. Wygląda to mniej więcej tak:  

 
  
Symbol jest dziwny. Postać z umiejętnością kamieniarstwo (np. krasnolud) ma prawo do testu Inteligencji. Jeśli 
go zda, zauważy, że symbolu nie wyryto w tym kamieniu, a został raczej wytopiony w jakiś sposób, jest też dość 
głęboki. W szczelinę gdzie jest „szpila” można wcisnąc cienki nóż aż po rękojeść. Specjalista stwierdzi, że nie 
zrobiono tego żadnym znanym mu narzędziem. Jeśli szczelinę zechce zbadać postac nie posiadająca 
umiejętności kamieniarstwo, odpowiadaj na konkretne pytania tylko w formie potwierdzającej lub przeczącej 
(Tak/Nie). Wsunięcie noża czy czegokolwiek w szczelinę nie pozwoli jej przekręcic, gdyby ktoś próbował.  
Mnichy 
Takie mnichy stoją w okręgu w ośmiu kierunkach od centrum miasta, które wyznacza Świątynia Sigmara, w tej 
samej odległości. Na każdym z nich znajduje się ten sam symbol, odpowiednio obrócony. Ten obok znajduje się 
na mnichu leżącym na północny zachód od światyni, i ten też kierunek pokazuje głowica szpili w symbolu. Jeśli 
bohaterowie znajdą inne kamienie, znajdą odpowiednio obrócone szpile, wskazujące odpowiednie strony 
świata.  
Mnichy stanowią barierę, która zakrzywia przestrzeń, nie pozwalając nikomu wyjśc poza nie. Służą do 
zamknięcia czegokolwiek co znajduje się w okręgu, który tworzą. W tym postaci graczy. W tym przypadku 



47 
 

zostały ustawione, by zapieczętowac miasteczko Stummberg. Wyrosły one spod ziemi w momencie wyrwania 
miasta z rzeczywistości. Nie da się pójść dalej, niż wyznaczają to mnichy – postać która spróbuje odkryje, że 
idzie z powrotem w stronę miasta, jakby zawróciła. Płynięcie rzeką nic nie da. 
 

42. Gospoda „Ein Schenkel” 
Leżąca przy południowym wyjeździe z miasta, gospoda „Ein Schenkel” jest miejscem, które często odwiedzali 
żołnierze z Pieszego Korpusu Pikinierów Taalhofera. Prosty szynkwas z desek obitych płótnem, na nim kilka 
baryłek piwa ustawionych na krzyżakach. Za szynkwasem półka na gliniane kufle, wiele z nich podpisana. Na 
ścianach wiszą przeróżne aranżacje włóczni, pik i halabard, jest tu też grubo ciosany manekin drewniany z 
wymalowanymi cenkimi wąsami i kozią bródką, podpisany koślawo „Messer hier” („nóż tutaj”). Jest w niego 
wbite kilka noży głównie w tors i głowę. W tors wbity jest też spory czekan. Obok na desce pokrytej czernidłem 
ktoś pozaznaczał kredą punkty, prawdopodobnie za trafienia. 
Gospoda nie jest pusta, rezyduje tu Vogel, jeden z „białych demonów”. 
 

43. Barbakan 
Przy Branie Krasnoludzkiej, na drugim brzegu południowego dopływu Stummu stoi potężny barbakan, 
rzaopatrzony w drugą część mostu zwodzonego, łączacy się z miejską częścią po ich opuszczeniu. Wysoko w 
górze biegnie wąska osłonięta z dołu kładka, którą można przedostać się z barbakanu do miasta bez 
opuszczania mostu zwodzonego. Kładka znajduje się ok 60 stóp (20 metrów) nad powierzchnią mostu. 
W barbakanie znajdują się ustawione promieniście działa, pokrywające całe przedpole pod kątem 180

0
. W 

barbakanie znajduje się również kilka baryłek prochu i kule armatnie w wystarczajacej ilości, by każda armata 
(jest ich 6) wystrzeliła 12 kul. Barbakan ma bramę wjazdową i wyjazdową, obie z drewnianymi, grubymi 
opuszczanymi kratami i dwuskrzyłowymi wrotami. Kraty podnosi się kołowrotami (łączna siła 6), ale w tym 
momencie są podniesione. Spadająca krata zada obrażenia z Siłą 10. 
 

44. Dzielnica rybacka 
Tutaj, jak sama nazwa wskazuje, mieszkają rybacy. To pokryta deskami promenada, przechodząca w niewielkie 
pomosty z przycumowanymi łodziami, przeważnie dłubankami. Między chatami rozpięte są sieci rybackie i 
wiklinowe kosze-pułapki na sumy. Widać również kilka stojących na promenadzie wózków, pełnych pstrągów, 
które najwyraźniej ktoś ciągnął na targ do miasta. Rybacy nie są zbyt bogaci, ale w większości chat znajdzie się 
rondelek z pieczoną lub gotowaną świeżą rybą. 
 

45. Leprozorium 
Dawny psiarnie barona Taalhofera, obecnie służą za leprozorium. Przebudowane, przypominają nieco cele 
klasztorne – każdą z nich zajmował chory. Cel jest dwa tuziny. Pachnie tu niezbyt przyjemnie słodkawą 
zgnilizną, w niektórych celach widać plamy ropy i budne bandaże. Przed leprozorium znajduje się kilka ław 
zbitych z desek. Na placyku przed budynkiem stoi prosta, drewniana kapliczka Shallyi, przed którą klęczy 
zamaskowana kobieta w białm habicie. 
To błogosławiona siostra Ingrid, jeden z „białych demonów”. 
 

46. Hospicjum 
Dawny domek myśliwski barona Taalhofera, podarowany wraz z polaną trędowatym. W domku mysliwskim jest 
urządzone hospicjum, miejsce gdzie leżą śmiertelnie chorzy, głównie trędowaci, ale nie tylko. Obecnie jest, 
rzecz jasna, puste.  Wnętrze przypomina nieco szpital Shallyi w lokacji 20., nie ma tu jednak żadnych rzeźb 
kapłanki. 
 

