
„Za gar ść przypraw więcej”

Wstęp. 

Niniejszy scenariusz napisany został  do pierwszej  edycji  Warhammera,  jednak nie

stanowi wielkiej trudności przerobienie go na zasady drugiej edycji. Przygoda przeznaczona

jest dla czterech graczy (może ich być  mniej lub więcej jednak wtedy należy odpowiednio

zmodyfikować  siłę  przeciwników).  Przykładowe  postaci  i  ich  krótkie  opisy  zostały

umieszczone na samym końcu przygody, jednak nie jest wymagane aby gracze wcielili się

akurat w nie. Równie dobrze można rozegrać  ów scenariusz z wymyślonymi przez graczy

postaciami.  Wtedy  jedynie  MG  będzie  musiał  skorzystać  z  odpowiedniego  wstępu  do

przygody.  Gracze,  którzy wolą  stworzyć  własne postaci  powinni  otrzymać  od MG mniej

więcej  od  700  do  1100  punktów  doświadczenia  aby  mogli  spokojnie  sprostać  różnym

niebezpieczeństwom podczas rozgrywki. 

Akcja  przygody  rozgrywać  się  będzie  w  Middenheim.  Można  doskonale  wpleść

przygodę w kampanię Wewnętrzny Wróg (po przeróbce także w Ścieżki Przeklętych) bądź

rozegrać ją jako niezależną przygodę. 

Rozpoczęcie przygody.

Przygodę  można rozpocząć  na kilka sposób, wybór pozostawiam MG. Oczywiście

jeżeli gracze wybrali do gry postaci ze scenariusza radzę rozegrać to jak niżej opisałem, gdyż

to właśnie dla nich została stworzony ów wstęp. Jeżeli zaś gracze stworzyli  nowe postaci

(bądź grają jakimiś swoimi starymi) podam poniżej kilka pomysłów na wprowadzenie ich do

przygody.  Jeżeli  drogi  MG nie  chcesz  zacząć  standardowo  w  karczmie  jest  to  również

możliwe. Dla postaci po raz pierwszy odwiedzających miasto doskonałym pomysłem wydaje

się rozpocząć rozgrywkę na trakcie prowadzącym właśnie ku niemu. Wjazd do miasta może

okazać  się  dobrą  zabawą,  jednak  pamiętaj  o  tym,  że trzeba  BG skierować  do  dzielnicy

Altmarkt,  do opisanej  poniżej  karczmy.  Nie powinno być  to  trudne.  Karczmę  ową  może

wskazać jakikolwiek zapytany przechodzień, jeżeli w drużynie znajdować się  będzie niziołek

tym  bardziej  zostanie  im  wskazana,  jednak  tym  razem przez  pierwszego  napotkanego

przedstawiciela  tej  rasy.  Pamiętaj  również  o  tym,  że  w  dzielnicy  tej  (jak  sama  nazwa
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wskazuje)  znajduje się  jeden z największych targów,  to również  powinno przyciągnąć  tu

graczy.       

Dlaczego  Middenheim?  Z  kilku  prostych  powodów,  mianowicie  każda  z

wymienionych  postaci  ma  większy  bądź  mniejszy  powód  by  odwiedzić  miasto.

Najistotniejszym  kieruje  się  najmniejszy  towarzysz  drużyny  i  to  właśnie  przesądziło  o

wędrówce całej czwórki do Miasta Białego Wilka. Na prośbę niziołka cała drużyna udała się

do Middenheim, by pomóc mu w jego kłopocie. Cóż takiego musiało się stać, że aż trzeba

było zmienić plany drużyny (jakiekolwiek by one nie były)  i udać się we wskazane przez

Eliasa miejsce? 

Elias  rozpoczął  swoją  przygodę  z  prozaicznej  przyczyny,  gdyż  otrzymał  list  od

swojego przyjaciela z dzieciństwa - Broliego, który osiadł właśnie w Mieście Białego Wilka

przed kilkoma laty.  Łączy ich nie tylko przyjaźń,  ale typowe dla przedstawicieli  tej nacji

skomplikowane pokrewieństwo, które może być  niezrozumiałe dla ludzi.  Oba niziołki  nie

widziały się  przeszło 5 lat, jednak ton listu nie wskazuje,  że chodzi o czysto kurtuazyjną

wizytę, a raczej o to, że Broli ma jakieś kłopoty i pilnie potrzebuje swojego przyjaciela. List

pisany jest ręką  Broliego i  to Elias może stwierdzić  bez trudu. Jakiekolwiek inne pytania

zostaną  bez odpowiedzi. O co chodziło Broliemu można jedynie dowiedzieć się od niego.

Poniżej przedstawiam treść listu.  

Drogi Eliasie.

Dawno żeśmy się nie widzieli.  Wiem, czasu nie było, ale teraz Proszę  Cię żebyś  jak tylko możesz

przybył do mnie, do Middenheim. Potrzebuje Cię bardzo i wiem, że tylko Ty spośród wszystkich moich

krewnych jesteś wstanie mi pomóc. Nic więcej nie odważę się napisać, ale błagam pośpiesz się. Gdy

przybędziesz do miasta nie przychodź od razu do mnie. Udaj się do „Płonącego Kominka” i postaraj

się  porozmawiać  z  Silasem Greenhilem,  on  kogoś  pośle  po  mnie.  Na  spotkanie  do  „Płonącego

Kominka” przybądź sam, większa gruba może wzbudzić niepożądane zainteresowanie. Pamiętaj bądź

sam. 

Broli, oddany kucharz Esmeraldy.  

Inne postaci  mają  również  swoje sprawy do załatwienia w mieście. Eustachy chce

odwiedzić Gildię Czarodziejów i Alchemików by zakupić, bądź postarać  się zakupić jakąś

laskę czarodzieja, która byłaby o wiele lepsza i bardziej reprezentatywna od zwykłego kija,
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który  obecnie  posiada.  Może  również  chcieć  zapisać  się  do  gildii  jednak  tą  decyzję

pozostawmy już graczowi wcielającemu się w tą postać. 

Co do Hansa to ma on najmniej powodów by odwiedzać miasto. Chociaż jeżeli BG

wyznaje Ulryka to na pewno chce odwiedzić główne miejsce kultu tego boga, jeżeli jednak

BG czci inne bóstwo powodem jego odwiedzin w mieście może być chęć zakupu strzał, w

tym jednej czy dwóch magicznych na specjalne okazje. W czasie podróży Eustachy na pewno

wspomniał swojemu towarzyszowi o strzałach celnego lotu, które po wystrzeleniu zawsze

trafiają w cel. Na pewno w stolicy magów będzie można zakupić parę sztuk tych cudownych

przedmiotów.  

Durak  zaś  pałać  będzie  chęcią  odwiedzenia  jednego  ze  starych  pobratymców

(Kragga),  który  zamieszkał  właśnie  w  krasnoludzkiej  kolonii  w  Middenheim.  Wypicie

zimnego kufelka piwa ze starym towarzyszem broni powinno dodatkowo go motywować.

Również odwiedzenie kaplicy Grungniego to wystarczający powód dla krasnoluda by udał się

do miasta.        

Wszystkie te powody powinieneś  drogi  MG przedstawić  graczom przed sesją  bądź

zaraz na jej początku, by wiedzieli jakie sprawy sprowadzają  ich do miasta. Jeżeli gracze

wybrali  możliwość  stworzenia  własnych  postaci,  nie  będzie  chyba  większym  problemem

przekazanie jednej z nich listu, od dawno niewidzianego przyjaciela.  Oczywiście po kilku

kosmetycznych zmianach jego treści.  Jeżeli  zaś gracze stworzyli  sobie nowe postaci a ty,

drogi MG chciałeś rozegrać jakąś wcześniejszą przygodę w Mieście Białego Wilka. Bądź po

prostu wybrałeś  opcje rozgrywki  z wjazdem do miasta,  by ukazać  graczom w pełni  jego

wielkość  i  nie  chcesz  zaczynać  standardowo  w  karczmie,  możesz  wykorzystać  gońca  -

posłańca, który przekaże wiadomość (dopiero teraz) następującej treści:

Drogi Eliasie (bądź imię postaci, która otrzyma list).

Dziękuje Esmeraldzie, że wysłała mnie po warzywa i w tłumie ludzi mogłem dostrzec twoją

twarz.  Dawno żeśmy się  nie widzieli.  Wiem, czasu nie było,  ale teraz Proszę  Cię  żebyś  jak tylko

możesz przybył do mnie do Małego Zgromadzenia. Potrzebuje Cię bardzo i wiem, że tylko Ty spośród

wszystkich moich krewnych (bądź  przyjaciół) jesteś  wstanie mi pomóc. Nic więcej nie odważę  się

napisać, ale błagam pospiesz się. Gdy przybędziesz do Małego Zgromadzenia nie przychodź od razu

do mnie. Udaj się do „Płonącego Kominka” i postaraj się porozmawiać z Silasem Greenhilem, on

kogoś  pośle  po  mnie.  Na  spotkanie  przybądź  sam,  większa  gruba  może  wzbudzić  niepożądane

zainteresowanie. Pamiętaj bądź sam. 

Broli, oddany kucharz Esmeraldy.  
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Oczywiście  posłaniec  będzie  zaufanym  Silasa  Greenhila  i  nic  więcej  nie  zdradzi

graczom choćby go błagali  bądź  zastraszali  (zresztą  nic nie wie).  Wtedy gracze zapewne

udadzą się w kierunku Altmarktu i niziołczej dzielnicy na spotkanie z kapłanem Esmeraldy.

Miejmy nadzieje, że gracze posłuchają Broliego i tylko jego przyjaciel uda się do „Płonącego

Kominka”,  jeżeli  stanie  się  inaczej  i  wszyscy  razem tam pójdą  Silas  będzie  wyjątkowo

podejrzliwy,  jednak wyśle gońca po kapłana. Gdy gracz bądź  gracze wystarczająco długo

wyczekają się na nie przybywającego Broliego to Silas wskaże im Niziołcze Kwatery, jako

doskonałe miejsce na nocleg i zaproponuje by przyszli  z samego rana, gdyż  Broli zawsze

przybywa tu na śniadanie. Jeżeli zaś gracze wtajemniczą go w treść listu, to niziołek zgani ich

głupotę  i  każe przybyć  samemu Eliasowi bądź  BG,  który otrzymał  list.  Jeżeli  pojawi się

ponownie  rano  po  wcześniejszej  wizycie  (czy  to  samotnej,  czy  w  towarzystwie  swoich

przyjaciół), także nie zastanie Broliego, co wzbudzi podejrzenia u Silasa. Greenhill wskaże

miejsce zamieszkania Broliego i poprosi BG by ten udał się tam wraz ze swoimi przyjaciółmi

(o ile o nich wie) i sprawdził co się dzieje z kapłanem Esmeraldy. BG powinien wrócić do

przyjaciół i poprosić by udali się z nim pod wskazany adres przez gospodarza „Płonącego

Kominka”.  Drugie  odwiedziny Silasa powinny odbyć  się  po wydarzeniach  z Niziołczych

Kwater, dlatego przejdziemy do nich najpierw.    

Co do „Płonącego Kominka” i  Silasa Greenhilla  jego dokładny opis znajdziesz w

podręczniku  Middenheim:  Miasto  Białego  Wilka.  Jeżeli  nie  posiadasz  dodatku,  możesz

opisać  jadłodajnię  jako  typową  niziołczą  altanę,  przystosowaną  w  większości  dla  gości

spośród małego plemienia. Chciałbym także zaznaczyć, że całe Małe Zgromadzenie w twoich

opisach powinno być  przedstawiane  jako  sielska część  miasta.  Niech  BG poczują  się  tu

bezpiecznie, niech będą ufni w stosunku do niziołków, których tu napotkają. Niech nawet się

z nich podśmiewają lub lekceważą, ale przede wszystkim niech czują błogość, która zostanie

po pewnym czasie złamana wydarzeniami opisanymi w scenariuszu. Niech myślą, że niziołki

to  małe stworzenia  niezdolne do czegokolwiek  prócz  gotowania.  Ciekawe co  zrobią  gdy

dowiedzą się, że jeden z tych maluczkich ludzików był wstanie wynająć gang oprychów tylko

po to by zabić innego mistrza patelni. 

W  tym  miejscu  zaznaczam jeszcze  jedną  ważną  informację.  BG będą  w  mieście

napotykać, żebraków proszących ich o jedzenie. Będą to postaci w poszarpanych ubraniach z

miseczkami w dłoni. Notuj sobie drogi MG na oddzielnej kartce, jak BG ich traktują. Czy

dają datki, jak tak czy jest to jedzenie (które wolą od pieniędzy i dają to do zrozumienia) czy

pieniądz. Jak pieniądze to notuj ile BG dają głodnym żebrakom. Jeżeli ich przepędzają to też
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zaznaczaj z wyraźnym dopiskiem, który BG przepędza, a który daje datki. Po co to robisz

dowiesz się w dalszej części scenariusza.  

Niziołcze Kwatery.

Jest  to  karczma  położona  niedaleko,  wręcz  na  granicy  Małego  Zgromadzenia  a

Rzeźnią Fleischera w Altmarkcie. Karczma jest dwupiętrowa i niezbyt wyróżnia się swoim

wyglądem.  Jedynie  szyld,  na  którym  widniej  obrazek  kobiety  ubranej  w  wielokolorową

suknię (gdzie kolory już dawno wyblakły) oznajmia, że mamy do czynienia z takim właśnie

przybytkiem. Karczma posiada swoją małą stajnię, jednak pomieści ona zaledwie dwie pary

koni.  Przed  nią  znajduje  się  plac  ze  starym  zaniedbanym  pomnikiem i  kilkoma takimiż

domami. Na parterze znajduje się oczywiście wielka sala ze stołami, kominkiem, szynkiem

oraz umieszczoną za szynkiem kuchnią. Wzrok przyciąga starawy już i trochę przykurzony

obraz  młodej,  nawet  ładnej  kobiety.  Wnikliwy  obserwator  po  udanym  teście  Inicjatywy,

dostrzeże  podobieństwo  pomiędzy  nią  a  właścicielką  przybytku.  Faktycznie  obraz

przedstawia  karczmarkę  sprzed  przeszło  trzydziestu  lat.  Znajdują  się  tu  także  schody

prowadzące piętro wyżej.  Właścicielką karczmy formalnie jest Bernadeta Soup - wdowa po

Henryku, ale obecnie karczmę pomaga prowadzić jej kochanek - Borys,  który zajmuje się

kuchnią  i  opuszcza ją  tylko  w nadzwyczajnych  okolicznościach.  Jedynie  gdy  najdzie go

ochota na figle z Bernadetą. Sama wdowa Soup niczym nie przypomina smukłej dziewczyny

z obrazu. Obecnie jest wielką babą o pokaźnej nadwadze. Przy jej wzroście blisko 185 cm i

wadze przeszło 150 kilogramach wydaje się być strasznym przeciwnikiem. Przeważnie siedzi

za szynkiem opierając się o blat, ukazuje przy tym wszystkim wielki dekolt. Za szynku wstaje

tylko  wtedy,  gdy w karczmie zaczyna się  dziać  coś  niebezpiecznego,  bądź  gdy z kuchni

wyłania się jej kochanek. Sama nie obsługuje gości gdyż od tego ma wynajęte służące. Sama

Bernadeta posiada wiedzę odnoszącą się do okolicy i za kilka sztuk srebra chętnie się nią

podzieli z nieznajomymi. Szczególnie wspomni, żeby BG nie odwiedzali gospody „Ostatnia

Kropla” bo to parszywe miejsce. Co do Borysa to nosi przezwisko „Brzuchal” gdyż tak samo

jak jego ukochana nie stroni od obfitych posiłków. Po sali krążą trzy młode dziewczyny, które

zajmują się gośćmi. Ich imiona to: Jasmina, Amelia i Rita. Oprócz niebanalnej urody niczym

specjalnym się nie wyróżniają, jedynie Rita skrywa mały sekrecik, ale o tym później. Ostatnią

osobą  z  obsługi  jest  Eryk,  który  pracuje  jako  stajenny  i ochroniarz  lokalu  w  jednym.

Przeważnie siedzi przy wejściu do karczmy. Jest on łysiejącym mężczyzną w wieku około 50

lat, w dodatku lekko kulejącym. 
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Oferta Niziołczych Kwater.

Pokoje: 

a. 3  jednoosobowe (jeden  przystosowany  dla  niziołków),  z  tym,  że te  dla

normalnych ludzi są zajęte (jeden zajmuje Tom, drugi Rita) gdy przybywają

gracze. Cena 1 ZK.

b. 4 dwuosobowe (dwa  przystosowane dla niziołków), wszystkie wolne. Cena

15 ss.

c. 2 duże izby mieszczące po 5 osób, jedna zajęta gdy przybywają  gracze.