47. Komturia Białego Wilka 
To niewielka forteca na planie pięciokąta, prawie całkowicie zabudowana w środku. To ufortyfikowany dom 
zakonny, w którym mieszkało dwóch rycerzy i czterech nowicjuszy Zakonu Białego Wilka. Na ciasnym i ciemnym 
dziedzińcu we wnętrzu budowli bohaterowie spotkają Gunthara Von Melle, jednego z „białych demonów”. 
Komturia jest dobrze zaopatrzona w broń, bohaterowie znajdą tu także jeden komplet zbroi płytowej i dużo 
jedzenia, głównie fasoli, bobu i suszonej kiełbasy. 
 

48. Kuźnia 
Tutaj znajduje się niewielka kuźnia służebna dla zakonników Ulryka. Jest kompletnie wyposażona w narzędzia 
do naprawy i produkcji broni i pancerzy, oraz podkuwania koni. 
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49. Pszczelarz i sady 
Tutaj znajduje się chata pszczelarza, a za nią sad wypełniny ulami i jabłoniami. W budnku można znaleźć 
gliniane słoje z przepysznym miodem, oraz kadzie do wyrobu miodu pitnego – na razie jednak jest w nich tylko 
słodki zacier, jeszcze nie sfermentowały. 
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Rozdział VIII: Finał 

Rozwiązanie alternatywne 1 
Ariannea Silverflower – Opis elfki znajdziesz na początku scenariusza. Ma statystyki elfki z podręcznika 
głównego. Jeśli bohaterowie nie znaleźli „Przeznaczenia”, będzie go miała za paskiem. Nie umie go używać, 
czuje jednak, że powinna go mieć. Zagrożona przez bohaterów wyceluje w nich artefakt, ale nie będzie w stanie 
go użyć. Ariannea nie jest „demoniczna”, to istota z krwi i kości, jak bohaterowie graczy – ma w sobie jednak 
niewielki pierwiastek boskiej istoty. Pojawi się w dwóch przypadkach – gdy bohaterowie będą szli po ostatniego 
„białego demona”, lub gdy bohaterowie zrozumieją, że Stoneheart jest rzeczywistym złem w tym miasteczku. 
Drugi przypadek potoczy się podobnie jak pierwszy, tylko bohaterowie będą pewnie chętniej wspólpracować z 
elfką. 
W tym pierwszym wypadku wyjdzie z mgły z kierunku ostatniego „Białego Demona” i stanie na drodze graczy. 
Będzie ich błagała, by nie pozwolili zniszczyć pieczęci. Bohater, który ostatni przeszedł do Stummbergu 
rozpozna jej głos – to ten sam, który wymógł obietnicę na nim w lesie, wśród mgieł. Jeśli bohater złożył 
obietnicę, elfka zwróci się do niego, przypominając mu o niej. Jeśli nie obiecał, zwróci się do reszty. 
Stoneheart to wyczuje i wyśle za nią te z demonów, które już są wolne (czyli całą siódemkę, chyba że któryś jest 
unieruchomiony) by powstrzymała dziewczynę. Zanim bohaterowie zaczną zadawac jakieś pytania, usłyszą we 
mgle charakterystyczne odgłosy demonów, które słyszeli już wcześniej – tym razem wszystkie naraz, szybko się 
zbliżające. Dziewczyna zerwie się do biegu uciekając w kierunku, z którego przyszła. Jeśli bohaterowie pobiegną 
za nią, demony będą ścigac ich także. Na ich drodze zaś najprawdopodobniej będzie stał demon ósmy, wciąż 
uwiązany mocą ostatniego Strażnika. Bohaterowie muszą zdac sobie sprawę, że nie mają szans z ósemką 
demonów, i jedyną szansą dla nich jest dostanie się do ochronnego kręgu ostatniego Strażnika – tak nazwie ich 
dziewczyna.  
Jeśli bohaterom się uda przedrzeć, demony staną bezradnie na granicy. Tutaj bohaterowie mogą chwilę 
odpocząć. Z pewnością będą mieli pytania do dziewczyny. Odpowie, że to Stoneheart jest demonem i ma na to 
dowody. Zaproponuje spotkanie z „ostatnim Strażnikiem”, jak się wyrazi. 
Kim będzie ten strażnik, to już zależy od tego, jak drużyna eliminowała kolejne cele.  
Elfka poprowadzi drużynę do Strażnika. Ten będzie się zachowywał jak zwykle, ale gdy dziewczyna podejdzie do 
niego, bohaterowie zobaczą coś dziwnego. Oczy elfiej dziewczyny rozjarzą się dziwnym, nieziemskim blaskiem, 
Strażnik zaś upadnie na kolana przed nią. Dziewczyna przyklęknie przy nim i pomoże mu się podnieść. 
Oczywiście bohaterowie mogą wciąż reagować, np próbować zabić dziewczynę w dowolnym momencie bojąc 
się, że wpadli w pułapkę demonów, przed którymi ostrzegał Stoneheart. Jeśli „dobrze” odegrałeś Stonehearta, 
bohaterowie mają szansę nie uwierzyć w prawdę, którą stara się im przedstawic Ariannea. 
Jeśli jednak nie przeszkodzą, Strażnik podniesie się i spojrzy na bohaterów. Jego oczy będą jarzyć się podobnym 
blaskiem co oczy dziewczyny. W tym momencie dziewczyna osunie się na ziemię, nieprzytomna. Strażnik 
podejdzie do bohaterów, po czym powie: 
„Przypomniałem sobie”. Po czym opowie bohaterom całą prawdziwą historię. Znajdziesz ją w Rozdziale 5: 
Prawda. Opowie całą historię, także o tym, że to ośmiu bogów ludzi ustanowiło Strażników, by pilnowali, by 
Piołun nie przedarł się do świata materialnego. Wypomni bohaterom, że to przez ich działania Stoneheart 
zyskał wystarczającą moc, by dokonac swgo dzieła. Mówca jest ostatnim Strażnikiem i gdy jego zabraknie, plan 
Stonehearta się ziści. Obawia się, że bariera jego pieczęci wkrótce padnie pod naporem pozostałych demonów 
Piołuna. Pokaże im także swoją Pieczęć, tłumacząc, że Stoneheart potrzebuje wszystkich ośmiu, by dokończyć 
swój niecny plan. Wyjaśni bohaterom, że są jego pionkami i będą odpowiedzialni za to co się stanie, jeśli  uda 
mu się go zrealizować. Jeśli bohaterowie nie będą agresywni, podejdzie do jednego z nich i każe spojrzec sobie 
w oczy. Rozjarzą się one białym blaskiem. Jeśli bohater tak zrobi, „w nagrodę” otrzyma k6 punktów Obłędu. 
Ujrzy w oczach Strażnika straszliwą przyszłość, która stanie się udziałem Starego Świata z winy bohaterów. 
Opisz mu to na podstawie Epilogu C.  
W momencie gdy wizja się skończy Strażnik wraz z tym, który tę wizję widział upadną na ziemię. Pozostali 
bohaterowie usłyszą dźwięki zbliżających się demonów. Strażnik chwyci ogłuszonego bohatera i wyszepcze: 
Macie tylko jedną szansę. Znajdźcie lustro i użyjcie pieczęci. Nie macie wiele czasu. Bez was świat jest stracony... 
Po czym wciśnie bohaterowi swoją Pieczęć do ręki i znieruchomieje, po czym rozpłynie się we mgle.  
Od tej pory bohaterowie mają dokładnie 8 rund przewagi nim dotrą do nich Demony, by coś zrobić. Mogą 
uciekać, mogą próbować stanąć do walki. Dziewczyna ocknie się, już z normalnymi oczami, kompletnie 
otumaniona i nie wiedząca co się dzieje.  Jeśli bohaterowie postanowią zostać, przeprowadź normalną walkę. 
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Pamiętaj jednak, że bohaterowie będą walczyc z ósemką (minus ci, których ewentualnie unieruchomili 
wcześniej) demonów. Co prawda bohaterowie nie mogą zginąć na stałe, ale jeśli demonom uda się zdobyć 
ostatnią pieczęć i dziewczynę, Stary Świat czeka śmierć. W wypadku przegranej bohaterów, opisz im Epilog D. 
Lustro 
W Stummbergu nie ma luster, wszystkie rozprysły się w drobny mak, gdy Piołun doprowadził do linczu na 
baronie. Przetrwało tylko jedno, ogromne lustro w sali kominkowej na zamku. Było to bowiem lustro magiczne, 
które Ulke Taalhofer otrzymała od swojego męża do podziwiania swej urody. Gdy bohaterowie je zobaczą, ujrzą 
coś dziwnego. Lustro będzie odbijać postaci, ale otoczenie będzie inne – bohaterowie zobaczą za plecami 
płaczącą kobietę i zmierzch za oknami. Jeśli ktoś podejdzie do lustra , trzymając w ręce pieczęć, rozjarzy się. 
Jeśli ktoś spróbuje go dotknąć jego ręka wpadnie w taflę lustra jak w wodę, na jego powierzchni rozejdą się też 
kręgi. Można ją spokojnie wyciągnąć. Jeśli ktoś zdecyduje się przez nie przejść, pojawi się w Stummbergu sprzed 
pół wieku, w noc, w którą Abelard Siwy wywołał Piołuna, na godzinę przed tym fatalnym wydarzeniem. Portal, 
który otworzy się wskutek zbliżenia pieczęci do lustra utrzyma się przez k6+1 rund, a potem zamknie się. Przez 
lustro na rundę mogą przejść naraz dwie osoby. Po zamknięciu portalu nie da się go aktywować jeszcze raz tą 
samą pieczęcią, sama pieczęć zaś wygląda na zniszczoną – pęka, łamie się. Można jednak otworzyć portal znów, 
używając ( i niszcząc) kolejną pieczęć. Bohaterowie zauważą jednak, że po zniszczeniu pieczęci zrobiło się jakby 
ciemniej, a mgły jest jakby mniej. Każda kolejna zniszczona pieczęć spotęguje ten efekt. Stummberg zacznie 
wyłaniać się w materialnej rzeczywistości. Gdy zostanie złamana ostatnia, miasto wróci na miejsce i będzie 
można je opuścić. 