Cena 5 ss, ale za jedno łóżko. 

Wyżywienie:

a. Śniadanie serwowane pomiędzy 6 rano a 11 przed południem składa się przeważnie ze

świeżego chleba, smażonych jaj, miodu, konfitur, kompotu i za dopłatą kilku pensów

białego sera. Koszt około 5ss.

b. Obiad serwowany od 12 do 16, można wybrać w dwóch wersjach: tańszej (10ss) bądź

droższej (15ss). Składa się z zupy (barszcz bądź rosół), do której podawana jest pajda

chleba.  Ziemniaki  smażone, kwaszone ogórki,  kawał  mięsa, bądź  w tańszej  wersji

kasza ze skwarami. Do tego dochodzi kufelek dobrego piwka i jakiś owoc (zazwyczaj

jabłuszko).

c. Kolacja od 17 do 22 (niekiedy nawet później) składa się z: usmażonych warzyw z

mięsem do tego chleb, ser i szklanica wina. Koszt około 15 ss. Może być droższy w

zależności od podanego trunku.     

Trunki:

a. Piwo, kufelek (0,5 l.) od 1 ss. do 2ss. i 5 mp.

b. Miód, pół kufelka 1 ss.

c. Wino domowej roboty, butelka 2 ss.

d. Butelka wina z Bordelaux 3 ZK

e. Brandy, butelka 20 ss.
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Gracze w karczmie.

Niezależnie jak zacząłeś drogi MG przygoda i tak w większym stopniu rozpocznie się

w opisanej powyżej karczmie, choć BG mogą zadecydować o różnym przebiegu wydarzeń

postaram  się  przybliżyć  całość  fabuły  dość  spójnie.  Gdy  bohaterowie  przybędą  do

Niziołczych  Kwater,  niezależnie  co  robili  wcześniej  powinien  być  już  wieczór.  Przed

dotarciem do karczmy mogą spotkać już jakiegoś żebraka. Wewnątrz karczmy zastaną kilka

osób.  Na  pierwszy  plan  rzucają  się  siedzący  na środku,  przy dwóch  złączonych  stołach

młodzieńcy,  którzy  wyglądają  jakby  coś  świętowali.  Więcej  na  ich  temat  znajdziesz  w

akapicie „Impreza młodych wilków”,  kolejną  postacią  siedzącą  nieopodal  młodzieńców,  i

dość  przyjaźnie wyglądająca jest  starszy mężczyzna z wyglądu około 60 lat.  Z widoczną

siwizną  i  brakiem kilku zębów, który natychmiast  po wejściu BG do gospody powita ich

unosząc kufel. Po tym jak wszyscy bohaterowie się już rozgoszczą w karczmie przejdź zaraz

to  punktu  „Opowieści  Toma”.  W  Kwaterach  znajduje  się  również  jeszcze  3  jegomości

siedzących przy jednym stoliku. Dwóch ludzi i jeden niziołek. Widać, że załatwiają jakieś

interesy,  jednak szybko opuszczą karczmę, gdyż  gwar będzie im przeszkadzał. BG jedynie

mogą dowiedzieć się, że chodziło im o dostawy ziół i mięsa do jednej z niziołczych jadłodajni

a nie o żaden spisek mający na celu zawładnąć miastem. W karczmie w jednym z ciemnych

kątów będzie siedział jeszcze jeden osobnik, tajemniczo wyglądający. Więcej informacji na

jego temat znajdziesz w punkcie „Tajemnicza postać”.  Gracze zapewne rozsiądą  się  przy

jakimś stoliku, złożą zamówienie u Rity, gdyż to ona będzie ich obsługiwać i nie znajdą zbyt

wiele czasu na rozmowę, gdyż zaraz przysiądzie się do nich straszy jegomość.    

Opowieści Toma.

Gdy tylko nasi bohaterowie rozgoszczą się zaraz przysiądzie się do nich ów starszy

mężczyzna, który grzecznie ich przywitał kiedy przybyli do karczmy. Nie krępując się wcale

podejdzie  do  drużyny  i  pięknie,  jak  na człowieka w jego  wieku  skłoni  się  przed nimi  i

przedstawi.

Witajcie  drodzy przyjaciele!  Widzę,  że przybywacie  do naszego miasta z  daleka  i

potrzebujecie chwili wytchnienia. Pozwólcie staremu Tomowi umilić wam pobyt jakąś miłą

opowieścią w tej zacnej karczmie. 
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Starszy  mężczyzna  -  ubrany  w  dziwaczny  wielokolorowy strój  połatany  w  wielu

miejscach - okaże się miejscowym bajarzem, który za kufelek piwa czy miodu, bądź dobry

posiłek snuje opowieści każdemu, kto tego zapragnie. BG oczywiście mają wybór posłuchać

opowieści bądź  podziękować za nie, jeżeli są  pierwszy raz w Middenheim to doskonałym

pomysłem będzie wykorzystanie tej postaci do przekazania bohaterom licznych legendarnych

opowiastek o samym mieście, wiele z nich znajdziesz w podręczniku Middenheim: Miasto

Białego Wilka. Tom między innymi zna opowieść  o „Ustanowieniu Świątyni  Ulryka”  i o

„Wiecznym Rycerzu”. Zna oczywiście jeszcze wiele innych historyjek, możesz sam jakieś

wymyślić, radzę też zaczerpnąć tą ze scenariusza. Gdy Tom przedstawi swoje opowieści, zje

bądź  wypije co dostał  od BG, podziękuje im serdecznie i  uda się  do swojego pokoju by

odpocząć. Oznajmi graczom, że zawsze mogą go tu spotkać,  jeżeli będą chcieli posłuchać

jakieś opowieści. Możliwym jest również, że to BG zaciekawią  go jakąś historyjką,  może

opowiedzą  mu coś,  co sami przeżyli.  Kto wie,  może potem będzie snuć  opowieści  o ich

przygodach?  Jednak,  jeżeli  gracze  potraktują  go  (po  jego  miłym  powitaniu)  niezbyt

przychylnie bądź wręcz wrogo, oddali się i nie będzie skłonny do późniejszych opowieści.

Może okazać  się  to  problematyczne  w dalszej  części  przygody,  gdy  BG będą  próbować

dowiedzieć się od Toma czy nie zna pewnej historii. Oczywiście opowieści Toma nie są zbyt

dokładne, będzie on mylił daty, imiona. Raz Wulcan będzie synem Artura a innym razem na

odwrót. Raz zaś Artur będzie Adamem, a w innym fragmencie opowieści wydarzenie będzie

działo się o 100 lat później bądź wcześniej niż na samym początku. BG, którzy go słuchają

będą  mogli przyłapać  go na tych pomyłkach, jeżeli oczywiście zdadzą test Inteligencji,  w

wypadku uczonych z modyfikatorem +10 (lub większym jeżeli posiada umiejętność Historia).

Oczywiście Tom swoje pomyłki będzie tłumaczył wiekiem czy nadmiernym spożyciem piwa.

Ten czas może wykorzystać Elias na udanie się do „Płonącego Kominka” by spotkać

się ze swoim przyjacielem, jednak nie jest to konieczne może pozostać i wysłuchać opowieści

Toma.   

Historyjka Toma. 

Moi drodzy przyjaciele, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie mnie, gdyż mam wam wiele

ciekawych rzeczy do powiedzenia. A będę mówił o dziwach, o jakich nawet nie śnili ście, o

rzeczach tak strasznych, że spotkać  ich na swej drodze byście nie chcieli.  I  oczywiście o

bogactwie, jakie każdy z was chciałby mieć. Było to nie tak daleko stąd jednak nazwy kraju i

miasta nie zdradzę. By żaden z was, choćby pałając najszczerszymi chęciami, choćby jego

8



serce usiane było  najszlachetniejszymi  pobudkami  tam się  nie udał.  Bo  zgubiłby siebie i

swoich  towarzyszy,  w  płaczu  rodzinę  pozostawił  a  po  sobie  hańbę  na  nazwisku  swych

potomków, której żaden czyn nie mógłby zmazać. W mieście tym panował dobrobyt, ludzie

szczęśliwi byli, głodu nie znali. Ból i trwoga zapomniana dawno została. Miasto to jedynie

szczęściem ogrody Morra przypominać  mogło. My jednak wiemy, że takie szczęście długo

trwać  nie  może.  Późną  jesienią  roku pewnego przybył  do niego człek ohydny.  Imię  jego

zapomniane zostało, niektórzy jeno mędrcy w starych księgach je odnaleźć mogą. Jednak i ja

imienia jego nie wspomnę, choć znane mi jest. Jednak na samą myśl trwoga mnie ogarnia i

krzyż cierpnie. Wspomnę tylko tyle, że brzydota jego tak wielka była, że ludzkie oko na twarz

jego spojrzeć nie mogło bez zgrozy, bez lodowatego dreszczu co za serce łapie. Niektórzy z

was pewnie znają to uczucie. Zobaczywszy go tylko u bram wszyscy uciekać zaczęli. Straże i

dzielni wojownicy pilnujący wstępu do miasta zamiast za broń chwycić  uciekali ze zwykłą

gawiedzią. A byli i tacy wśród wojów co w przód uciekli niźli nie jeden szary człek. Potwór

ogromne spustoszenie zasiał w całym mieście i jego złoty czas zniweczył na zawsze. Z nim to

przyszło wojsko, równie paskudne jak on. Ohydne jak jego wódz i w trzy dni, i w trzy noce

grabiło  i  mordowało  mieszkańców,  nie  przebierając  w  środkach.  Po  wszystkim  opuścili

miasto rozwiewając się w mrokach. I nikt nie wiedział dokąd się udali. Lecz, jakby mogło się

wydać,  nie to było najgorsze. Nie bestia okazała się złem najstraszniejszym jeno ludzie w

mieście  mieszkający.  Po  strasznych  chwilach  zamiast  sobie  pomagać,  oni  sami  jeden

drugiemu resztki bogactwa zaczęli odbierać. Kraść poczęli i mordować strasznie. Nie patrzyli

kto ile miał, każdy więcej pragnął. A wśród nich był jeden okrutnik straszny, który już na nic

nie zważał. Jego imię wypowiem dla ostrzeżenia potomności Franz, którego jedni nazywają

Przeklętym a inni  Skąpym. Doszło do tego, że wokół  niego utworzyła się  cała grupa mu

podobnych stawiając go na czele i  oni to kradli, i  mordowali  biedną  ludność  miasta. Po

kolejnych krwawych tygodniach okazało się, że zebrał resztę bogactwa całego miasta. Jednak

cóż skoro nikt nie zadbał o ludzi a dbano tylko by złoto zgromadzić. Nikt się nie spodziewał,

że  na  miasto  spadnie  szybciej  zima,  niżby  jakiekolwiek  przewidywania  świadczyć  o  tym

mogły. Wielkie śniegi odcięły mieszkańców od jakiejkolwiek pomocy, szlaki zasypane były, że

nikt i nic przecisnąć się przez nie, nie mogło. I wtedy okazało się, że jedzenia w mieście brak.

Ludzie z głodu umierać zaczęli, a niektórzy nawet trupy jeść poczęli. Wtedy okazało się, że

złoto nic nie warte a drogim kruszcem żołądków nikt nie napełni. Pod miastem zjawił się,

jakby  wiedział  co  się  w  nim  dzieje,  złoczyńca  co  je  najpierw  obrabował  i  do  ruiny

doprowadził. Wtedy powiedział, że pomóc im może jak mu przysięgę poddańcza złożą, bądź

jak każdy wykupi się  za ogromną  kwotę.  Biedacy, co złoto stracili,  przystać  na przysięgę
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musieli.  Jednego tylko stać  było na wykup, Franza, jednak on chciwością  zapałał i  także

wolał przysięgę złożyć niżby złoto i klejnoty stracić. Gdy już wszyscy bestii dusze oddali on to

zaklęcie  wypowiedział  a  było  ono  straszne  i  okrutne.  Oszukał  wszystkich  i  biedaków,  i

Skąpego  Franza,  gdyż  na  miasto  spadł  wicher  przeklęty,  mordujący  wszystkich  jego

mieszkańców. Jednak bestia przebiegła wymordowawszy wszystkich, niektórych z powrotem

powołała do życia.  I  ci  nieumarli  wojownicy na sługach Ohydnego Człeka po dziś  dzień

strzegą miasta i jego bogactw. Wśród wskrzeszonych znalazł się Franz, który teraz ponoć

głód paskudny i niezaspokojony odczuwa i gdy tylko świeże ludzkie mięso poczuje szał go

ogarnia. Morał z opowieści mej wypływa taki, że nie wszystko złoto, co się świeci a człek

może być gorszy od piekielnych bestii, a złotem brzucha nie napełnisz wiec drogi słuchaczu

napełnij ten oto talerzyk. 

Może opowieść  Toma wpłynie  na BG i  napotkanych  żebraków będą  traktować  w

sposób łaskawszy, dając im nie tylko pieniądz, ale przede wszystkim coś do zjedzenia. 

         

Impreza młodych wilków.

W karczmie przebywa grupka młodzieńców,  która  wygląda jakby coś  świętowała.

Faktem jest, że świętują, jednak ukrywają prawdę co. Jest ich czworo, jednak hałasu robią

tyle,  że wydawałoby się,  iż  jest ich przynajmniej  dwa razy więcej.  Zajmują  dwa stoły na

środku sali  złączone ze sobą,  na  czas  ich  biesiady.  Jeden zastawiony  jest  półmiskami  z

różnymi  potrawami,  już  nadjedzonymi.  Na  drugim  zaś  stoją  kufle  i  dzbany  z  piwem  i

miodem, które bez przerwy wędrują  do ich ust. Wszyscy wyglądają  jakby byli  w jednym

wieku i ubrani są w te same ubrania, co może wzbudzić zainteresowanie. Ubrania są schludne

i jednokolorowe, raczej szare. Mają identyczne buty, spodnie, koszule i płaszcze zawieszone

na oparciach krzeseł. Nawet fizycznie przedstawiają się bardzo podobnie, gdyż widać, że są

dobrze umięśnieni i  dość  silni  jak na swój wiek (około 23-25 lat).  Oficjalnie świętują 24

urodziny swojego kolegi i to oznajmiają zaczepiających ich ludziom. Udany test Inicjatywy  z

modyfikatorem –10 ukaże, iż mają ukryte pod szatami jakieś naszyjniki.  W dodatku tylko

trzech wygląda jakby świetnie się  bawiło,  gdyż  czwarty siedzi  cicho,  mało się  odzywa i

prawie nic nie pije. Zaczepieni przedstawią się jako Josef, Karl, Bern i Ludwik. Oznajmią, że

pracują przy windach wjazdowych do miasta i zaproszą każdego chętnego do zabawy i picia.

Jedynie  Josef  (ten  najmniej  rozrywkowy)  będzie  pomrukiwał  coś  przeciw  wspólnemu

biesiadowaniu,  jednak towarzysze szybko go uciszą  i  zaproszą  chętnych  BG do zabawy.

Szczególnie chętnie będą chcieli pić z krasnoludem by sprawdzić czy legendarne słowa o ich
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mocnej głowie są prawdziwe. Jeżeli BG sami ich nie zaczepią to oni mogą zaczepić graczy.

Najłatwiej dojdzie do tego, gdy Tom będzie opowiadał BG historie o świątyni Ulryka, wtedy

najbardziej  pijany  spośród  młodzieńców  wtrąci  się  i  zacznie  poprawiać  starca  w  jego

pomyłkach. Co powinno zainteresować graczy to fakt, iż te poprawki pomimo spitego umysłu

młodzieńca  wydają  się  być  jak  najbardziej  słuszne.  Również  potem,  któryś  z  bardziej

wypitych powie coś, co kompletnie może nie pasować do takich hulaków. Może to być jakaś

sentencja w języku klasycznym, które wprawne ucho uczonego czarodzieja zaraz rozpozna.

Kim są młodzieńcy? Cóż, prawda powoli wychodzi na jaw. Przyciśnięci lub jeszcze bardziej

podpici  sami  wyznają  prawdę,  oczywiście  tylko  temu,  który  z  nimi  biesiadował.  Innymi

pomyłkami mogą być choćby takie, iż mylą, które urodziny świętują (lub podobne pomyłki).

Prawda o młodzieńcach jest dość prozaiczna. Tak naprawdę  są to nowicjusze kultu

Ulryka, którym przydzielono pewne zadanie poza miastem. Gdy sobie z nim poradzili mieli

zaraz  wracać  do świątyni,  jednak oni  wbrew woli  swoich mistrzów i  Josefa  postanowili

zyskać jeden dzień na dobrą zabawę. Ukryli się zatem w karczmie, której nie odwiedzają ich

pobratymcy i postanowili przepić odniesiony sukces. Pozdejmowali z siebie szaty nowicjuszy

i wszelkie emblematy Ulryka (medaliki z głową  wilka ukryli  pod szatami). W wynajętym

pięcioosobowym pokoju zostawili również broń. Gdy gracze dowiedzą się o występku BN-

ów  będą  mogli  postąpić  wedle  własnego  uznania,  jednak  chyba  nie  wydadzą

współbiesiadników, przynajmniej na razie. Jak zostawią ich swojemu losowi to cóż, po jakimś

czasie i kilku kuflach dalej, gdy już w większości nie będą wstanie pić ani się ruszać Josef

pozbiera swoich współbraci i uda się do wynajętego pokoju. Podobnie i BG powinni udać się

do swoich/swojego pokoju na spoczynek. 

Rita.

Młoda dziewczyna obsługująca BG będzie chciała od nich coś więcej. Prowadzi ona tu

pewną  działalność,  którą  ukrywa  przed  swoimi  koleżankami,  ale  nie  przed  właścicielką

lokalu. Bernadeta pozwala na prowadzenie tego procederu czerpiąc z tego zyski. Rita gustuje

przede wszystkim w młodych mężczyznach, ludziach, chociaż i starszym nie odmówi, jednak

jako szanująca się kurtyzana zażąda większej opłaty za swoje usługi. Jeżeli spodoba się jej

któryś  z BG, a jest to raczej pewne, da mu odpowiednie sygnały do tego, że za niewielką

opłatą umili mu całą  dzisiejszą noc. Sygnały będą na początku subtelne a im bliżej końca

kolacji staną się bardziej zrozumiałe dla BG. Za swoje usługi zażąda zapłaty w wysokości 2

ZK. Jeżeli w drużynie znajdzie się jakiś elf to na niego będzie baczyć  młoda dziewczyna.
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Krasnoludowi odmówi w każdej sytuacji. Drogi MG nie naciskaj na graczy, to ich wybór czy

zechcą  przeżyć  chwile  uniesień  z  miejscową  kurtyzaną,  czy  też  nie.  Jeżeli  któryś  z  BG

zdecydował się na usługi Rity, dostanie od niej klucz do jednego pokoju dla gości. Jest to

jeden  z  lepszych  pokoi  jednoosobowych,  które  Rita  odnajmuje  na  takie  sytuacje  od

właścicielki  Niziołczych  Kwater.  Gracz,  który  zdecydował  się  na  nocne  igraszki  będzie

wyłączony z udziału drużyny w nocnych zmaganiach (Podróż w ciemności). Jednak jeżeli

rozegra dobrze rozmowę z kurtyzaną  będzie mógł dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy,

które umożliwi ą BG rozwiązanie przyszłego problemu w inny sposób. Jeżeli gracze wybrali

postaci ze scenariusza, bądź, któryś z nich wybrał postać Hansa to właśnie na nim Rita skupi

swoją uwagę. 

Gracz,  który zdecydował  się  na spędzenie nocy z Ritą  zapewne pomyśli  sobie,  że

większość jego działania skończy się na słowach „no to robimy to” i tyle, jednak nie tym

razem. Niech dzisiejsze spotkanie zapamięta na dłużej, każ mu drogi MG dokładnie opisać

jak się zachowuje w stosunku do kurtyzany. Czy jest dla niej miłym, subtelnym kochankiem z

marzeń, czy po prostu zimnym samcem, który przyszedł tu po to, za co zapłacił. Jeżeli okaże

się gburem i chamem dziewczyna po wszystkim opuści go, zabierając zapłatę. Jeżeli zaś BG

okaże się miłym i sympatyczny chłopcem, po wszystkim nie zostanie sam. Rita nawiąże z

nim rozmowę na dość poważne tematy. Na początku będzie wypytywać  o dość prozaiczne

sprawy. Skąd pochodzi, czym się zajmuje, czy kogoś kochał tak naprawdę itp. Jeżeli gracz

będzie odpowiadał na te pytania nie robiąc żadnych problemów, zażądaj od niego rzutu na

Ogładę  dodając odpowiedni  modyfikator,  wedle własnego uznania,  w zależności  w jakim

stopniu udzielane przez niego odpowiedzi były prawdziwe.  Jeżeli test mu się uda Rita wyzna

mu coś co sama ostatnio przeżyła. Możesz oczywiście bez testu uznać, że kurtyzana opowie o

tym naszemu graczowi.

Cóż  takiego  mogła  przeżyć  kobieta?  Rita  natchniona  dobrocią  gracza  zacznie

opowiadać  jacy  to  mężczyźni,  którzy  do  niej  przychodzą,  są  okrutni,  jak  to  źle  z  nią

postępują. Sama jednak stwierdzi, że w końcu to co robi jest złe więc nie może liczyć na zbyt

wiele  szacunku z ich strony.  Po tych  wszystkich  wynurzeniach,  które drogi  MG możesz

bardzo  rozwinąć,  opowie  BG o  jednym  z  klientów,  który  przyszedł  do niej.  Ów klient

wiedział czym się zajmuje śliczna kelnerka. To nie ona go zaczepiła tylko on ją, stawiając

sprawę  bardzo jasno. Powiedział jej, że została polecona przez jednego z jego znajomych.

Rita stwierdzi, że na początku chciała odmówić gdyż przybysz wyglądał raczej odpychająco i

niezbyt przyjemnie pachniał. Jednak nie domówiła. Dlaczego? Na to pytanie jest jej ciężko

odpowiedzieć.  Powie,  że raczej  sama wybiera  sobie  klientów i  są  to  przeważnie  dobrze
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wyglądający, czyści mężczyźni. Jednak ów do takich nie należał i nie wie dlaczego dała mu

klucz do swojego pokoju. Po wszystkim myślała, że po prostu ze strachu przed nim, dziś jak

już opowiada tę historie komuś, wydaje jej się, że ten mężczyzna miał coś w sobie. Pomimo

tego zapachu i okropnego wyglądu jego oczy czy słowa, które kierował do niej miały jakąś

siłę. Zapytana jak wyglądał, gdyż sama z siebie będzie bała się zdradzić ten sekret. Poprosi

gracza, żeby nikomu nie mówił, bo boi się o swoje życie. Opisze postać po tym jak stwierdzi,

że wie, że jest złą kobietą dopuszczającą się karygodnych czynów, że nie myślała, że może

czerpać  tak  ogromną  przyjemność  ze  spółkowaniem z  czymś  takim.  Powie  zarazem,  że

przeraża ją to i dziwnie pobudza. Jak gracz przysięgnie, że nikomu nie powie wtedy dopiero

opisze  jegomościa.  Z  twarzy nie  wyróżniał  się  niczym  szczególnym,  nie  przystojny,  nie

brzydki.  Dopiero jak zdjął  szaty zobaczyła  jego brzuch i  plecy.  Miał wielką  niezagojoną

szramę,  przechodzącą  prawie przez poprzek jego ciała, jakby coś  rozdzielało mu brzuch i

próbowało się wydostać. Przypominało paszcze pokrytą zielonkawym kolorem i to właśnie

wydzielało ten odór. Nie pozwolił jej długo przyglądać się sobie, zresztą jak sama stwierdzi

prawie zemdlała na widok tego czegoś.  On sam zakończył  sprawę  szybko i brutalnie.  Po

wszystkim wyszedł rzucając na odchodne by nikomu nie puściła pary z gęby co widziała dla

własnego dobra. To prawie koniec opowieści Rity. Doda tylko, że cała sytuacja miała miejsce

przed 10 dniami, a ona sama widziała dwa razy owego tajemniczego „potwora” kręcącego się

wieczorem nieopodal opuszczonej chaty w pobliżu Rzeźni Fleischera. Po tych wyznaniach,

przeprosi BG za to, ze zadręcza go swoimi problemami. Możliwe, że zapyta go co ma czynić

dalej, ale zrobi to tylko gdy da jakikolwiek znak, że chce jeszcze z nią rozmawiać. Po czym

opuści pokój dziękując za wszystko. Co zrobi z tym BG to zależy wyłącznie od niego, ale

może sprowadzić całą przygodę na inne tory.  

Postać, o której wspominała Rita to Marius, demonolog i wyznawca Nurgla, jeden z

głównych  przeciwników  BG podczas  tej  przygody.  Dokładny  opis  znajdziesz  na  końcu

przygody.       

     

Tajemnicza postać. 

Ów osobnik  siedzący  w jednym  z  ciemnych  rogów  karczmy.  Siedzący  samotnie,

ciągle rozglądający się tajemniczo po sali. Często spoglądający na BG i drzwi wejściowe,

jakby  na  kogoś  czekał.  Postać  owa,  której  opis  możesz  kreować  dowoli  to  po  prostu

tajemniczy jegomość, na którego zapewne gracze zwrócą swoją uwagę. Nie stanowi żadnego

elementu, prócz dekoracyjnego, w karczmie. Oczywiście podejrzliwi BG się nim zainteresują,
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może nawet zapłacą Bernadecie za informacje o nim, jednak nic ciekawego się nie dowiedzą,

a ów jegomość  zaczepiony przez nich lub po godzince siedzenia w karczmie po prostu ją

opuści i już więcej się nie pokaże. 

Możesz oczywiście wstawić  jeszcze kilka postaci  w Niziołczych Kwaterach wedle

własnego uznania. Wymienione przeze mnie są podstawowymi. 

  

Cholerny puchacz.

Ten punkt należy rozegrać, zaraz po tym jak BG udadzą się do swoich pokoi. Jeżeli,

któryś z nich poszedł do pokoju Rity nie będzie uczestniczył w tych wydarzeniach, dopiero

hałasy  przed  karczmą  po  wypełnieniu  przez  drużynę  punktu  Podróż  w  ciemności  może

sprowadzić  go na dół.  Oczywiście jeżeli  będzie tego chciał  jednak,  już  wtedy na pewno

będzie po rozmowie z kurtyzaną. 

BG udadzą  się  do  swoich  pokoi,  które  znajdują  się  piętro  wyżej.  Jeżeli  wynajęli

wspólną salę nie będzie większego problemu w rozegraniu tych wydarzeń, jeżeli zaś chcieli

spać osobno to mogą się pojawić problemy, jednak wszystko zależy od nich. W najgorszym

wypadku to niziołek, który mógł wynająć jednoosobowy pokój straci cześć zabawy smacznie

śpiąc,  choć  może któryś  z  pozostałej  dwójki  go  obudzi.  BG kładąc się  do łóżek myśleli

zapewne,  że szybko zasną  jednak nie tym razem. Nie pozwolimy im na to.  W zaśnięciu

będzie im przeszkadzał puchacz, który usiadł sobie gdzieś nieopodal i ciągle wydaje z siebie

dźwięk „puchuuu puuchuu”. Myślę, że po czwartym czy piątym puchuu, któryś z BG wstanie

z łóżka by zamknąć  okiennice, albo przepędzić  w jakiś sposób wredne ptaszysko. W tym

momencie,  każ  wykonać  rzut  na  Inicjatyw ę.  Udany  test  pozwoli  dostrzec  próbującego

uciekać niziołka, który zostaje pochwycony i wciągnięty w mroczną alejkę, BG zobaczy tylko

łapę,  która złapała niziołka.  Co zrobi  dalej? Zależy wyłącznie od niego,  jeżeli  wybiegnie

ratować  nieszczęśnika  miejmy  nadzieje,  że  zawiadomi  o  tym  pozostałych  towarzyszy

będących w komnacie.  

Wybiegając z pokoju BG napotka stojącego przed drzwiami do swojej komnaty Josefa

(nie może spać bo dręczą go wyrzuty sumienia z powodu występku swoich towarzyszy – oraz

jego głupoty), którego też będzie mógł poinformować o sytuacji, jeżeli tego nie zrobi Josef

sam się domyśli, że coś się święci i pobiegnie za BG. Jeżeli zaś test się nie powiedzie, to Josef

(który mógł  zauważyć  wcześniej  to samo ze swojego okna) może zapukać  do drzwi BG

prosząc o pomoc w sprawdzeniu co się dzieje. 
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Podróż w ciemnice.

Gdy postaci dobiegną do ciemnej alejki nie zobaczą już nikogo, będą musieli powoli

zmierzać uliczką aż do jej końca, gdzie skręca w lewo. Dopiero tam zobaczą postać, bądź

dwie, które chcą zakończyć życie biednego niziołka - są to ohydni szczuroludzie. Walka nie

powinna spowodować żadnego kłopotu. Po pokonaniu przeciwników i ocaleniu niziołka, ten

dysząc wykrzyczy w stronę BG i Josefa, że trzeba pomóc jego rodzinie bo została uwięziona

przez te stwory w jego domu nieopodal. Niziołek wskaże drogę graczom w kierunku jego

domu. W środku zastaną jeszcze kilka stworów, które próbowały wyważyć drzwi od jednego

z pokoi. Na szczęście dla domowników BG przybyli  na czas. W domku niziołków może

znajdować się więcej stworów, dopasuj ich siłę do możliwości drużyny tak, by walka była

zacięta i emocjonująca – jednak nie śmiertelnie niebezpieczna, nie chcemy by bohaterowie

zginęli na samym początku. Uratowany nizołek zaś szybko zostawi BG i pobiegnie po straże.

Gdy już  będzie  po  wszystkim  faktycznie  na miejsce  przybędzie  patrol,  ale  nie  sam.  Za

strażnikami będzie zmierzała powoli charakterystyczna postać, ubrana w skórę wilka – kapłan

Ulryka. Josef zdąży się schować za załom budynku by kapłan go nie dostrzegł. Gdy podejdzie

zapyta się, kto dopomógł biednemu niziołkowi. BG powinni wtedy przedstawić jak wyglądała

cała  sytuacja,  gdyż  i  o  to  będzie  ich  wypytywał  kapłan.  W tym  momencie  mogą  przez

przypadek lub na złość wydać nowicjuszy. Kapłan nie da po sobie poznać gniewu na Josefa i

jego kompanię. Zażąda tylko by wrócili zaraz do świątyni, postaciom podziękuje, a trupami

zajmie się straż. Jeżeli BG nie wydadzą nowicjuszy to Josef będzie niezwykle wdzięczny i

szybko uda się do karczmy by już nikt nie mógł go wypatrzyć. BG zostaną z uratowanym

niziołkiem - Krautem Cabbagiem i jego rodziną, która będzie im dziękować za ratunek. Po

wszystkim zapewne powrócą do karczmy na zasłużony spoczynek. Tam może czekać na nich

Josef i jeszcze raz dziękować im za niewydanie. Również karczmarka ze swym kochankiem

mogą oczekiwać BG by im pogratulować  sukcesu, o którym zdążył im opowiedzieć Josef.

Może przed snem przypomną sobie dziwnego puchacza, który tak naprawdę dopomógł im w

ratunku  rodziny  niziołków.  Może  pomyślą,  że  zesłała  go  sama  Verena,  jednak  to  już

pozostawmy tylko im. Co do potworów - były to skaveny,  jednak jeżeli  BG nie spotkali

wcześniej tych bestii postaraj się by uznali je za „zwykłych” zwierzoludzi.

Nasi Bohaterowie.
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Rankiem BG wstaną  wypoczęci  i  zapewne spotkają  się  na śniadaniu.  Wtedy będą

mogli omówić ze sobą wszystkie wczorajsze wydarzenia, a także plany na cały dzień. Jeżeli

nie wydali nowicjuszy ci raz jeszcze im podziękują i udadzą się do świątyni. Jeżeli, któryś z

BG spędził noc z Ritą też będzie miał doskonałą okazję do swojej opowieści. Co postanowią

robić dalej? Cóż, jeden z nich (Elias) bądź jego odpowiednik, musi udać się do „Płonącego

Kominka” by spotkać  się  z Brolim, co jak już  wiemy nie dojdzie do skutku, gdyż  kapłan

Esmeraldy nie przybędzie. Jeżeli gracze dowiedzieli się o tajemniczym kliencie Rity to teraz

jego poszukiwania są  zbędne, gdyż  lepiej wieczorem zaczaić  się  we wspomnianym przez

kurtyzanę miejscu. Wynika z tego, że reszta drużyna ma czas na realizację własnych planów. 