Przeszłość 
Mistrzu gry, jeśli zdecydujesz się wysłać bohaterów w przeszłość, w noc przywołania Piołuna, bohaterowie mają 
przed sobą praktycznie nową przygodę. Zaniosą informacje z przyszłości, być może ostrzegą mieszkańców 
miasta co się stanie i zmienią bieg historii. Mają jednak bardzo mało czasu – dokładnie o północy Abelard Siwy 
dokona eksperymentu, który będzie preludium do apokalisy.  
W sali kominkowej będzie siedzieć frau Ulke Taalhofer, płacząc i patrząc w okno. Gdy bohaterowie wpadną z 
portalu, frau spojrzy na nich, jakby było jej obojętne to, co właśnie zobaczyła, po czym zemdleje bez słowa. 
Bohaterowie, gdy spojrzą przez okno, dojrzą drogę na rozstaje. Wyraźnie widać skupisko rozjazgotanych ludzi z 
pochodniami, idących drogą w stronę szubienicy. Bohaterowie dostrzegą, że ciągną oni wóz, a na nim jakiegoś 
człowieka w białej koszuli.  
Być może sami się domyślą, że muszą powstrzymać egzekucję Taalhofera. Jeśli nie, ten pomysł może podsunąć 
im Ariannea. Muszą działać szybko, biec lub porwać konie z miejskiej stajni. Miasteczko jest  wyludnione, bramy 
są otwarte, większość mieszkańców wyszła na rozstaje. Na zamku znajdzie się tylko kilka służek i paru 
gwardzistów. W Wiezy Głupców siedzi Alis Getreu i modli się do Myrmidii. 
Gdy bohaterowie dotrą do zgromadzenia, będą właśnie przerzucali sznur przez szubienicę i podtaczają wóz. W 
tłumie dostrzegą Stonehearta, Kalfacjasza, Volskego, Metterlinga i całą resztę zdrajców. Rozpoznają ich, chociaż 
nie mają swoich demonicznych cech, wyglądają jak zwykli ludzie. W tym momencie nadciągnie kapłan Gewicht 
z cmentarza, trzymając w rękach tarczę Morra. 
Bohatrowie powinni wykorzystać wiedzę, którą nabyli w Stummbergu. 