Gdy BG wyjdą na zewnątrz zastanie ich mała niespodzianka. Przed karczmą będzie

czekać  cała rodzina  Cabbagów z koszem pyszności,  by podziękować  BG za uratowanie

życia. Dookoła nich jednak będzie stał duży tłumek niziołków, który prócz wiwatowania na

cześć bohaterów, będzie ich zaczepiał prosząc o opowieści, a niektórzy nawet o pomoc. Jeżeli

BG zainteresują się prośbami małego ludu mogą poczuć się rozczarowani, gdyż prośby będą

w stylu:  pomóżcie odnaleźć mojego psa, zaginął tydzień temu, lub  znajdźcie bandytę, który

ukradł  moją  sakiewkę itp.  BG  mogą  oczywiście  przepędzić  bandę  niziołków,  co  nie

przysporzy  im  szacunku.  Jeżeli  ich  zaś  wysłuchają  i  obiecają  pomoc,  tak  tylko  by  się

odczepili,  niziołki  odejdą  zadowolone  ale  będą  pamiętać  o  złożonych  obietnicach.  Tak

naprawdę  wystarczy by BG zapamiętali  kilka próśb, a może przy wędrówce przez miasto

odnajdą  przez  przypadek  zbłąkanego  psa,  czy  po  prostu  z  własnej  kiesy  wypłacą  kilka

srebrników, które złodziej skradł jednemu z przedstawicieli małego plemienia. Wybór należy

do nich.   

W tym miejscu BG mogą znowu napotkać żebraka, który dowiedział się jacy dobrzy

to bohaterowie i będzie prosił ich o jałmużnę. Mogą oddać mu coś z kosza podarków (na

który nędzarz spogląda z głodem w oczach),  bądź  kupić  śniadanie w karczmie,  albo dać

datek. Oczywiście mogą go też przepędzić. 

Po tym spotkaniu BG mogą ruszyć by załatwić własne sprawy. Jeżeli twoja drużyna

wybrała  postaci  ze  scenariusza  sprawa  jest  dość  prosta.  Eustachy  i  Hans  udadzą  się  w

kierunku  Gildii  Czarodziejów  i  Alchemików.  Durak  ruszy  na  poszukiwania  swojego

przyjaciela a Elias uda się do „Płonącego Kominka”. Czy Hans kupi swoje upragnione strzały

(czarodzieje rzeczywiście mogą być w posiadaniu takich przedmiotów, jednak być może są

dostępne tylko dla członków Gildii – ich cena również z pewnością nie będzie niska), bądź
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czy Durak spotka swojego dawnego kompana pozostawiam tobie, rozegraj to jak uznasz za

stosowne. 

Przedpołudniowe spotkanie. 

 

Gdy  BG  pozałatwiają  swoje  sprawy  zapewne  wrócą  do  umówionego  miejsca.

Oczywiście najlepszym będą w tym wypadku Niziołcze Kwatery. Gdy już wszyscy przybędą

na  miejsce  zaczną  rozmawiać  o  tym  co  się  wydarzyło.  Zapewne  zacznie  Elias,  bądź

odpowiedni BG. Kiedy zacznie opowiadać  wykonaj  rzut kostką.  Wynik pomiędzy 91-100

oznacza, że powinieneś przejść do akapitu Pogoń za Doppelgangerem, jeżeli wypadnie inna

liczba pozwól graczom kontynuować. Poniżej znajdziesz kilka słów  wyjaśnienia.

Jeżeli na poranne spotkanie uda się sam Elias (bądź odpowiedni BG) znowu jak już

wcześniej napisano nie uda mu się spotkać z Brolim. Jednak wpadnie w pułapkę, której na

pewno  się  nie  spodziewał.  Przez  jakiś  czas będzie  obserwowany,  a  kiedy  postanowi  już

wrócić  do Nizołczych Kwater zostanie napadnięty i porwany, a jego miejsce zajmie istota

zwana Doppelgangerem, która przybierze jego postać i to ona wróci do reszty BG. Nie musisz

o tym drobnym fakcie informować gracza odgrywającego postać Eliasa. Przysporzy to tylko

większej zabawy jak przekonasz się później.  

Zapewne  zastanawiasz  się  dlaczego  został  porwany?  Więc  warto  w  tym  miejscu

wyjaśnić całą sprawę. Broli nie tylko jako kapłan Esmeraldy, ale także jako wybitny kucharz

nastręczył sobie wroga. Owym zawziętym przeciwnikiem, o którym sam kapłan nie wiedział,

jest przedstawiciel jego własnej rasy i także wybitny kucharz Sam Greenparsley. Dlaczego

wspomniany niziołek znienawidził Broliego? Z niezwykle prostej 9z punktu widzenia innych

ras) przyczyny.  Sam Greenparsley jest kucharzem uznanym i wybitnym. Podczas wielkich

świąt miejskich to on odpowiadał za kuchnie. Nie raz zdarzyło mu się zostać zaproszonym na

dwór samego Grafa Borysa, by pomagać w przygotowaniach do wielkich uczt wydawanych z

różnych okazji. Parę dni temu niestety stał się świadkiem rozmowy, którą przeprowadził Broli

z jakimś tajemniczym jegomościem w restauracji zwanej „Płonący Kominek”, którą nasi BG

zdążyli już doskonale poznać. Wtedy to Broli podekscytowany miał się przyznać, iż wpadł na

ślad dawno zaginionego artefaktu znanego z legendy jako fartuch świętej Hiacynty i dlatego

tak potrzebuje pewnej  księgi.  Sam widział  jeszcze tylko wymianę  jakiej  dokonali  -  Broli

przekazał tajemniczemu mężczyźnie sporą sumę pieniędzy w zamian za jakiś wolumin. Sam

już jednak się tym nie interesował, gdyż  wpadł w przerażenie. Legenda ta, którą w całości
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zamieściłem  w  dalszej  części  przygody,  mówi  między  innymi  o  tym,  iż  pozwala  ona

noszącemu święty fartuch na doskonałe doprawienie każdej potrawy, nawet jeśli noszący nie

zna się na gotowaniu. Wystarczy zanurzyć dłoń w wielkiej kieszeni fartucha by odnaleźć tam

potrzebne zioła i przyprawy. Znając legendę o świętej Hiacyncie i cudach jakich dokonała

dzięki darowi Esmeraldy,  Greenparsley bał się, że straci swoje stanowiska i przywileje na

rzecz kapłana. Postanowił wiec nie dopuścić do tego by Broli odnalazł artefakt. Zaczął kręcić

się wśród ludzi, aż dotarł do takich co postanowili mu pomóc. Nie wiedział jednak, że to nie

są byle jakie zbiry, ale zorganizowany, choć nieduży kult Nurgla na czele z demonologiem

Mariusem. Ten zaś dowiedziawszy się o artefakcie wpadł na pomysł by go spaczyć i oddać

niziołkowi. Zbrukanie miało polegać na tym, że do przypraw i ziół miały być dodane liczne

„błogosławieństwa” Nurgla.  Jedzący nie tylko czuli  by wspaniały smak potraw,  ale także

zarażaliby się paskudnymi chorobami. Postanowił więc porwać kapłana Esmeraldy i wydusić

z  niego  całą  wiedzę  jaką  posiada  na  temat  obecnego  położenia  świętego  przedmiotu.

Porwanie poszło gładko,  jednak nikt się  nie spodziewał,  że w to wszystko wmieszają  się

jeszcze jakieś  inne postaci.  O drużynie BG Marius dowiedział się  ponownie przez swoich

kultystów i od  Sama Greenparsley, który tym razem podsłuchał rozmowę Silasa Greenhilla z

BG i  natychmiast  zawiadomił  jednego ze zbirów -  kultystów.  Gdy informacja dotarła do

Mariusa ten natychmiast kazał obserwować BG, a gdy dowiedział się co wyczynili w nocy,

od razu postanowił wykorzystać jedną ze swych potężnych broni. Ma to przynieść dwojaki

efekt. Po pierwsze będzie informowany na bieżąco co planują i wiedzą BG na temat Broliego

i  jego poszukiwań  i  po drugie da mu możliwość  natychmiastowego działania,  gdyby BG

dowiedzieli się gdzie znajduje się fartuch. Sam Marius ma pewne problemy z Brolim, gdyż

ten okazał się bardzo odporny na różne środki przymusu zastosowane na nim, by wyjawił

swoją wiedzę na temat miejsca ukrycia artefaktu. W zachęceniu go do szybszego wyznania

prawdy pomoże niewątpliwie widok cierpiącego przyjaciela, co okazuje się kolejnym plusem

porwania.  

Kilka mo żliwości.

1. Domostwo Kapłana.

Gdy gracze się spotkają, a na kościach nie wypadną liczby pomiędzy 91-100 (bądź

sam zdecydujesz,  że stwór udający bohatera nie zostanie rozpoznany)  BG nie będą  mieli
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zbytniego wyboru, jak tylko udać się do domku Broliego by sprawdzić co się stało. Gdyby

sam Elias chciał się tam udać, może go powstrzymać przed tym Silas mówiąc, że lepiej by

było aby poszedł tam z kimś skoro tego aż tak pragnie. W każdym bądź razie gdy drużyna

dojdzie na miejsce na pukanie do małego domku niziołka nikt nie odpowie. Sytuacja stanie

się jasna, że aby czegokolwiek się dowiedzieć, trzeba się włamać. Zaraz okaże się, że drzwi

nie były  zamknięte  na klucz.  W środku będzie panował  okropny bałagan.  Wprawne oko

osoby znającej się na tropieniu (lub zdolnego łotra), dostrzeże w tym miejscu ślady bójki.

Trop zaś urwie się nieopodal na ulicy. Również liczne nadpalenia będą mogły świadczyć o

tym, że działo się tu coś niedobrego. Wśród poprzewracanych mebli, potłuczonych naczyń

BG będą szukali czegokolwiek, co może im pomóc w dalszych poszukiwaniach. Najpierw

odnajdą  kupkę  spalonych  kartek,  fragment  jakiejś  okładki  i  tego  typu  rzeczy.  Jeżeli  nie

przestaną  szukać  dalej  to  po  kilku  spędzonych  chwilkach  i  kilku  rzutach  kostką,  bądź

przebłysku  geniuszu,  któregoś  z  BG odnajdzie  jedną  małą  wskazówkę.  Będzie  to  księga

kucharska  Broliego,  która  wedle  porywaczy  była  bezużyteczna,  a  dla  graczy  stanie  się

niezbędnym  tropem  w  dalszych  poszukiwaniach.  Wśród  licznych  przepisów  i  starych

pomarszczonych  kartek  będzie  bielić  się  jedna  nowa,  niedawno  włożona  karta.  Na  niej

pośpiesznie kapłan Esmeraldy zanotował:

„Legenda fartucha św. Hiacynty, Kurt von Midledorf- świątynia Ulryka -malowidła, Kaplica

Młota”

Ta informacja zapewne na początku na niewiele się zda BG, jednak jeżeli w drużynie

znajduje  się  osoba  posiadająca  umiejętność  Teologia,  będzie  mogła  wykonać  rzut  na

Inteligencję.  Zdany  oznacza,  iż  słyszała  coś  na  temat  zarówno  Kaplicy  Młota  jak  i  św.

Hiacynty.  Jeżeli zaś w drużynie nie ma takiej osoby to rzut na  Int  z modyfikatorem  -10

powinna wykonać osoba wyznająca Ulryka. Zdany oznacza pewne informacje na temat samej

Kaplicy Młota. Kolejna osoba uprawniona do testu Int  to niziołek, również z modyfikatorem

-10, zdany oznacza, że wie co nieco na temat wspomnianej wcześniej legendy. Jeżeli zaś w

drużynie znajduje się postać z umiejętnością Historia może wykonać test Int  aby dowiedzieć

się  kim  był  wspomniany  Kurt  von  Midledorf.  Jeżeli  Twoi  gracze  wybrali  postaci  ze

scenariusza do rzutu będzie uprawniony jedynie niziołek, który obecnie leży gdzieś związany

a podszywa się  za niego okropna bestia Chaosu. Jednak, o dziwo, powie co nieco na ten

temat. Każ rzucić kostką bohaterowi, który odgrywa niziołka. Jeżeli  Doppelganger podszył

się pod kogoś innego, to test wykona ta postać, którą aktualnie udaje. Niezależnie od wyniku
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(co może wzbudzić pewne podejrzenia) i tak udzieli reszcie drużynie tych podstawowych

informacji. Wytłumaczy się, że kiedyś poznał tą legendę. 

Informacje po rzucie kostką (bądź jeżeli tak zadecyduje MG):

1. Kaplica  Młota – jest  jedną  z  kilku głównych  kaplic  w świątyni  Ulryka  w

Middenheim,  znajdują  się  w  niej  liczne  obrazy  przedstawiające  dzielnych

bohaterów,  zarazem oddanych  wyznawców boga.  Przy rocznicach wielkich

bitew  czy  ważnych  wydarzeń  dane  obrazy,  odwzorowujące  święto  są

wynoszone i  pokazywane  gawiedzi.  Kapłan zaś  komentuje je  wspominając

chwile chwały i przypominając najwierniejszych rycerzy Ulryka. 

2. Kurt  von Midledorf  –  jeden  najwierniejszych  rycerzy swojej  epoki,  oddał

życie za wiarę w swojego boga. Żył podczas „Mrocznych Wieków” i walczył z

wieloma nekromantami, by wyplenić ich z miasta i jego okolic.

3. Legenda o fartuchu św. Hiacynty- niziołcza legenda o wielkim darze bogini

Esmeraldy dla małego ludu. 

Wyżej wymienione informacje, które mogą  posiadać  gracze są jedynie szczątkowe,

żeby dowiedzieć się czegoś więcej muszą zaciągnąć języka u różnych BN-ów. Oczywiście na

pierwszy plan, gdyby BG  posiadali tylko informację o Legendzie wysuwa się bajarz Tom.

On jak się  okaże zna i  historię  Kurta i  Legendę  o św. Hiacyncie.  Może jednak zaistnieć

problem jeżeli  gracze obrazili  w  jakiś  sposób bajarza,  jednak  na pewno za odpowiednio

wyższą  cenę  da  się  skusić  by  opowiedzieć  te  historie.  Na  opowieściach  zejdzie  aż  do

wieczora. Znajdziesz je na końcu scenariusza.

Po usłyszeniu historii gracze będą mieli trzy warianty co zrobić dalej:

a. Pójść do świątyni (Wizyta w domu Ulryka). 

b. Zaczaić  się  na  typa z  opowieści  Rity -  o  ile  poznali  jej  historię  (Zaczajeni  w

Ciemności). 

c. Prowadzić dalej śledztwo by odnaleźć kapłana (Poszukiwania na własną rękę).  
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2. Ucieczka Doppelgangera.

Gdy  gracze  się  spotkają,  a  na  kościach  wypadną  liczby  pomiędzy  91-100  (bądź

zadecydujesz, że stwór się zdemaskował), BG zrozumieją, że z Eliasem (lub odpowiednim

BG)  dzieje  się  coś  dziwnego.  Możesz  w  swoich  opisach  zacząć  wskazywać  na  jakieś

uchybienia w jego wyglądzie i zażądać od graczy testów Inicjatywy . Bestia spojrzy na tych

BG,  którym  testy  wyjdą  i  zacznie  uciekać,  ujawniając  pewne anomalia.  Gracze powinni

ruszyć w pościg za nim. W tym momencie ważne jest czy BG byli mili dla małego plemienia.

Jeżeli  tak  istnieje  25% szans,  że  ktoś  rzuci  pomidorem czy  kamieniem  w  uciekającego

odmieńca. Jeżeli zaś  gracze przepędzili  brutalnie niziołki spod karczmy istnieje taka sama

szansa, że ktoś w nich czymś rzuci. Jednak nie powinno mieć to większego wpływu na pościg

(może opóźni  jednego ze ścigających).  Doppelganger  będzie uciekał  w kierunku  miejsca

gdzie  pojmano BG, pod którego  się  podszywał  i  dalej  do miejsca kryjówki  całej  bandy.

Powinien natknąć się na porywaczy w jednej z ciemnych alejek. W tym momencie możesz

poinformować gacza pod, którego podszyła się bestia, że znajduje się w worku i zapytać co

robi. Bandytów nie powinno być zbyt dużo (3, 4 plus Doppelganger) jednak wystarczająco by

walka była zaciekła. Po pokonaniu przeciwników, możesz oznajmić graczowi, który został

pojmany, że podsłuchał oprychów jak mówili: 

„Co z nim teraz? Szef kazał zanieść go do tej rudery niedaleko rzeźni Fleischera,

gdzie już trzymamy tego drugiego.”

Ewentualnie coś podobnego do powyższego zdania. BG, jeżeli udało im się uzyskać

informacje od Rity, nie powinni mieć już wątpliwości z kim mają do czynienia i gdzie mają

się udać. Jeżeli zaś nie posiadają tej informacji spotka ich mała niespodzianka. W każdym

bądź razie powinni udać się w stronę opisanego miejsca. Bez większych problemów odnajdą

stary i wyglądający na opuszczony dom. Mogą oczywiście zawiadomić straże. Wtedy jeden z

patroli uda się razem z nimi w to miejsce i pomoże im w odbiciu kapłana Esmeraldy. Taki

patrol będzie składał się z 2 - 4 strażników miejskich. W zależności od siły drużyny dopasuj

siłę wrogów. Ważnym jest również czas wkroczenia, jeżeli robią to od razu bez namysłu i

obserwacji miejsca mogą nie zastać tam Mariusa, gdyż ukrywa się w innej części miasta i do

swoich „owieczek” przybywa tylko wieczorem, czego mogli dowiedzieć się od Rity. Więc

jeżeli ruszą tam sami będą mieć do czynienia z kilkoma kultystami. Na parterze będzie ich aż
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5 plus ewentualnie demonolog (jeśli na niego poczekają), który gdy tylko stwierdzi, że walka

jest  przegrana  zbiegnie  do  piwnicy.  Na  parterze  po  walce  BG  nie  odnajdą  pojmanego

niziołka. Dopiero gdy zejdą na dół do starej piwniczki dostrzegą małą postać zamkniętą w

celi. Oprócz Broliego będzie znajdować się tu jeszcze coś, gdy tylko gracze podejdą bliżej

środka sali wyłoni się z ciemnego kąta postać (udany test I  z modyfikatorem -30 pozwoli go

dostrzec wcześniej, w przeciwnym wypadku zaskoczeni bohaterowie nie mogą nic zrobić w

pierwszej turze starcia). Wielki stwór (jego statystyki znajdziesz na końcu scenariusza), który

jest na usługach czarnoksiężnika -  ogromny mutant pobłogosławiony przez Nurgla, którego

Marius  postawił  na  straży  więźnia.  Dojdzie  do  walki,  którą  miejmy  nadzieje  wygrają

bohaterowie,  w międzyczasie Marius zbiegnie tajemnym przejściem i zniknie w kanałach.

Gdy walka się zakończy uwolniony niziołek okaże się ciężko ranny, opatrunki są konieczne.

Broli przybliży BG nie tylko legendę o św. Hiacyncie, ale również wydarzenia sprzed kilku

dni.  Oczywiście  nie  będzie  zdawał  sobie  sprawy,  że  wycierpiał  tyle  przez  Sama

Greenparsleya. 

W tym momencie stanie się jasne, że należy udać się do świątyni Ulryka. Jednak BG

będą mieli problem co zrobić z rannym Brolim, który nie nadaje się do dalszej podróży i

należy go gdzieś  ulokować.  Niezbyt  mądrym wydaje się  być  jego dom, o wiele lepszym

karczma  Niziołcze  Kwatery,  bądź  u  Silasa  Greenhilla.  Gracze  również  mogą  poprosić

uratowaną  przez  siebie  niziołczą  rodzinę  by  ta  przyjęła  na  jakiś  czas  do  siebie  kapłana

Esmeraldy, co uczyni z wielką radością. 

3. Zaczajeni w ciemności. 

Jeżeli BG po opowieściach Toma udadzą się nie do świątyni tylko na poszukiwanie

tajemniczej postaci z opowieści Rity, czeka ich podobna rozprawa jak w 2 punkcie. Pamiętaj

jednak, że zamiast Eliasa (bądź odpowiedniego bohatera) w drużynie znajduje się podstępny

potwór.  BG  chcąc  zastawić  pułapkę  na  Mariusa,  tak  naprawdę  wpadną  w  jego  sidła.

Wkroczenie do domu spotkań kultystów nie powinno stanowić problemu. Na parterze, tak jak

już wcześniej wspomniano, znajduje się 5 kultystów, jednak w tym przypadku wraz z nimi

będzie niziołek lub odpowiednia postać, która została porwana przez nich by Doppelganger

mógł ją zastąpić. W tym momencie opisz odpowiedniemu BG, że widzi własne odbicie, które

jest równie zaskoczone jak on sam. Gdy BG coś powie ta postać dokładnie w tym samym

czasie powie to samo. Opisz, że doskonale odzwierciedla ruchy i dźwięki postaci, a reszcie
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drużyny  napomknij,  że  zaraz  nie  będą  wiedzieć,  który  jest  który.  Kultyści  powoli  będą

otaczać drużynę licząc właśnie na ich zaskoczenie. Możesz w tym momencie wykonać rzut

kostką  -  jeżeli  wypadną  liczby pomiędzy 81-100 istota popełni  jakiś  błąd,  który pozwoli

zorientować  się  reszcie drużyny,  kto jest przebierańcem. Jeżeli  wynik będzie inny nie ma

wyjścia jak tylko zadać jakieś pytanie, na które tylko oryginał znałby odpowiedź. Dobrym

pytaniem w przypadku Eliasa jest, kto jest jego ulubionym kuzynem trzeciego stopnia ze

strony babki Matyldy. Przyjaciele niziołka na pewno będą znać odpowiedź na to pytanie, w

przeciwieństwie do Doppelgangera. Chyba, że BG niezbyt  słuchali opowieści Eliasa (bądź

odpowiedniego BG), a może w ogóle nie prowadzili takich rozmów? Cóż wtedy o pomyłkę

nie będzie trudno. Miejmy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie i po walce żyć  będzie

prawdziwy niziołek. Gdyby jednak oryginał zginął nie musisz o tym wspominać graczowi.

Wstaw  w  jego  miejsce  powtórnie  Doppelgangera,  który ujawni  się  dopiero  w  Finale.

Spowoduje to  także,  że gracz  będzie mógł  bawić  się  do końca scenariusza bez potrzeby

tworzenia  nowej  postaci.  Dalej  wydarzenia  potoczą  się  podobnie jak w punkcie  drugim.

Mianowicie zejście do piwnicy i walka z potworną istotą, uwolnienie Broliego, z tym małym

wyjątkiem, że gracze już znają historię i wiedzą , że należy udać się do świątyni Ulryka. Broli

będzie  zachwycony,  że nie  musi  nic  tłumaczyć  BG  (choć  i  tak  zacznie)  gdyż  sami  się

dowiedzieli o tylu ważnych rzeczach. 

Opowieści Toma/Broliego:

1. Legenda o fartuchu św. Hiacynty.

Był taki czas, niesłychanie dawno temu, co siwe znaki dal wszystkim ludziom i innym

rasom mieszkających w Imperium i dalszych krainach. Jedynie chyba tylko elfy ustrzegły się

tego nieszczęścia. Na wszystkie krainy spadła ogromna plaga i wszelkie hodowle zwierząt

padać zaczęły. I susza ogromna przyszła, a po niej powódź. Pierwsza plony wypaliła, druga

zaś je do morza i rzek  zmyła. Tak i w Krainie Zgromadzenia wielki głód zapanował. Zbiory

były zbyt liche żeby do następnych dotrwać. Wtedy to wszystkie niziołki strach obleciał, że

głód ich dopadnie i pomrą wielką ilością. W dodatku pierwsze tygodnie spędziły na  posiłkach

i gdy zobaczyły jak puste spiżarnie są już teraz w jeszcze większe przerażenie wpadły. Zaczęły

się wtedy radzić między sobą co począć dalej, gdyż tak być nie może bo na pewno następnych

tygodni nie dotrwają. Wtedy to jeden mądry głos wśród tłumu się znalazł, a należał właśnie
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do przyszłej świętej, do Hiacynty Golddoughnut, która to zarazem była wyśmienitą kucharką,

jak  i  służką  Esmeraldy.  Kapłanka  poradziła  by  całe  zapasy  zgromadzić  w  największym

budynku  i  pozwolić  jej  i  pozostałym  kapłanom  wydawać  posiłki  dla  całej  ludności.  Na

początku pomysł był odrzucony, wręcz ze wzgardą. Cóż, który niziołek chciałby rozstać się ze

swoją spiżarnią. Dopiero po tygodniu, gdy sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna i

gdy  Hiacynta  powtórzyła  swój  pomysł  wiele  niziołczych  rodzin  przystało  na  jej  pomysł.

Zabrakło wśród nich, jednak tych najbogatszych, które stwierdziły, że same dadzą sobie radę

w tej  trudnej  sytuacji.  Większość  jedzenia zgromadzono w kilku  dużych budynkach  obok

siebie,  przy których nieopodal  postawiona kuchnia wydawała posiłki.  Całego tego dobra

strzegli kapłani bogini Esmeraldy. Na początku było ciężko, jednak posiłki wydawane były

trzy razy dziennie i pozwalały na jakieś przetrwanie. Wkrótce jednak skończyły się zioła i

przyprawy a posiłki stały się niesmaczne co wprawiało wszystkich w okropny humor. Sytuacja

stała  się  tragiczna gdy do  reszty  dołączyły  bogate  rodziny  niziołków,  którym zapasy się

skończyły i one poczęły przymierać  głodem. Były to już ostatnie tygodnie głodówki jednak

najcięższe spośród wcześniejszych. Porcja dzienna stawała się nie większa niż trzy kartofelki.

Wśród  ludu  wybuchały  sprzeczki,  że  jeden  dostał  większa  porcję  od  drugiego.  Poczęto

wyrywać sobie jedzenie i walczyć o każdy okruszek. W końcu ktoś podał hasło, że kapłani się

obżerają z Hiacyntą  na samym czele. Wtedy to kapłanka zamknęła się sama w budynku z

jedzeniem  i nikogo do siebie nie wpuszczała. Dopiero gdy ogromne  tłumy zebrały się wyszła

do nich z kotłem pełnym kartofli i przemówiła:

„Mam wam wszystkim coś do powiedzenia. Jedzenia jest mało na tak dużo osób wiec

racje będą jeszcze mniejsze, jednak znalazłam ostatnią porcję ziół, która zachowała się na

stryszku. Więc jedzenia będzie mniej, jednak znowu będzie o dobrym smaku.”

Faktycznie  jedzenie  z  powrotem nabrało  smaku  i  wszystkich  to  uspokoiło.  Jeden

ziemniak Hiacynty był wart co najmniej trzech normalnych, przynajmniej tak wtedy mówiono.

Dzięki temu ciężko, bo ciężko, ale przetrwano okres okropnego głodu. Prawda o fartuchu

wyszła na jaw dopiero po śmierci świętej. Jednak wszyscy do dzisiaj się zastanawiają jak było

naprawdę. Czy faktycznie Hiacynta odnalazła paczkę ziół zagubioną gdzieś na strychu czy

święty przedmiot zaczął działać już wtedy pod wpływem jej żarliwych modłów o pomoc do

Esmeraldy? Czy dopiero relikwia zaczęła działać  po śmierci świętej dla upamiętnienia jej

czynów i pobożnego życia? 

Dla wyznawców Esmeraldy, Hiacynta jest święta z powodu żelaznego przestrzegania

przykazań  postawionych  przez  boginię.  Nawet  w  czasach  głodu  spożywała  trzy  posiłki

dziennie - skromne i biedne, ale trzy.            
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Broli  doda więcej  informacji  na  ten  temat,  wspomni  również  co  się  wydarzyło  z

fartuchem po śmierci świętej. 

Po  śmierci  Hiacynty  fartuszek  znalazł  się  w  rękach  rodziny  Golddoughnut  i  był

przekazywany z pokolenia na pokolenie. W dodatku zawsze jeden członek tej rodziny zostawał

kapłanem i to on był opiekunem świętej relikwii. Błagałem o pewne wiadomości z Krainy

Zgromadzenia  o  tej  rodzinie  i  je  dostałem  w  końcu.  Jednak  wszystko  spaliłem  podczas

napaści by źli ludzie ich nie wykorzystali. I wiem, że ostatnim posiadaczem fartucha był Ron

Golddoughnut,  który  postanowił  zwiedzić  świat  i  najprawdopodobniej  dotarł  aż  do

Middenheim. Jednak co się z nim stało nie wiadomo. Jego listy do domu mówią tylko o tym,

że dotarł do Miasta Białego Wilka. 

2. Historia Kurta von Midledorf.

 

Niestety w tym przypadku BG nie dowiedzą się o wiele więcej niżby sami wiedzieli

po udanym rzucie na umiejętność Historia. Jeżeli nikt jej nie miał, to dowiedział się od Toma

tylko tyle ile wcześniej wspomniano. Broli może uzupełnić to kilkoma ciekawostkami z jego

życia, jednak nie będą one niosły ze sobą istotnych informacji, w dodatku niziołek nie zdążył

przeczytać  całej książki, gdyż  został porwany,  a księgę  zabrali  kultyści.  Jednak sądzi (tak

samo jak  Tom),  że  dużo  więcej  przekażą  obrazy  w,  których  spodziewa  się  rozwiązania

zagadki. 

Wizyta w domu Ulryka. 

Po wszystkich wydarzeniach BG, niezależnie czego wcześniej dokonali, muszą trafić

do świątyni, by obejrzeć obrazy z Kaplicy Młota, które powinny wskazać miejsce ukrycia

świętego artefaktu. Dokładny opis świątyni znajdziesz w podręczniku Middenheim: Miasto

Białego Wilka. Ze swojej strony dodam tylko, że Kaplica Młota znajduje się zaraz nieopodal

wielkiego posągu Ulryka (po prawej stronie patrząc na pomnik). Przed samą świątynią, jak

tylko BG wejdą na jej plac (a w drużynie nadal znajduje się Doppelganger), wykonaj test.

Liczby pomiędzy 81-100 oznaczają,  że zaczyna  się  z  nim dziać  coś  dziwnego i  BG bez

problemu  zorientują  się,  że  to  jakiś  dziwny  odmieniec.  W tym  wypadku  bestia  zacznie

uciekać do tajnego miejsca kultu. BG powinni ruszyć za nim. Zaskoczy ich jednak widok, tak

samo jak w punkcie Zaczajeni w ciemności, dwóch identycznych niziołków. Wszystkie walki
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rozegraj  bez  demonologa.  Po  uwolnieniu  obu  niziołków  i  odprowadzeniu  Broliego  do

bezpiecznej kryjówki BG znowu będą musieli wrócić do świątyni. Jeżeli zaś podczas testu

wypadną  inne  liczby  niż  pomiędzy  81-100,  rozegraj  to  z  udziałem  Doppelgangera  w

niziołczej skórze.     

Zanim BG wejdą do świątyni na placu zaczepi ich żebrak proszący o jedzenie (dobrze

wiesz co należy zrobić), jak i także zauważą robotników, którzy przed świątynią wyładowują

z wozu jakieś ogromne bele płótna. Również należy wspomnieć o niedużym kramie stojącym

przed świątynią, w którym jakiś nowicjusz bądź kapłan sprzedaje naszyjniki z głową białego

wilka i inne symbole religijne związane z kultem Ulryka. Cena takiego naszyjnika będzie się

wahać  od  2  ss.  (drewniana  główka  na  rzemyku)  przez  4  ZK  (srebrna  głowa  wilka  na

łańcuszku) aż po 20 ZK (srebrna głowa wilka ze szlachetnymi kamykami w oczodołach na

srebrnym  łańcuszku)  przy  czym  jest  tylko  jeden  tak  drogi  medalion.  BG mogą  również

znaleźć tam posążki przedstawiające Ulryka, miniaturki świątyni itp. wszystkie w podobnych

cenach,  zależne  od  kruszcu  i  wykonania.  Straganu  strzeże  dwóch  strażników  bacznie

obserwujących podchodzące osoby, w dodatku przy straganie może przebywać  tylko jedna

osoba  na  raz,  reszta  proszona  jest  o  cofnięcie  się  do  tyłu  i  ustawienie  w  kolejce.   Po

wkroczeniu  do  świątyni  drużyna  ujrzy modlącą  się  gawiedź,  potem ogromne palenisko  i

wspomniany  pomnik.  Po  świątyni  będą  krążyć  rycerze  białego  wilka,  pełniąc  honorową

wartę, jak i jakiś kapłan. Oprócz nich BG dostrzegą starych znajomych. Będą to nowicjusze

kultu, których spotkali świętujących w karczmie. W tym momencie warto sobie przypomnieć

czy BG wydali ich kapłanowi, czy nie. Jeżeli wydali, nowicjusze będą bardzo nieprzychylnie

nastawieni wobec BG i mogą im pokrzyżować plany. Jeżeli zaś było na odwrót i zaskarbili

sobie przyjaźń  niedoszłych  kapłanów Ulryka,  wtedy będą  mogli  liczyć  na ich pomoc.  W

jednym  i  drugim  wypadku  owi  nowicjusze  będą  sprzątać  świątynie,  albo  za  karę,  albo

dlatego,  że ktoś  ją  musi  sprzątać.  Gracze mogą  zapytać  kogokolwiek  gdzie  znajduje  się

Kaplica  Młota,  każdy  w  świątyni  wskaże  bezbłędnie  to  miejsce.  Gdy  drużyna  już  tam

podejdzie najpierw zauważą kapłana siedzącego przed samym wejściem a za nim ustawiony

prowizoryczny  szlaban wskazujący,  że kaplica  jest  zamknięta.  Obok  kapłana  stoi  wielka

skarbona. Jak tylko pojawią się BG kapłan wstanie i poprosi ich o datek na remont Kaplicy

Młota  i  jego  licznych  zabytków.  Każda wrzucona Złota  Korona  do  skarbony  spowoduje

zmodyfikowanie testu opisanego poniżej o +10%. Jeżeli gracze wydali nowicjuszy kapłanowi

Ulryka, gdy będą podchodzić do kaplicy, zobaczą Josefa jak coś szepcze do duchownego i

ostentacyjnie wskazuje ich palcem. Nowicjusz powie kapłanowi, że zmierzający tu osobnicy

to typy spod ciemnej gwiazdy i bezbożnicy. To powinno wystarczyć by kapłan nastawił się
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nieprzychylnie do BG, podczas opisanego poniżej rzutu zastosuj modyfikator -10% do testu.