 Mogą opowiedzieć mieszkańcom o tym, co się stanie gdy powieszą barona. Czy ludzie im uwierzą, 
zależy od argumentów, jakich użyją  - pozwól graczom na płomienną przemowę. Stoneheart i jego 
polecznicy będą próbowali im przerwać, ale jeśli bohaterowie nie dadzą się zbić z tropu i przedstawią 
przekonywujące dowody, dołączy do nich kapłan Morra, Hagrix, Vogel i von Melle. Za każdy 
przekonywujący argument daj bohaterom +10 do testu Cech Przywódczych mówcy. Potem przetestuj 
CP Stonehearta (CP 89), i porównaj wyniki. Ten, kto zdał lepiej, przekona tłum i żołnierzy. Możesz 
pozwolić na wydanie Punktu Przeznaczenia, by bohater zdał ten test automatycznie. Jeśli wygrają 
bohaterowie, rajtarzy pochwycą Messera, pikinierzy i straż miejska zajmą się klerykami i 
patrycjuszami. Wtedy też demony przybiorą swoją prawdziwą formę, taką z jaką się spotkai 
bohaterowie w stummbergu. Wtedy też żołnierze rozproszą się, przerażeni. Co się stanie dalej, patrz 
niżej. 

 Wszyscy Grzesznicy są już wrażliwi na srebro, bohaterowie mogą dowieść ich demonicznego 
pochodzenia, dotykając ich srebrem. Wystarczy dotknąć jednego z nich. To spowoduje, że wszyscy 
Grzesznicy przybiorą swoje straszne formy, które bohaterowie napotkali w mglistym Stummbergu. Na 
ich widok tłum zacznie krzyczeć i rozpierzchnie się. Także żołnierze i strażnicy miejscy rozproszą się. 
Zostanie tylko drużyna, oraz Hagrix, Vogel, Gewicht i von Melle. Przeciwko nim stanie 8 Demonów 
Grzechu i Stoneheart.  
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W trakcie walki koń zaprzęgnięty do wozu pod szubienicą zacznie się denerwować paniką ludzi. 
Zacznie powoli odchodzić spod szubienicy, ciągnąc za sobą powóz. Problem w tym, że Taalhofer już 
stoi z pętlą na szyi – jeśli wóz odjedzie, a stanie się to w przeciągu 2k6 tur, baron zawiśnie i umrze po 
dalszych k6 rundach wiszenia na sznurze.  
Demony to widzą, dlatego za wszelką cenę postarają się przeszkodzić bohaterom w dotarciu do wozu. 
Jeśli im się to uda, i Taalhofer umrze, wszystko potoczy się tak jak ostatnio – bogowie zapieczętują 
miasto i wyrwą je z rzeczywistości. Bohaterowie zostaną skazani na tułaczkę po mieście.  

Tutaj jednak demony mogą zginąć od zwykłej broni – jeśli ich ciało umrze, ich dusze są odesłane z powrotem do 
Piekielnych Wymiarów. Stosują się do nich wszystie zasady niestabilności. Gdy któryś z demonów zginie, 
bohaterowie zobaczą czarny cień, przeskakujący z jego ciała do ciała Stonehearta. Każdy z nich zwiększy 
procentowe parametry Stonehearta o 10%, a pozostałe o 1. Stoneheart zacznie też rosnąć przybierając wraz z 
każdym wchłoniętym demonem coraz bardziej groteskową formę. To ciało nie wytrzyma jednak długo – wraz z 
przyjęciem trzeciego demona w siebie Piołun staje się automatycznie niestabilny, zgodnie z zasadami ze strony 
215 WFRP (tak jakby demon wyrzucił 6 na k6 przy teście niestabilności). Wykonaj co minutę rzut na tabeli 
niestabilności, by określić efekt. Przy wyniku 4 znikają w pierwszej kolejności Demony Grzechu w ciałach 
grzeszników, w następnej kolejności – te z oblicz Piołuna, które wchłonęło ciało Stonehearta. Jeśli ich liczba 
spadnie poniżej 3, Piołun odzyska stabilność i dalsze rzuty będą niepotrzebne. Zabicie jego ciała odeśle ostatni 
fragment istoty do jej sfery egzystencji, uwalniając świat od groźby Piołuna. Przynajmniej na 66 lat, zanim istota 
nie odzyska sił i nie spróbuje znowu. Bohaterowie zaś są uwięzieni w czasach o pół wieku wcześniejszych, niż te 
z których przybyli. Przejdź do Epilogu B. 
 
Rozwiązanie alternatywne 2 
Jeśli bohaterowie sami odkryją, że Stoneheart jest Piołunem i przyczyną ich uwięzienia, od strony najbliższej 
pieczęci nadejdzie elfka. Przemówi do bohaterów jak w Rozwiązaniu 1, i poprosi, by poszli z nią do Strażnika. 
Jeśli bohaterowie będą znajdowali się w rejonie jednego z demonów, usłyszą jego odgłosy. W tym momencie 
dziewczyna zacznie uciekać. Reszta rozwiązania wygląda tak samo, jednak z tą różnicą, że Strażnik nie znika i nie 
oddaje pieczęci, nie mówi także „ostatnich słów” o ratowaniu i lustrze. Pogratuluje jednak bohaterom czystości 
serca. Dziewczyna zaś wręcza bohaterom pistolet (chyba że już go mają) mówiąc, że to broń, która może im 
pomóc, ale tylko za cenę najwyższego poświęcenia. Nie będzie jednak wiedziała nic więcej. 
Jeśli bohaterowie wrócą do świątyni, czeka ich starcie ze Stoneheartem. Jeśli uda im się go uwięzić w 
obsydianie, stanie się coś takiego: 
 
Widzicie, jak wasz towarzysz obraca się w waszą stronę z pistoletem w ręce. Szepce „Głupcy”, i próbuje ruszyć 
do przodu. 
(Ma jedną rundę na zaatakowanie reszty bohaterów). 
 Nagle zamiera, patrząc na pistolet pokrywający się czarnym szronem. Puszcza go na ziemię, ale widzicie, że 
jego dłoń robi się czarna. Patrzy na nią przerażony, gdy czerń rozprzestrzenia się po jego ciele. Pada na kolana, 
krzycząc w górę, w niebo: 
„Obiecuję wam, bogowie tego świata, że to jeszcze nie koniec!” 
Po czym zastyga, zmieniając się w kamień. 
 