Pomimo tego  kapłan  i  tak  zaproponuje  datek  na  remont  kaplicy.  Jeżeli  gracze  spróbują

podważyć  słowa Josefa nie wyjdzie im to na dobre. Kapłan faktycznie zastanowi się  i  po

słowach BG zapyta Josefa o prawdę. Ten wtedy opowie kapłanowi wszystko, on zaś uzna, że

wydanie towarzysza broni to niezbyt  chwalebny uczynek, modyfikator wzrośnie o kolejne

-10%. Gdy gracze już złożą datek (bądź nie) będą mogli spróbować poprosić kapłana by ten

wpuścił  ich  do  kaplicy.  Wtedy  wykonaj  test  Ogłady, do  którego  zastosuj  powyższe

modyfikatory.  Można  jeszcze  dodać  +10%  jeżeli  kapłan  zobaczy,  że  któryś  z  BG  ma

widoczny symbol Ulryka, czyli naszyjnik z głową białego wilka, +20% jeżeli będzie to ten

najdroższy  zakupiony  na  straganie  przed  świątynią.  Jeżeli  test  się  nie  powiedzie  kapłan

odmówi  wpuszczenia  BG  do  kaplicy.  Próba  przekupstwa go  nie  jest  również  dobrym

pomysłem. Jeżeli zaś test się uda kapłan wejdzie razem z nimi do kaplicy i z chęcią udzieli im

odpowiedzi na każde pytanie.  Na ratunek może przyjść  BG Josef ze swoimi przyjaciółmi

jeżeli nie zostali wydani wcześniej. Kapłan na prośbę Josefa zgodzi się ich wpuścić jednak

pod warunkiem, że dwóch nowicjuszy będzie im towarzyszyć i nie potrwa to dłużej niż pół

godziny,  gdyż  za tyle czasu powinni pojawić  się  tu robotnicy.  Wtedy BG dostaną  się  do

kaplicy razem z Josefem, który wskaże im odpowiednie obrazy i zapytany opowie historię

Kurta.  Innym  sposobem,  jeżeli  nowicjusze  odpracowują  karę,  będzie  podstęp,  na  który

oczywiście gracze powinni wpaść bez problemu. Mogą porozmawiać właśnie z robotnikami.

Podczas rozmowy dowiedzą się, że owe płótna posłużą do owinięcia obrazów i wyniesienia

ich z kaplicy. Mogą zaproponować robotnikom, że chętnie im pomogą wnieść te ciężkie bale.

Oczywiście gracze mogą  wpaść  na inny genialny pomysł by dostać  się  do kaplicy.  Mogą

choćby zagrać na niechęci lub poczuciu dumy do kapłana („w świątyni Sigmara byłoby nie

do pomyślenie, żeby wierni nie mogli dostać się do kaplicy by poznać historię kultu swojego

boga”), bądź coś podobnego. Czy to wystarczy aby dostać się do kaplicy zależy wyłącznie od

ciebie. Nie ułatwiaj im tego, ale jak wymyślą coś interesującego pozwól  w końcu się dostać

do środka.     

Gdy BG wejdą  do środku ujrzą  ogromną  salę  z  licznymi  wnękami,  w których  są

przeróżne obrazy. Jedne większe, drugie mniejsze, starsze i młodsze. Wszystkie na pierwszy

rzut oka dość chaotycznie ułożone. Każdy obraz ma tabliczkę na której widnieje jego tytuł. A

nad  niektórymi  wisi  duża  tablica,  która  też  coś  oznajmia.  BG  posiadający  umiejętność

Czytanie i pisanie bez trudu powinni odnaleźć odpowiednie obrazy, bądź jeżeli będzie z nimi

Josef to zapyta ich czym są  zainteresowani  i  od razu zaprowadzi do odpowiedniej nawy.

Jeżeli zaś gracze dostali się tu z balami i nie posiadają umiejętności wspomóż ich kapłanem,
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który wskaże obrazy mające w pierwszej  kolejności opuścić kaplicę. Wśród nich będą cztery

przedstawiające  historię  Kurta.  Kapłan  ów  może  się  rozmarzyć  i  zacząć  im  opowiadać

dokładniej  historie,  które  zostały  umieszczone  na  malowidłach.  Oczywiście  BG powinni

wykonywać  pracę,  a  wiec  pakować  je.  Umożliwi  im  to  również  bliższe  przyjrzenie  się

malowidłom. Jednak spędzą o wiele więcej czasu w świątyni niżby się tego spodziewali na

początku i poznają więcej innych historii. 

Historia Kurta von Midledorf składa się z czterech obrazów, które są niezwykle stare.

Obrazy oprawione są w przepiękne ramy i noszą tytuły:

1. Droga  ku  chwale.  Obraz  przedstawia  na  pierwszym  planie  Kurta  na

czarnym  koniu  obok,  którego  stoi  krasnoludzki  wojownik  odziany  w

piękną zbroje i wskazujący ręką kierunek (jakby cel ich podróży). W tle

widać maszerujących żołnierzy i Miasto Białego Wilka.

2. Bitwa na Olchowym Polu.  Obraz przedstawia na pierwszym planie Kurta

walczącego  z  jakimś  nekromantą/czarnoksiężnikiem  i  martwego

krasnoluda,  przebitego  licznymi  włóczniami,  leżącego  na  trupach  jakiś

potworów.  W  tle  widać  ludzi  walczących  z  nieumarłymi  na  skraju

olchowego  lasu.  Udany test  I  (MG może  zmodyfikować  rzut)  pozwoli

dostrzec wśród kłębiących się w tle ludzi małą postać niziołka ze świecącą

dłonią i oczyma skierowanymi nad głowami walczących. Niziołek będzie

spoglądał  w stronę  wychodzących  z lasu potworów,  na które spadają  z

nieba liczne kamienie. BG, któremu test uda się dostrzeże również, że mała

postać na ubraniu ma założony fartuch. 

3. Kurt nad grobami towarzyszy.  Na pierwszym planie obrazu widać Kurta,

który  jest  ciężko ranny w ramię,  z  którego sączy się  jakaś  zielonkawa

ciecz. Pochylony jest nad kamiennym kurhanem. W tle widać wbitego na

pal czarnoksiężnika, którego pochłaniają płomienie, oraz stosy płonących

ciał niedaleko olchowego lasu. 

4. Pochówek  Bohatera.  Obraz  przedstawia  pogrzeb  Kurta  von  Midledorf.

Bohater został pochowany, jak się wydaje w Middenheim w Morrsparku co

można dostrzec na obrazie, o ile zna się to miejsce. Trzeba tutaj podkreślić,

że nie przypomina to miejsce w pełni obecnego. Jednak nie widać z jakimi
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przedmiotami  został  pogrzebany,  gdyż  na  obrazie  widniej  sarkofag,  w

którym (w domyśle) znajduje się ciało zmarłego. 

BG mogą wypytać czy to Josefa czy kapłana w zależności jak dostali się do środka o

różne szczegóły z obrazu. Jeżeli weszli w jakiś inny sposób i nikt im nie towarzyszy będą

musieli zapamiętać  pewne szczegóły i wypytać  się kapłanów chodzących po świątyni aby

uzyskać odpowiednie informację. Mogą pytać  o różne rzeczy, których nie przewidziano w

scenariuszu, wtedy musisz radzić  sobie sam. Poniżej  zamieszczam przykładowe pytania i

odpowiedzi. 

1. Kim był krasnolud przedstawiony na obrazie? Był to Drag syn Drona syna Drena z

klanu Srebrnego Młota. Był on przyjacielem Kurta i poległ podczas walki. 

2. Kim  był  niziołek  przedstawiony  na  obrazie? Niestety  nie  wiadomo,  niektórzy

powątpiewają  nawet by takowy brał udział w wydarzeniach i mówią, ze artysta

dodał go by zaznaczyć, iż niziołki wspierały ludzi w tej walce. Jego magia miałaby

być odniesieniem do tego wsparcia (np. modłów za walczących). Cóż nasi gracze

poznali  najprawdopodobniej  imię  owego  niziołka.  Jeżeli  poinformują  o  tym

kapłana ten ogromnie się zdziwi, lecz zapamięta go i będzie próbował sprawdzić

ten fakt.   

3. Kiedy  powstały  malowidła? Obraz  jest  współczesny  wydarzeniom,  więc  ma

przeszło 500 lat odpowie z dumą kapłan. 

4. Kto był  malarzem? Artystą  był  człowiek,  również  gorliwy wyznawca Ulryka -

Otto Maler. 

5. Czy  wiadomo skąd  artysta  zaczerpnął  informację  żeby  namalować  te  obrazy?

Ponoć brał udział osobiście w walce, albo przyglądał się jej z niedalekiej okolicy. 

6. Kim  był  czarnoksiężnik? Złym  i  okrutnym  nekromantą,  jego  imię  zostało

wymazane z ksiąg by pokazać chętnym naśladowcom, że zostaną pokonani, a ich

imiona przepadną w mrokach dziejów. 

7. Gdzie jest to miejsce, w którym odbyła się bitwa? Niedaleko Middenheim. Trzeba

udać się za Lindeheim jakąś milę w stronę gór.  

8. Jak zginął Kurt? Kurt został ranny w walce z nekromantą. Czarnoksiężnik zadał

mu  ranę  jakimś  zatrutym  sztyletem,  przynajmniej  tak  przekazuje  opowieść.

Niestety nie udało się uratować Kurta. Prawda jest inna, jeżeli gracze rozmawiają z

Josefem on jej nie zna więc nie wyczują kłamstwa. Jeżeli zaś historię opowiadał

im kapłan, mogą wykonać test  I  z modyfikatorem –10% by dostrzec, że kłamie.
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BG mogą  nalegać  by powiedział  im prawdę,  jednak będzie  usilnie  odmawiać.

Zgodzi  się  powiedzieć  tylko  osobie  posługującej  się  magią  i  jeżeli  wcześniej

poznał imię niziołka z obrazu. Powie wtedy, że Kurt zginął od bardzo potężnego

zaklęcia,  jego  nazwę  wymieni  w języku  klasycznym.  Ty możesz przekazać  na

karteczce czarodziejowi jak się ono nazywało. Było to  Przekleństwo Ożywienia,

jedno z najbardziej plugawych zaklęć  magii  nekromanckiej.  Zakazane w całym

Imperium     

9. Dlaczego bitwa nazywa się na Olchowym Polu? Gdyż niedaleko rósł las, w którym

przeważały drzewa – olchy. 

I wiele innych.

Możesz również zamiast dawać możliwości zadawania pytań przez BG, niektóre odpowiedzi

wpleść  w  opowieść  kapłana  czy  Josefa.  Możesz  również  je  bardzo  rozwinąć.  Gdy  BG

uzyskają  już  wszystkie  informację  będą  zapewne chcieli  opuścić  świątynię  i  wyruszyć  w

odpowiednie miejsce. Gdy już  będą  prawie przy wrotach wyjściowych zatrzyma ich jakiś

kapłan.  Zrobi  to  gdyż  zauważy,  że  w  świątyni  przebywają  jacyś  nieludzie  (krasnolud  i

niziołek w przypadku gotowych postaci),  gdy gracze wybiorą postaci ze scenariusza kapłan

podejdzie do krasnoluda i  zapyta go czemu odwiedził świątynie Ulryka.  Jeżeli  krasnolud

odpowie coś w rodzaju „by poznać lepiej waszego boga”, bądź jakiekolwiek inne pochlebne

zdanie, kapłan zażąda by podszedł razem z nim do paleniska. Gdy już znajdą się bliżej ognia

poprosi  o  oręż  krasnoluda  (bądź  odpowiedniej  postaci)  i  włoży  go  na  chwilę  do  ognia

przemawiając tymi słowami:

 

„Skoro przybyłeś tu poznać potęgę Ulryka, to on pokaże ci swą siłę. Szacunek należy

się wszystkim bogom wspierającym nas w walce ze złem (po tych słowach wyciągnie broń z

ognia i poda ją BG). Teraz, drogi krasnoludzie, przekonasz się w nadchodzącej walce o sile

naszego pana!” 

Jeżeli BG będzie mało uprzejmy kapłan zrobi to samo, by niedowiarek przekonał się

na własnych oczach o sile Ulryka.   Dopiero wtedy gracze będą  mogli  opuścić  świątynie.

Jeżeli znajdują  się  przy nich nowicjusze, czy sam Josef, BG dowiedzą  się,  że spotkał ich

niezwykły zaszczyt. W dodatku Josef wspomni o legendzie mówiącej, że ponoć oręż, który

zostanie włożony do świętego ognia nabiera magicznych właściwości. Wtedy dopiero gracze

będą  mogli  opuścić  Dom  Ulryka.  Co  do  oręża,  czy  to  prawda  czy  fałsz,  może  kiedyś
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przekonają się i o tym. W tym momencie powinni podjąć decyzje dokąd chcą się udać. Wybór

wydaje się być jeden, ale nigdy nic nie wiadomo, co wymyślą gracze. Właściwym oczywiście

jest  wyruszenie na Olchowe Pole.  Jeżeli  dobrze wsłuchali  się  w opowieść  Broliego  będą

wiedzieć, że w czasie życia  Kurta do Middenheim przybył wspomniany w opowieści kapłan

Esmeraldy, który posiadał fartuch św. Hiacynty. Jednak wiadomości o nim szybko ucichają i

nie wiadomo co się z nim stało. BG zdobyli nową informację a mianowicie, że przedstawiciel

małego plemienia wziął udział w bitwie na Olchowym Polu, co współczesny wydarzeniom

malarz zaznaczył na swoim obrazie. Jeżeli więc słuch o nim ginie, prawdopodobne jest, że

zginął podczas walki i  jego ciało zostało pochowane w mogile niedaleko pola bitwy. Choć

gracze równie dobrze mogą udać się do Morrspark szukając tam jakiś kolejnych wyjaśnień.

Odwiedziny Morrsparku.

Gdyby  BG  z  jakiś  przyczyn  stwierdzili,  że  najpierw  odwiedzą  grób  Kurta  gdyż

możliwe,  że  w  nim  będzie  znajdować  się  artefakt.  Znajdziesz  tu  kilka  wskazówek.  Po

pierwsze Morrspark  jest  miejscem gdzie grzebie  się  elitę  Middenheim,  byle  kto  tam nie

spoczywa.  Dokładny  opis  tego  miejsca  znajdziesz  w  podręczniku  Middenheim:  Miasto

Białego Wilka. Odnalezienie miejsca spoczynku Kurta będzie dość skomplikowane, gdyż to

co przedstawiał  obraz nie odpowiada dzisiejszej rzeczywistości.  BG mogą  sami chodzić  i

szukać bądź zapytać napotkanego kapłana Morra. Owym kapłanem może być sam Albrecht

Zimmerman, bądź  jakikolwiek inny mniejszy rangą  kapłan. Kurt von Midledorf spoczywa

obecnie w krypcie rodu von Midledorf, który już ponad wiek temu wygasł. Jednak z racji

legendy  jaka urosło  wokół  postaci  Kurta  Mauzoleum stoi  nadal.  Gracze  mogą  wejść  do

niedużego budynku, w którym znajdują się sarkofagi. Na środku stoi ten, którego BG szukają.

Miejmy nadzieje, że nie wpadną na szalony pomysł by go otworzyć. Jeżeli pomyślą i zapytają

jakiegoś kapłana Morra dowiedzą się, że grobowiec Kurta został przed 20 laty okradziony.

Jednak przestępców złapano a skradzione rzeczy wróciły na swoje miejsce. Kapłan zapytany

o fartuch dziwnie spojrzy na graczy, ale uprzejmie odpowie, że nie było w środku żadnego

fartuszka i poprosi ich o datek na rzecz renowacji grobów. Jeżeli zaś BG spróbują otworzyć

grobowiec, może im to się oczywiście udać. Wszystko w twoich rękach, jednak nie znajdą jak

już wcześniej wspomniano, poszukiwanego przez nich przedmiotu. W dodatku złapani mogą

narazić się na straszliwą karę. 
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Po wizycie w Morrsparku BG powinni zdać  sobie sprawę,  że pozostaje jechać  na

Olchowe Pole by poszukać jakiejś wskazówki. Jeżeli odwiedzą Broliego (o ile już jest wolny)

by zdać relację z otrzymanych informacji on ich tylko do tego zachęci, mówiąc, że kurhan

skrywa tajemnicę i trzeba ją rozwiązać.    

 Więc gdzie jest Broli?

Jeżeli  gracze do tej  pory nie uratowali  Broliego a doppelganger  nadal  towarzyszy

drużynie czas to zmienić. W każdym momencie po odwiedzeniu domku niziołka BG mogą

zacząć  prowadzić  własne śledztwo. Nie będzie ono łatwe,  ale może uda im się  odnaleźć

Broliego nim Doppelganger się zdemaskuje. Oczywiście w poszukiwaniach BG mają wielką

dowolność. Jednak scenariusz przewiduje tylko jedną opcje. Również jakby nie udało im się

odszukać Broliego czy sprawców jego porwania, po niżej znajdziesz wskazówkę co należy

zrobić.  

Poszukiwania na własną rękę.

BG poszukiwania kapłana Esmeradly powinni zacząć  od wypytywania okolicznych

mieszkańców czy czegoś  dziwnego nie zaobserwowali.  Może ktoś coś  widział.  Po jakimś

czasie i  kilku spotkaniach w końcu natkną  się  na małą  niziołczą  dziewczynkę.  Będzie to

pulchna,  mierząca  około  70  centymetrów  wzrostu,  piegowata  istotka, która  bawi  się  na

podwórku przed jednym z domków, niedaleko domu kapłana. Miejmy nadzieje, że  zapytają

ją czy czegoś nie widziała. Dziewczynka będzie bardzo uprzejma. Przedstawi się jako Esterka

Smallfoot i powie, ze widziała wiele ciekawych rzeczy. Najpierw opowie o bawiących się

kotkach nieopodal jej  podwórka. Potem wspomni coś  o wspaniałych łakociach jakie Tom

Underhill przyniósł Róży, jej starszej siostrze. Zacznie opowiadać o przepysznym ciasteczku,

którego mogła spróbować z paczki Toma. W ogóle zacznie opowiadać jak to Tom i Róża się

całowali tam niedaleko na ławce pod drzewem ale szybko stamtąd sobie poszli, a  jej kazali

iść do domku bo było już ciemno. A potem stwierdzi, że jak BG dadzą jej też takie łakocie to

ona opowie im o pewnej tajemnicy. Wskaże im oczywiście drogę do pobliskiego cukiernika i

nie da się za żadne skarby przekonać,  do zdradzenia tajemnicy.  Dopiero gdy powrócą  od

cukiernika z koszem pełnym przeróżnych ciasteczek (koszt 4 ss) a malutka Esterka spróbuje

trzeciego ciasteczka to oznajmi im cichutko, że Tom i Róża chcą się pobrać. Uśmiechając się
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dalej  będzie zajadać  słodycze.  Cóż  malutka,  słodziutka niziołcza dziewczynka nie będzie

wiedzieć nic innego, co by mogło zainteresować BG w przeciwieństwie do pary zakochanych.

Ciekawe czy BG pójdą porozmawiać  z Tomem i Różą,  gdyż  to oni dostrzegli  coś,  co by

mogło zainteresować naszych bohaterów. Różę można spotkać w domu (Esterka zapytana z

chęcią udzieli odpowiedzi), a Toma w „Płonącym Kominku” gdyż tam pracuje jako kelner.

Jeżeli  BG  udadzą  się  porozmawiać,  z  którąś  z  tych  postaci  dowiedzą  się,  iż  widzieli

niedaleko, od domu Smallfootów kilku typów spod ciemnej gwiazdy, jeden z nich wręczał

coś  strażnikowi  miejskiemu  (najprawdopodobniej  pieniądze).  Jednak  gdy  tylko  na  nich

spojrzeli woleli uciec ze swojej ławeczki a Esterce kazali iść do domu dla jej bezpieczeństwa.

Tom będzie  mógł  dodać,  że  wie  kim  był  przywódca  grupy.  Jest  znany  w  okolicy jako

niebezpieczny człowiek. To był Herman Spaten, którego najprawdopodobniej można znaleźć

w „Ostatniej  Kropli”-  gospoda  o  okropnej  opinii.  Dokładny  opis  gospody  znajdziesz  w

podręczniku Middenheim. BG powinni się  tam udać  by odnaleźć  Hermana, co nie będzie

trudne. Herman jest hersztem niedużego miejskiego gangu, który za parę ZK jest w stanie

zrobić  dosłownie  wszystko.  Poza tym  jest  jednym  z  kultystów  i  zaufanym  podwładnym

Mariusa. Do niego to właśnie zgłosił się Sama Greenparsley z prośbą o pomoc w wiadomej

sprawie. Właścicielem Ostatniej Kropli jest Werner Wunted a miejsce to słynie z licznych

bijatyk. Jak BG znajdą herszta w tłumie gości. Pozostawmy to im. Może kogoś przekupią by

im wskazał, który to Herman, a może po prostu krzykną jego imię i zapytają, który to bo mają

do niego sprawę. Jeżeli tak postąpią wstanie jeden z ludzi Hermana by się za niego podszyć i

dowiedzieć się o co chodzi. Herman wtedy będzie obserwował wszystko z boku.. W każdym

razie kiedy już go odnajdą w tłumie, albo on sam podejdzie ich spytać czego chcą dojdzie do

rozmowy. Zapytany co robił pamiętnego wieczora w okolicy domu kapłana odpowie, że nie

ich sprawa. BG w tym momencie maja kilka opcji na działanie:

1. Mogą  zostawić  go w spokoju i  zacząć  śledzić  każdy jego ruch. Gdy tak

zrobią dowiedzą, się że zaraz po rozmowie opuścił gospodę  i udał się do

pewnego  opuszczonego  domu.  W  śledzeniu  będzie  przeszkadzał

Doppelganger. BG odgrywający go będzie nieświadomy tego. Ty drogi MG

opiszesz  to  jako  zwykłe  kichnięcie  (np.  po  teście  Opanowania),  które

zdradziło  obecność  BG i  poinformowało  Hermana o niebezpieczeństwie.

Wtedy Herman zacznie uciekać do kryjówki bandytów. Dalsze wydarzenia

rozegraj tak samo jak opisane wcześniej. 

2. Metoda siłowa czyli  walka z ludźmi Hermana i  przyciśnięcie go. Jednak

walka w gospodzie może okazać się zbyt niebezpieczna dla BG, gdyż siedzi
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tam  wielu  oprychów,  którzy  mogą  stanąć  przeciw  nim.  Choć  bójki  w

karczmie  są  nieprzewidywalne.  Gdy  Herman  zacznie  przegrywać

Doppelganger znów da o sobie znać i przez przypadek uderzy któregoś z

BG lub zrobi coś równie głupiego.     

W każdym bądź razie gdy już Herman znajdzie się w rękach BG a ci zaczną go wypytywać

zapewne grożąc mu on i tak nie powie prawdy. Prędzej zginie niż wyda Mariusa. Powie BG,

zże to Sam  Greenparsley kazał mu porwać Broliego i za to mu zapłacił ale nic więcej nie wie.

Również opowie dlaczego Sam tego chciał i wyśle BG do niego. Jeżeli zaś Herman zginie a

BG wypytają, któregoś z jego czterech ludzi oni nie będą mieć skrupułów i wydadzą Mariusa

i miejsce pobytu niziołka. Oczywiście Doppelganger będzie temu próbował zaradzić, ale w

taki sposób, żeby gracze się nie zorientowali. Jeżeli dowiedzą się już tu, że trzeba udać się do

opuszczonego domu niedaleko rzeźni  to raczej  ruszą  tam natychmiast.  W tym momencie

rozegraj to w podobny sposób jak punkt Zaczajeni w ciemności. Jeżeli zaś nie to udadzą się

do kucharza Sama, który przebywa pod wskazanym adresem przez jednego z oprychów. Gdy

BG dotrą na miejsce nie powinni mieć problemów z małym niziołkiem uzbrojonym jedynie w

patelnię bądź kuchenny nóż. Sam jednak będzie zaciekle się bronił i powie, że BG to głupcy,

którzy dali oszukać się złym ludziom a w drużynie mają potwora. W tym momencie zdradź

BG, że jeden z nich faktycznie nie jest tym za kogo uchodzi. Gdyż ledwo niziołek skończył

mówić  sztylet  rzucony przez Eliasa (bądź  odpowiedniego BG) przebił  jego serce.  W tym

miejscu przejdź do punktu Ucieczka Doppelgangera. W taki oto sposób BG powinni uratować

samodzielnie Broliego.    

Klapa w poszukiwaniach porywaczy. 

Jeżeli poszukiwania Broliego przez BG nie przyniosą żadnych efektów a gracze nie

będą wiedzieć co maja robić, gdyż zagadka okaże się za trudna, bądź po prostu nie będą mieć

pomysłów. Możesz drogi MG posłużyć  się poniższym pomysłem by przyjść im z pomocą.

Jednak zastosuj go w ostateczności, gdy już nie będzie nadziei na samodzielne odnalezienie

kapłana Esmeraldy przez BG.

W pewnym momencie oczywiście po odwiedzeniu świątyni, po prostu koło wieczora

ktoś podejdzie do BG i przekaże im wiadomość (ustnie bądź na kartce), że jeżeli chcą jeszcze

zobaczyć  niziołka  mają  udać  się  w  przeciągu  półgodziny na  Cuchnący  Plac.  Informacja

będzie poszerzona o to, że niziołek zostanie oddany wyłącznie wtedy gdy BG powiedzą gdzie
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jest  fartuch.  Wiadomość  może  przekazać,  któryś  z  członków  kultu  bądź  jakiś  wynajęty

posłaniec. Nawet jeżeli BG przycisną postać z wiadomością ona nie wiele im zdoła przekazać

a i czasu nie będzie zbyt dużo na planowanie jakichkolwiek akcji. Nic więc nie pozostanie

innego jak tylko udać się na wspomniany plac.

Cuchnący Plac to miejsce na, którym trzyma się bydło zanim trafi do rzeźni. Nazwa

jego wzięła się oczywiście od zapachu łajna, które pozostaje tam po postoju bydła. Gdy BG

przybędą  na miejsce będzie już szarówka a na placu nie zastaną żywej duszy. Dopiero po

dłuższej chwili ktoś gwizdnie i zawoła ich w kierunku jednej  z ciemnych uliczek. Gdy BG

podejdą tam zobaczą. 5 postaci, jedna z nich będzie trzymać worek (bądź dwie jeżeli porwany

BG będzie większy od niziołka), w której coś będzie bez przerwy wierzgać. W tym momencie

powinno dojść  do  wymiany  zdań.  Bandyci  będą  chcieli  informacji  o  miejscu,  w którym

znajduje  się  artefakt.  Co  zrobią  BG?  To  już  pozostawmy im.  Może  wskażą  prawdziwe

miejsce,  może zaś  skłamią  a  może po  prostu  zaczną  się  targować.  Miejmy nadzieje,  że

najpierw zażądają by bandyci pokazali im Broliego. Ci powinni przystać na to dość łatwo i

ten co trzyma worek po prostu rzuci go na ziemie a z niego po chwili wygramoli się niziołek.

Jakie będzie zaskoczenie graczy gdy z worka wygramoli się jeden z nich. W tym momencie

oczom drużyny  ukaże  się  drugi  Elias  (bądź  odpowiednia  postać  gracza,  wielkość  worka

powinna  wzbudzić  podejrzenia  jeżeli  porwanym  BG  jest  osobnik  większy  od  niziołka).

Podobna sytuacja zdarzyła się w punkcie Zaczajeni w ciemności, dlatego po raz kolejny nie

będą opisywał tej sytuacji. W tym momencie powinno i tak dojść do walki, i znowu dużo

zależy od BG. Miejmy nadzieje, że pozostawią choć jednego przeciwnika żywego, żeby móc

z  niego  wyciągnąć  informacje  bądź  puszczą,  któregoś  z  bandytów  wolno  by  wyśledzić

kryjówkę  reszty.  Jeżeli  zaś  nie pomyślą,  możesz im pomóc kolejny raz i  porwanemu BG

powiedzieć coś o miejscu gdzie go przetrzymywano. Mógł coś widzieć przez szparę w worku.

Dalej powinno pójść już łatwo. BG powinni udać się do opuszczonego domu niedaleko rzeźni

Fleischera.  Kolejna  walka  z  kultystami  i  potworem.  Jeżeli  demonolog  był  w  środku  to

ucieknie a Broli oczywiście zostanie uwolniony. BG będą mogli działać dalej.            

Podróż na Olchowe Pole. 

Olchowe pole znajduje się jakieś 17 mil od Middenheim. Podróż więc nie powinna

zabrać  więcej  czasu  niż  jeden  dzień  pieszej  wędrówki.  BG  również  nie  powinni  mieć

problemu z odnalezieniem wspomnianego miejsca, które rzecz jasna bardzo się zmieniło, w

3



końcu upłynęło wiele lat. Po olchowym lesie, ślad zaginął.  Została jedna olcha pod, którą

ustawiono na piedestale ogromny kamień, na którym widnieje napis oznajmiający, że było to

miejsce  bitwy.  Wśród  ofiar  wymieniony  jest  Kurt  z  dopiskiem,  że  zginął  w  wyniku

odniesionych ran. Dalej lista przedstawia ofiary obejmujące szlachetnie urodzonych. Nie ma

na niej  jednak ani jednego słowa na temat niziołka. Gdy będą  przyglądać  się  okolicy na

trakcie pojawi się dwóch żebraków. Młody chłopak w łachmanach, który prowadzi starca. Ów

starzec na oczach będzie miał przepaskę, co świadczyć będzie, że stracił oczy i jest ślepy.

Gdy zbliżą  się  do  BG,  a  zbliżą  się  na  pewno.  Młody  chłopak  podejdzie  z  wyciągnięta

miseczką i poprosi o jakiś kawałek chleba czy cokolwiek do jedzenia. Będą to ostatni żebracy

napotkani  podczas tego scenariusza.  Miejmy nadzieję,  że gracze ich nie  przepędza tylko

dadzą jakikolwiek datek. W tym momencie ty drogi MG zrób podsumowanie, w jaki sposób

BG postępowali ze wszystkimi napotkanymi żebrakami. 

Jeżeli przewyższał datek w pieniądzach żebrak przemówi do nich tymi słowami:

„Wolicie kruszce niż pełne brzuchy, złotem w czasie głodu ludziom ust nie zapełnicie. Idźcie

na wschód tam znajdziecie nagrodę!”

Jeżeli w twoich obliczeniach  gracze częściej przepędzali żebraków niż coś im dawali,

ślepiec powie tak:

„Hojności  w waszych żyłach  brak,  a  w moim brzuchu głód zagościł,  nawet  złoto

cenniejsze u was od kurzej kości. Idźcie dalej na południe by odnaleźć wyroku los!”

Jeżeli jednak BG najczęściej  obdarowywali  żebraków jedzeniem, starzec przemówi

tak:

„M ądrość i szlachetność  przez was przemawia. Głodnych nakarmiliście. Idźcie zatem

na zachód. Do wsi dojdziecie a tam może odpowiedź znajdziecie!”

1. Na wschodzie gracze odnajdą po godzinie wędrówki niedużą grotę, w której

znajdą ukryte kosztowności. Będzie to warte mniej więcej 20 razy tyle, ile

podarowali żebrakom. 

2. Na południu po godzinie wędrówki szlak zacznie się kończyć i przechodzić

w zwykła ścieżynkę. Pogoda również zacznie się psuć by z czasem zrobiło

się ciemniej i zacznie nawet mżyć. Po kolejnych długich minutach wędrówki

zapadnie  mgła,  gęsta  jak  mleko.  Cóż  BG  spotkają  we  mgle?  Kilku

Fimirskich wojowników a wśród nich Dirach. On to przemówi nie tyle do

BG co raczej  do swoich,  ale pozwól  graczom usłyszeć  i  zrozumieć  jego
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słowa: „Nadchodzą, już tu są. Patrzcie na nich, na bohaterów, którzy mają

złoto, dużo złota. Przecież tacy jak oni nie marnują go na żebraków”. Wtedy

dojdzie do walki.  Oczywiście  drogi  MG możesz wykorzystać  inne,  choć

trochę inteligentne bestie do tego celu.  

3. Na  zachodzie,  faktycznie  po  paru  godzinach  wędrówki  odnajdą  wieś,

możesz w tym momencie przejść do punktu Wieś u podnóża gór.  