W tym momencie słychac jak echo ten sam krzyk, z różnych stron miasta. Po czym wszystko zastyga, oktagram 
gaśnie i znów panuje cisza i mgła. Jeśli bohaterowie przyprowadzili tu wcześniej jakichś Strażników, opuszczą 
oni wygasły oktagram i wrócą do swoich siedzib. 
W tym momencie elfka podejdzie do bohaterów. Jeśli któryś jest nieumarły, zaproponuje mu alternatywę – 
może wrócic do świata materialnego, ale umrze natychmiast, lub też może tu zostac i życ na zawsze, pomagając 
w pilnowaniu Piołuna. Elfka ostrzega jednak, że jego dusza dotrze do bram Morra tylko przez świat materialny. 
Potem poprosi pozostałych przy życiu, by podali jej ręce,  stanęli w kręgu i spojrzeli jej w oczy. Zobaczą, jak 
rozbłyskują białym światłem które ich oślepi. To będzie ostatnia rzecz jaką zapamiętają.  
Przejdź do Epilogu A. 
 
Rozwiązane alternatywne 3 
Bohaterowie do końca ufają Stoneheartowi,  dporowadzają sprawę do końca i pomagają Piołunowi zebrać 
wszystkich Strażników. Jeśli złapali przy okazji dziewczynę, Stoneheart weźmie ją do rytuału. Wytłumaczy im, że 
musi wypędzic z niej demona, a do tego potrzebuje pomocy bohaterów. Tłumaczy im, że jej dusza jest jeszcze 
do uratowania, ale nie ciało. Najczystszy z bohaterów musi ją zabić, szybko i bezboleśnie, żeby Stoneheart mógł 
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złapać demona, który się w niej zalęgł i wrzucic go do oktagramu wraz z innymi. Proponuje ją ogłuszyć, by się 
nie rzucała i by nie czuła bólu. 
Tutaj trzeba się będzie trochę nagimnastykować, by przekonac graczy by zabili dziewczynę. Musisz użyć całej 
swej elokwencji, grozić, prosić, błagać – Stoneheart zrobiłby to sam, ale musi byc w pogotowiu by złapać 
esencję demona. Postaraj się przekonac do tego bohatera, który widział zjawę w lesie, proszącą go o ochronę 
pieczęci.  Jeśli się zgodzi, Stoneheart wręczy mu swój srebrny sztylet, i każe uderzyć w serce. Pozostali powinni 
dziewczynę trzymać. 
Jeśli dziewczyna miała przy sobie pistolet, Stoneheart odłoży go ze wstrętem na ołtarz, na którym będą leżeć 
też inne przedmioty, Pieczęcie Strażników. Nazwie pistolet „przeklętą przez bogów bronią”. 
Gdy już wszystkie warunki zostaną dopełnione, bohater zgodzi się zabić dziewczynę, czas zaczynać rytuał.  
Stoneheart nakaże bohaterom, żeby cokolwiek będzie robił nie przerywali mu. Będą się dziać dziwne rzeczy, ale 
bohaterowie muszą pozostać posłuszni i nie uciekać i ne wątpić. W odpowiednim momencie Stoneheart da 
sygnał, by bohaterowie zabili dziewczynę i uwolnili jej demona. 
Stoneheart zacznie od łamania kolejno pieczęci swoim młotem. Po każdej zniszczonej Pieczęci, które on nazywa 
„Sercami Demonów” robi się nieco ciemniej, i mgła się jakby podnosi, wsysana do kręgu. Czuć również drżenie 
ziemi – to zapada się właśnie jeden z „mnichów”. Bohaterowie dostrzegają również z każdą kolejną pieczęcią, 
że budynki wokół nich stają się coraz bardziej zlane w jedno, coraz ciemniejsze i coraz bardziej przypominają 
cyklopowate skały. 
Bohaterowie ze zgrozą ujrzą, jak po zniszczeniu pieczęci znika jeden z „demonów” zamkniętych w kręgu, 
wrzeszcząc przeraźliwie gdy się dematerializuje. Bohaterowie zobaczą w tym samym momencie, jak w stronę 
Stonehearta płynie jakiś cień – jest to jeden z Grzechów, ten który został wyzwolony wraz ze złamaniem 
pieczęci. Dzieje się tak za każdym razem, gdy Stoneheart niszczy kolejną z nich. Każdemu bohaterowi zapisz 
jeden punkt Obłędu za każdym razem, gdy widzi co się dzieje i nie reaguje. 
 Stoneheart niszczy je z namaszczeniem, jedna po drugiej, powoli celebrując każdy moment. Opisuj je tak 
„apokaliptycznie”, długo, daj graczom czas na reakcję. Ziemia z każdą pieczęcią trzęsie się coraz bardziej, 
budowle zamieniają się w skały. Bohater stojący twarzą w kierunku Górnego Zamku (po czwartej pieczęci już 
całkiem dobrze widocznego) dostrzeże, że z jego okien, bije bardzo ostre światło.  Jeśli i w tym momencie 
bohaterowie nie zareagują, niszcz pieczęci dalej, aż do końca. Gdy znikną już wszystkie „demony” w oktagramie 
pojawi się potężny, ognisty wir trzaskający wyładowaniami magicznymi. Bohaterowie ze zgrozą zauważą, że z 
oktagramu wysuwa się osiem dziwacznych cieni, które zaczynają sunąć każdy w innym kierunku. Rysują w ten 
sposób Koło Przemian, symbol Chaosu. Po czym zapadają się w posadzkę, i ogniste tornado zaczyna wirować 
jeszcze szybciej. 
Kapałan krzyczy, ldwo przekrzykując ryk tornada: 
„Wejdę w krąg, zabijcie dziewczynę gdy będę w środku... Żegnajcie!” 
 
Bohaterowie widzą, jak wkracza w krąg. Mogą cały czas reagować. Widzą, jak jego szata natychmiast zajmuje 
się ogniem, ale kapłan idzie dalej, pomimo że jego ciało płonie, powoli odsłania się szkielet – ale kapłan wciąż 
idzie w środek cyklonu. W końcu staje, płonący szkielet i pada na kolana, wyciągając błagalnie ręce do 
bohaterów. 
Pamiętaj mistrzu, że dopóki elfka żyje, i dopóki nie ma wszystkich strażników w kręgu, jest jeszcze nadzieja na 
pokonanie Stonehearta.  
Elfka ocknie się w momencie, gdy bohater zamierzy się nożem w jej serce. Jej oczy otworzą się, całe boałe i 
promieniejące, i wykrzyczy: „Chrońcie Pieczęć, bez niej wszystko jest stracone!” Daj bohaterom tyle czasu ile 
potrzebują – jeśli bohaterowie ją zabiją, zakończ scenariusz w tym momencie, i opisz im konsekwencje ich 
czynu . 
Bohaterowie widzą jak ogień powoli zaczyna przyjmować humanoidalną, olbrzymią sylwetkę, która powoli 
zaczyna się zmniejszać i kurczyć, scalając się w postać trzymetrowej rogatej i skrzydlatej bestii. Jej skrzydła są 
czerwone, a na głowie ma żelazną kornę z ostrzy. Ma białe ślepia,  usta z rozdwojonym, długim językiem, oraz 
drugie usta, potężną paszczę wzdłuż obojczyków. Demon ma ogromne brzuszyszko, ogromną lewą łapę i małą, 
przykurczoną prawą. 
Zmniejsza się dalej, aż przyjmuje postać Stonehearta w habicie i diademie na głowie. Patrzy na bohaterów 
białymi ślepymi oczami i wyciąga do nich ręce. 
Przejdź do Epilogu C. 
Jeśli nie zabiją dziewczyny, kapłan w końcu zniknie całkowicie w płomieniach. Gdy to się stanie, bohaterowie 
usłyszą potężny głos w szumie ognia, ponaglający ich do zabicia elfki. Da drużynie jedną rundę do namysłu. Jeśli 
jej nie zabiją, lub powiedzą zdecydowane „Nie!”, sprawy potoczą się bardzo szybko. Ziemia zacznie pękać, ze 
szczelin zacznie buchać dym i płomienie. Każdy z bohaterów musi wykonać test Inicjatywy, albo wpadnie w 
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szczelinę. Szczeliny będą się rozszerzać w tempie 50 metrów na rundę (300 metrów/minutę), buchając ogniem 
posród zapadających się budynków. Bohaterowie mogą uciekać, co minutę wykonując testy ryzyka z szansą 
unikniecia równą 40%. Test ryzyka stosuje się również wtedy, gdy bohater przebiega po moście, albo pod bamą. 
Biegnąc w dowolnym kierunku dotrą do migoczącej krawędzi, wyznaczanej niegdyś przez kamienne mnichy. 
Bohaterowie ze zgrozą zobaczą, że stoją na latającej wyspie, unoszącej się wśród gwiazd, na dole zaś widzą 
niebieskozielony glob. Wyspa ma kształt odwróconej skalnej piramidy, która właśnie pokrywa się siatką peknięć 
i eksplozji. Jeśli bohater „zeskoczy” z krawędzi, spadnie w pustkę kosmosu i będzie powoli oddalał się od 
miasta. Nie udusi się, ale nie może się poruszać. Zobaczy, jak wyspa niosąca Stummberg rozpada się i pochłania 
ją ogień, a potem nagle zapada się w siebie, tworząc kulę rdzawego metalu, wielkości małego księżyca.  
Jedynym wyjściem dla druzyny jest uciekać w stronę zamku, gdzie z okien budowli bije jaskrawe, jasne światło. 
Jeśli bohaterowie sami na to nie wpadną, a uważasz, że sałuzyli swoim postępowaniem na życie, niech wskaże 
Ariannea kaze im tam biec. Bohaterowie mają mało czasu – do zamku jest ponad kilometr do przebiegnięcia, a 
fala pęknięć szybko się rozszerza.  Bohaterowie nie mają czasu na zastanawianie się i dyskusje – kto nie 
zareaguje natychmiast, wpadnie w szczelinę. 
Gdy bohaterowie wbiegną do zamku, testuj ryzyko co rundę, dając bohaterom +10% za każde sto metrów, 
które dzieli ich od szczelin. Pamiętaj, że co 2 rundy szczeliny zbliżają się o 100 metrów do zamku – ogarną go po 
40 rundach/4 minutach od zniknięcia Stonehearta. 
Jeśli bohaterom uda się dotrzeć do źródła światła, zobaczą lustro opisane wyżej. Jest ono otwarte na stałe, walą 
się jednak wokół niego kamienie ze stropu. Jeśli bohaterowie przejdą przez portal w sytuacji, gdy wszystkie 
pieczęci zostały zniszczone, przejdź do epilogu A.  
 
Jeśli bohaterowie znajdą inny sensowny sposób na pokonanie Stonehearta (np przybiją go do czegoś srebrnymi 
ostrzami bez zabijania go, albo przerwą rytuał lub wejdą w  oktagram w trakcie łamania pieczeci), pozwól im na 
to. Jednakże pozostaną tu na zawsze, uwięzieni w mieście, nie mogąc umrzeć. Być może uda się im wydostać 
jakoś, kiedyś. Ale to już będzie ina historia...  
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Epilog A: Wszystko dobre, co się 
dobrze... 

Tutaj proponuję dwie alternatywy, do rozważenia: 
Alternatywa pierwsza: 
 Bohaterowie budzą się obok przewróconego wozu. Obok stoją ich konie, które pozostawili tutaj. Wstaje świt, 
mgła rozprasza się, spomiędzy koron drzew przebijają się promienie słońca. Jest zimno, ale rześko. Wciąż jest 
listopad, ale dzień szybko się ociepla. Bohaterowie zbierają swoje manatki i wyruszają przed siebie, nie do 
końca wiedząc, czy to co ich spotkało to był sen, czy jednak prawda. Nie mają przy sobie niczego, co zabrali ze 
Stummbergu, chyba że należało do któregoś ze Strażników lub było magiczne.   
Wieczorem, gdy po bohaterach już dawno nie będzie śladu, do obozowiska podejdzie młody zwierzoczłek. 
Obwącha swoim kozim nosem pozostałości obozowiska, po czym ostrożnie przebiegnie przez drogę. Ujrzymy go 
jak biegnie przez wykroty i kozimi susami przeskakuje zwalone pnie, kierując się w stronę coraz wyraźniejszego, 
barbarzyńskiego zaśpiewu. W końcu widzi pochodnie w ciemościach lasu. Wbiega pomiędzy labirynt 
cyklopowych kamieni,  śpiew cały czas narasta. W końcu zwierzoczłowiek wybiega na niewielką polankę, gdzie 
całe plemię stoi w kręgu. Zwierzoczłek jest niski, ale przedziera się pomiędzy większymi braćmi, aż w końcu 
wychyla się w pierwszym rzędzie. Widzi ośmiu szamanów stojących w ośmiu punktach wokół dziwacznej 
czarnej skały, wyglądającej z grubsza jak klęczący człowiek z rękoma wyciągniętymi w kierunku nieba. Zaśpiew 
osiąga maximum, bębny walą jak oszalałe, i nagle wszyscy rzucają się na kolana. Widać oblicze młodego 
zwierzoczłeka, który patrzy w stronę kamienia. W jego oczach odbijają się dwa żólte ogniki, w sylwetce 
czarniejszego od nocy kamienia. Chłopiec wykrzywia pysk w uśmiechu radości... obraz się oddala, wszystko 
widać z lotu ptaka, który leci dalej, wzdłuż traktu, mijając sylwetki bohaterów siedzących przy ognisku. Po czym 
wzbija się w górę, ponad lasy, i tu kamera zostaje, śledząc lot ptaka, kierującego się w stronę Gór Środkowych, 
aż zniknie w ciemnościach. 
Alternatywa druga, awangardowa: 
„ Minęła godzina dwunasta, jest 4 lipca 2963 roku, czas na najnowsze wiadomości w Altdorfer FM! Najpierw 
skrót wiadomości ze świata: 

 Dziś o godzinie 10.25 czasu albiońskiego sonda Morrs Vagabund wysłała pierwszą transmisję z 
powierzchni Morrslieba, potwierdzając  tym samym, że pierwsza bezzałogowa misja na obcy glob 
zakończyła się sukcesem. 

 Dziś w Nowym Marienburgu, w trakcie obchodów dwusetnej rocznicy postawienia Statui Sigmara w 
stolicy wyzwolonych kolonii , nastąpił atak terrorystczny Zamach bombowy zniszczył stację metra i 
zabił lub zranił kilkaset osób. Podejrzewa się, że za zamachem stoją skaveńscy separatyści. Będziemy 
informować na bieżąco o przebiegu akcji ratunkowej. 

 Agencje prasowe doniosły, powołując się na zaufanych informatorów wywiadu krasnoludzkiego, że 
Związek Anarchistycznych Plemion Goblinoidzkich przeprowadzają testy rakietowe na Złych Ziemiach. 
Ogłoszono zebranie członków Organizacji Ras Zjednoczonych, by rozwiązać tą kwestię. 
 
Wieści z kraju: 

 Christian Ratz, prezydent Federacji Landów Elektorskich,  podpisał dziś traktat demilitaryzacyjny z 
Republiką Bretońską, kończąc w ten sposób dwadzieścia lat napięć granicznych. 

 Wielki Teogonista Alojzy XII wygłosił orędzie do narodu z okazji Święta Odejścia Chaosu. 

 Muzeum Praaskie otwiera dziś nową wystawę, „Pamiątki po Czasach Mocy”, przedstawiającą 
najważniejsze artefakty z Epoki Magii. 

 Archeolodzy z Freie Universität Altdorf, wraz z uczonymi z Middenheim Institut der Thaumologie odkryli 
niezwykły kompleks w okolicy Bokelstadt. Znaleziono tu miejsce kultowe wymarłej kultury homo 
animalus, znanych z podań ludowych jako „zwierzoludzie”. Kompleks składa się z kilkuset cyklopowych 
bloków skalnych, zatopionych w bagnach Shadensumpf. Naukowcy donoszą, że odkryli niezwykłą 
rzeźbę z czarnego obsydianu, która stała w centrum kompleksu.   

 Wciąż nie ustalono tożsamości dziwnych włóczęgów, których tydzień temu zatrzymała Policja 
Autostradowa w okolicach Bokelstadt. Ustalono, że podejrzani nie byli pod wpływem narkotyków oraz 
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nie są członkami żadnego ze stowarzyszeń odwórców historii. Lekarze stwierdzili u wszystkich mocne 
zaburzenia psychiczne o podłożu paranoidalnym. Ludzie ci mówią dziwnym językiem, który specjaliści 
określają jako anachroniczną wersję staroświatowej mowy wspólnej. Twierdzą, że są poddanymi 
cesarza Karla Franza i uciekli z Miasta Demonów. Lekarze zamknęli ich w ośrodku dla obłąkanych do 
czasu, aż uda się ustalić ich tożsamość i  zgłoszą się po nich rodziny. Ktokolwiek miałby informacje 
mogące pomóc w ustaleniu tożsamości tych osób, proszony jest o kontakt pod ogólnokrajowym 
numerem policji. 

 
A teraz czas na muzykę, najlepsze kawałki tylko w Altdorfer FM!” 
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Epilog B: I ja tam byłem, miód piłem... 

Bohaterowie goszczą w młynie na ślubie Seski i Peytra, jako goście honorowi, u boku Jana Taalhofera i 
inkwizytora Thietmara, przybyłego do miasta kilka dni temu. Gra muzyka, stoły są bogato zastawione, ludzie 
bawią się w najlepsze. Taalhofer pyta, co teraz zamierzają robić bohaterowie – proponuje im pracę na swoim 
dworze. Mieszkańcy są bardzo wdzięczni bohaterom, niewiasty uśmiechają się zalotnie do meżczyzn w 
drużynie, co odważniejsi młodzieńcy rzucają nieśmiałe spojrzenia bohaterkom. 
Do jednego z bohaterów przepija kapitan Getreu, nowy dowódca Dolnego Zamku.  Jego toast wznoszą także 
Seska i Peytr, przeszczęśliwi sobą. Pijany w sztok druid Hagrix, który udzielił im ślubu, ryczy pieśń pochwalną na 
cześć bohaterów, razem z równie pijanym von Melle, wywijającym połówką kurczaka w takt muzyki. Vogel 
przynosi bohaterom kufle wypełnione po brzegi jego „trunkiem odwagi” – jeden podaje również Peytrowi, 
życząc mu szcześcia dzisiejszej nocy. Bohaterowie dostrzegą też ponurego jak zwykle kapłana Morra, który 
podpiera ściany, patrząc z dezaprobatą na całe zamieszanie. Uważny obserwator zauważy jednak, że jego oczy 
śmieją się z radości, jaka tu panuje. 
Sala ucichnie, gdy do stołów zbliży się kapłanka w białej masce, kładąc niewielkie zawiniątko na podołku 
dziewczyny. Odwróci się na chwilę do bohaterów, zanim odejdzie, i skłoni im się w podziękowaniu, po czym bez 
słowa wyjdzie. 
Ariannea również jest na weselu, ale nie bawi się zbyt dobrze. Wychodzi na zewnątrz, na pomost nad rzeką. 
Bohaterowie spotkają ją tu, gdy długo i cicho rozmawia z zamaskowaną kapłanką Shallyi. Dziewczyna wstanie i 
spojrzy po bohaterach, mówiąc: 
Moje dzieło jest skończone. Muszę wracać tam gdzie moje miejsce. Jutro wyruszam do Praag...  
Ofertę pomocy przyjmie z radością. Jeśli bohaterowie wyruszą z nią, przeżyją wiele niesamowitych przygód, być 
może ujrzą także na własne oczy kryształowy grobowiec bogini, której awatarem jest Ariannea. To już jednak 
zupełnie inna historia... 

Epilog C: Bogowie upadną, gdy Piołun... 

Opisz graczom apokaliptyczny obraz świata pogrążonego w czerni i karmazynowej poświacie. Drużyna zobaczy 
płonący Altdorf i zwalone ruiny Middenheim. Ujrzy wzgórza, pokryte setkami krzyży i pali, na których umierają 
tysiące ludzi, elfów, krasnoludów w strasznych meczarniach. Ujrzy gwardzistę w uniformie z Nuln, wspartego o 
plecy potężnego Wojownika Chaosu, walcząc ramię w ramię z dziwacznymi cienami, które wkrótce ich 
rozszarpują na strzępy. Ujrzy ognisty deszcz, spadający na Stary Świat, ujrzy ścianę wody zalewającą piramidy 
slannów w Lustrii. Zobaczy trzęsienie ziemi, które pochłania Naggaroth. Zobaczy wulkany, zamieniające Albion 
w morze ognia. Zobaczy zdziesiątkowanych skavenów uciekających w góry, zobaczy opuszczone ruiny 
krasnoludzkich twierdz, zobaczy płonące lasy elfów, zobaczy wychudzonych uciekinierów orków, umierających 
z pragnienia na pustyni.... 
Na końcu zaś zobaczą szarą pustynię, bez łun, bez gwiazd na szarym niebie, pokrytą od czasu do czasu 
wypalonymi pniami drzew, kilkoma ociosanymi kamieniami czy białym szkieletem. Na wzgórzu będzie stał 
Stoneheart, a obok niego czerwonookie figury, łudząco podobne do bohaterów, odmawiające jak mantrę: 
 
Bogowie upadną, gdy Piołun się wyzwoli, 
Przepadną  władcy w murach swych potężnych stolic. 
 
Nadejdzie o świcie w szacie czerwonej,  
Na głowie niósł będzie żelazną koronę. 
 
Wśród grzechów śmiertelnych ludzi przybędzie 
I na swym tronie miast bogów zasiędzie. 
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Materiały dodatkowe 
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Ariannea Silverflower 
 

 
 
 
Dziewczyna ma około sześciu stóp wzrostu, jest szczupłej, drobnej budowy. 
Urodziwa, ma kruczoczarne włosy i alabastrową cerę, oraz charakterystyczne bursztynowe oczy z pionowymi 
źrenicami, obce i nieelfie, jakby hipnotyzujące. 
W momencie porwania była ubrana w jedwabną błękitną prostą suknię i biały kożuszek. Nosiła też delikatne 
pantofelki. Do tego miała biżuterię, głównie srebrną, przede wszystkim bardzo charakterystyczny, egzotyczny 
diadem z Księżycowym Kwiatem, symbolem rodu. 
Dziewczyna ma na lewym ramieniu znamię w kształcie półksiężyca.  
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Mapa podróży 
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Mapa Stummbergu 
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Mapa Stummbergu – Mistrz Gry 
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Inskrypcja z ołtarza w Świątyni Sigmara 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Miecz na nic bez honoru i odwagi, 
 

 
 

Lec   
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