Gdyby okazało się , że w podliczeniu wyjdzie remis dla kilku opcji, zastosuj drogi MG

lepsze rozwiązanie dla BG. Na przykład gdyby BG tyle samo razy dali pieniądz co jedzenie

niech  żebrak wskaże im drogę  do wioski.  Gdyby  jednak  okazało się,  że tyle  samo razy

przepędzali żebraków co dawali im jedzenie, wtedy BG zasłużyli sobie jedynie na nagrodę

pieniężną. Końcowe rozwiązanie jednak pozostawiam w twoich rękach.  

Na koniec tej części, nie ważne jaką drogę wskazał żebrak, możesz przekazać jedną

małą informację BG o ile w drużynie będzie przebywał niziołek bądź jakaś postać posiadająca

umiejętność  -  Teologia.  Jeżeli  nie to dopiero możesz im to powiedzieć  na samym końcu

przygody ustami Broliego. BG domyśli się w końcu o co chodziło bądź znajdzie się blisko

prawdy.  Jedno  z  najważniejszych  przykazań  Esmeraldy  głosi:  „Nigdy  nie  odmawiaj

głodnemu jedzenia!”.  Czyżby BG mieli do czynienia z próbą bogini? To pytanie zostawiam

również tobie drogi MG do rozstrzygnięcia, lub pozostawienia w tajemnicy.  

Wieś u podnóża gór. 

Jeżeli BG postępowali właściwie to po kilku godzinach podróży przez pola i łąki dotrą

do malowniczej wioski.  Domki będą ustawione w okręg, który tylko z jednej strony przebija

droga.  Na  środku  wioski  stoi  duży  ponad  dwu  metrowy,  drewniany  pomnik  Ulryka.

Mieszkańcy będą spoglądać na przybyszy z niekrytym zdziwieniem. Na żadnym z domostw

nie będzie szyldu ani jakiegokolwiek znaku, który wskazywałby, ze jest tu karczma czy coś

tego  rodzaju.  W dodatku  mieszkańcy  będą  wyglądać  nadzwyczaj  dobrze,  nie  tak  jak  w

typowych  wioskach  Imperium.  Prawie  wszyscy  będą  zaokrągleni,  każdy  z  nich  ma

przynajmniej kilka kilo nadwagi. Gdy BG podejdą pod sam pomnik. Zauważą  po udanym

teście  Inicjatywy  bądź jeżeli tak zechcesz, że w pomniku na wysokości serca jest wycięta

wnęka,  w której  stoi  posążek Esmeraldy.  Również  udany  test  I  pozwoli  usłyszeć  wśród

mieszkańców szepty  „zawiadomcie Małgorzatę” .  Gdyby, któryś  z BG sięgnął  po posążek
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wywoła to wielkie oburzeni wśród mieszkańców. Nawet jeden z nich zdoła wskrzesić słowa:

„zostawcie  Pulchną  Panią  w  spokoju”.  Gdyby  BG jednak  go  nie  posłuchali  zobaczą,  iż

nieliczni mieszkańcy zaczną  się  szykować  do obrony.  Ktoś  sięgnie po cep, ktoś  złapie za

widły. Jednak wszystkie te niebezpieczeństwa rozwieje kobieta, po którą udała się wcześniej

grupka mieszkańców. Uspokoi ona wszystkich prosząc by zachować spokój a BG zaprosi do

jednego z domów. Usadzi ich w kuchni i zacznie prowadzić rozmowę wypytując czego tu

szukają i czemu zainteresowała ich Pulchna Pani. Mieszkańcy nie wiedzą, że jest to posążek

Esmeraldy,  uznali  ją  za  opiekunkę  swojej  wioski  i  wstawili  w  pomnik  Ulryka.  Podczas

rozmowy Małgorzata (przywódczyni wioski) zaproponuje BG posiłek. Oni będą siedzieć przy

stole gdy ona będzie krzątając się po kuchni. Czy, któryś  z BG zauważy,  że ma na sobie

dziwny fartuch. Jeżeli nie wykonaj zwykłe testy inicjatywy, udany oznacza, że się zorientują.

Fartuch będzie wyglądać  na pozór normalnie, tyle że jeden mniejszy bardzo zniszczony z

dużą kieszenią na przedzie, będzie naszyty na większy pasujący na postać ludzkiej kobiety.

Co zrobią  BG? Trudno powiedzieć,  może wyrwą  go  siłą,  może ukradną,  może zażądają

wyjaśnień. W każdym bądź razie wiedzą już gdzie jest święty fartuch.   

Gdyby BG postanowili siłą go odebrać cała wieś przeciwstawi się temu. Wioskowi

dopatrują  się  w nim i małym posążku swojego dobrobytu.  Jeżeli zaś najpierw poproszą  o

wyjaśnienia skąd te przedmioty znalazły się we wsi usłyszą opowieść Małgorzaty, po czym

sami  zadecydują  co zrobić.  Podkreślę  jednak,  że wioskowi  nie oddadzą  za żadne skarby

swoich cennych przedmiotów. 

Po tym wszystkim BG czy to z fartuchem czy tylko z informacją powinni wrócić do

Middenheim i poinformować o wszystkim Broliego. 

Opowieść Małgorzaty. 

Interesuje was skąd posążek i fartuch wzięły się w naszej wiosce, a wiec opowiem

wam historie tego miejsca, jeżeli tylko zechcecie wysłuchać. Przekazywano one jest nam od

pokoleń, od niepamiętnych już czasów. W dawnych dniach jak zapewne wiecie, odbyła się na

polach,  niedaleko  stąd wielka  bitwa,  w której  nasi  przodkowie  wzięli  udział.  W walce z

okropnymi bestiami przyszło im się wtedy mierzyć. Lecz i zaszczyt ogromny ich spotkał, gdyż

stanęli oni do walki u boku potężnego czarodzieja, który magią wszelaką władał i to dzięki

niemu tylko przeżyli. My dzisiaj nazywamy go Mędrcem. Ponoć kruchej budowy był ale mocą

ogromną rozporządzał, pomimo tego jednak Mędrzec w walce okropnie ranny został i jasne
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było, że umrzeć musi. Nie wiedząc jak potoczą się losy bitwy dał ten fartuszek jak i posążek,

który widzieliście już wcześniej naszym pradziadom i rozkazał im: 

„Uciekajcie moi mili z pola walki, a zabierzcie ze sobą te oto przedmioty i ukryjcie je

dobrze. Nie wydajcie ich nikomu a szczęście wam dopisze.”

Po tych słowach umrzeć miał jak historia głosi. A nasi pradziadowie wypełnili jego

słowa. Ukryli  się  w tym miejscu bo odpocząć  tylko po trudach ciężkiej bitwy, jednak gdy

ominęły ich wszystkie nieszczęścia założyli tu osadę rozumiejąc, ze to doskonałe miejsce na

spędzenie resztę życia. I tak oto trwamy szczęśliwie do dzisiaj. 

   

Na zakończenie wspomnę tylko, że mieszkańcy wioski nie zdają sobie sprawy z tego,

że Mędrzec był niziołkiem i nie uwierzą w Legendę o fartuchu świętej Hiacynty ani, że to

właśnie jest ów fartuch. Jeżeli BG opiszą nawet dalsze losy artefaktu nikt we wsi im nie da

wiary. 

Finał. 

Gdy  BG  wrócą  do  Middenheim  od  razu  udadzą  się  do  miejsca  gdzie  zostawili

Broliego. Jak już wspomniano miejsc owych może być kilka. W każdym bądź razie każde z

nich nie da kapłanowi Esmeraldy ochrony.  Gdy BG przybędą  na miejsce zastaną  wielkie

pobojowisko, ogromne zniszczenia i demonologa w środku. Tym razem nie ucieknie on od

walki  ale  będzie  przygotowany,  gdyż  odpowiednio  wcześniej  przyzwał  on  okropnego

potwora.  Jednego z demonów Nurgla (charakterystyka na końcu scenariusza).  Oczywiście

dojdzie do walki, jednak demon jest odporny na niemagiczne bronie. W tym momencie mogą

przyjść na ratunek BG magiczne strzały o ile takie zdobyli, jednak przede wszystkim stara

opowieść  o mocy Ognia Ulryka z jego świątyni.  Topór krasnoluda bądź  broń innego BG,

która została włożoną podczas wizyty w świątyni Ulryka, prze jednego z kapłanów do ognia

należy potraktować jako broń magiczną.  Po miejmy nadzieje zwycięskiej walce BG odnajdą

znowu zniewolonego Broliego i mieszkańców (w zależności gdzie przebywał) i opowiedzą

mu o wszystkim. Wtedy kapłan Esmeraldy może wspomnieć,  iż  faktycznie mogła być  to

próba, którą jego bogini objęła wszystkich tu obecnych. Jeżeli BG nie mają fartucha niziołek

stwierdzi, że w takim razie musi się udać do wspomnianej wioski i zobaczyć ten cudowny

przedmiot na własne oczy. Jeżeli zaś maja go podziękuje im za odzyskanie, jednak stwierdzi,

ze należy go jak najszybciej odwieźć z powrotem i sam podejmie się tego zadania.  
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Dalsze pomysły. 

Pomimo,  że scenariusz  kończy się  w tym miejscu BG mogą  jeszcze dużo zrobić.

Pozostaje kilka spraw, którymi mogą zająć się nasi bohaterowie:

1. Sprawa Rity. Cóż, co zrobi kobieta gdy się dowie, że ów mężczyzna nie żyje. Czy się

ucieszy  czy  wręcz  przeciwnie?  A  może  okaże  się,  że  jest  w  ciąży  i  to

najprawdopodobniej  jego  dziecko.  Co  poczną  w  takiej  sytuacji  BG.  Czy  dziecko

kogoś  tak  ohydnego  może  być  równie  złe?  Może  BG  wydadzą  kobietę  łowcą

czarownic czy kapłana, a może postanowią  jej  pomóc. Może poszukają  pomocy u

sióstr miłosierdzia? Trudno powiedzieć, ale decyzja pozostaje w ich rękach. 

2. Co z  Samem Greenparsleyem? Cóż, BG poczną z nizołkiem, który tak okrutnie chciał

postąpić ze swoim rywalem. Czy w ogóle się o nim dowiedzieli? Jeżeli nie to co zrobi

niziołek wiedząc, że artefakt został bądź zaraz zostanie odnaleziony?

3. Kultyści w Middenheim.   Marius, przywódca kultu Nurgla został pokonany, ale czy

wszyscy kultyści? Może ktoś zajmie jego miejsce i będzie chciał się zemścić na BG.

Może Herman i jego gang, o ile nie zostali już wcześniej zabici przez BG, a może ktoś

inny. Jakiś tajemniczy członek kultu, z którym BG nie mieli do czynienia. A może

Marius nie był głównym przywódcą kultu? Cóż to również pozostawiam tobie drogi

MG i twoim graczom. 

Mam nadzieje, że pomysłów będzie więcej a sama przygoda da asumpt do dalszej

rozgrywki bądź dłuższej kampanii. 
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Postaci.

Przeciętny mieszczanin 

Cecha Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd

Charakterystyka 4 27 27 3 3 5 30 1 30 27 27 30 35 35

 
Oprych / Członek gangu

Cecha Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd

Charakterystyka 4 45 35 3 4 10 35 1 35 30 30 30 35 30

Herszt gangu - Herman Spaten

Cecha Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd

Charakterystyka 4 55 40 4 4 12 40 2 35 40 35 40 40 30

Zwierzoludź / Skaven 

Cecha Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd

Charakterystyka 4 45 25 3 4 10 40 2 37 30 24 24 24 15

Kultyści

Cecha Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd

Charakterystyka 4 33 34 3 3 7 32 1 30 35 35 35 35 30
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Doppelganger

Cecha Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd

Charakterystyka 5 45 35 4 4 12 35 2 35 45 35 45 35 10

Zasady specjalne:

Doppelganger  może  przyjąć  kształt  dowolnej  humanoidalnej  istoty  o  wzroście

nieprzekraczającym  3  metrów.  W  przypadku  zmiany  w  istotę  posiadającą  pancerz,

Doppelganger zawsze będzie miał o 1 mniej PP.

Cieleśniak- mutant na usługach demonologa

Cecha Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd

Charakterystyka 3 43 20 5 5 17 35 3 35 25 25 25 35 14

Marius - Człowiek demonolog 3 poziomu

Cecha Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd

Charakterystyka 4 42 37 3 3 10 56 1 44 42 65 51 56 25

Umiejętności:

Etykieta, Szybki refleks, Ucieczka, Czytanie i pisanie, Wiedza o magicznych pergaminach,

Rozpoznawanie  runów,  Wykrywanie  magii,  Rozpoznawanie  roślin,  Wiedza  o  demonach,

Rozpoznawanie  ożywieńców,  Medytacja,  Wykrywanie  istot  magicznych,  Rozpoznawanie

magicznych  przedmiotów,  Rzucanie  czarów  (magia  prosta,  wojenna  1  poziomu  i

demonologiczna 1-3 poziomu),  Posiada również  umiejętność  rzucenia czarów Nurgla 1-3

poziomów.   

Punkty Magii: 36.

Znane czary:

Magia prosta:

Dar języków, Bagienne ogniki, przekleństwo, Usunięcie przekleństwa, Tworzenie małej istoty.

Magia wojenna 1 poziomu:

Wywołanie niechęci, Siła walki, Aura oporu.
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Demonologia 1 poziomu:

Odesłanie małego demona, Strefa demonicznej ochrony, Wezwanie strażnika.

Demonologia 2 poziomu:

Powstrzymanie niestabilności demona, Strefa likwidacji demonów.. 

Demonologia 3 poziomu:

Wezwanie wielkiej potęgi. 

Demon Zarazy (pomniejszy pomiot Nurgla). 

Cecha Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd

Charakterystyka 3 65 24 4 5 19 45 3 45 45 55 55 75 14

Zasady specjalne:

Wzbudza strach w istotach żywych, jest odporny na broń niemagiczną, a jego ataki są zawsze

traktowane jako magiczne i trujące (po zadanej ranie ofiara musi wykonać zwykły test Wt  lub

straci dodatkowy punkt Żyw).

Postaci Graczy.

Nie znajdziesz tutaj drogi MG żadnych historii postaci tak jak i opisów. Wszystkie te

rzeczy pozostawiam graczom. 

Elias – Niziołek Medyk (wcześniej aptekarz).

Wiek 34 lata, wygląd wedle uznania BG. 

Cecha Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd

Początkowa 3 22 31 2 2 5 53 1 44 27 33 19 41 49

Schemat
rozwoju

+1 +1 +3 +30 +20 +30 +20 +20

Aktualna 3 6 54 37 43 29 51
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Umiejętności:

Gotowanie,  Zielarstwo, Broń  specjalna  proca,  Leczenie  ran,  Leczenie chorób, Farmacja,

Odporność a trucizny, Warzenie trucizn, Chirurgia, Język Staroświatowy.   

Ekwipunek:

Sztylet, proca, torba z instrumentami medycznymi 27 ZK, plus kilka dowolnych przedmiotów

codziennego użytku według uznania MG. 

Hans – Człowiek Strzelec (wcześniej Łowca Nagród).

Wiek: 27 lat, wygląd wedle uznania BG.

Cecha Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd

Początkowa 5 34 33 4 3 7 31 1 27 32 26 34 30 34

Schemat
rozwoju

+10 +40 +1 +1 +2 +20 +1 +30 +10 +10 +10 +10 +20

Aktualna 44 53 5 4 9 41 44 44

Umiejętności:

Jeździectwo, Wspinaczka, Szósty zmysł, Tropienie, Śledzenie, Cichy chód na wsi, Cichy chód

w mieście,  Silny cios,  Broń  specjalna lasso,  Broń  specjalna sieć,  Celne strzelanie,  Broń

specjalna Długi łuk, Język Staroświatowy. 

Ekwipunek:

Miecz, Koszulka kolcza, Długi łuk plus kołczan około 60 strzał, 17 ZK , plus kilka dowolnych

przedmiotów codziennego użytku według uznania MG. 

Eustachy – Człowiek- Czarodziej 1 poziomu magii wojennej (wcześniej uczeń czarodzieja).

Wiek: 23 lata, wygląd wedle uznania BG.

Cecha Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd

Początkowa 4 31 30 2 2 6 27 1 39 37 32 29 32 29

Schemat
rozwoju

+2 +10 +10 +10 +10

Aktualna 7 37 49 42 42
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Umiejętności:

Gadanina, Oburęczność, Astronomia, Czytanie i Pisanie, Wiedza o magicznych pergaminach,

Rzucanie czarów magii prostej i wojennej 1 poziomu, Język tajemny magiczny, Sekretny język

klasyczny, Język Staroświatowy. 

Punkty Magii: 14.

Znane czary:

Magia prosta:

Płonące światło, Zabezpieczenie przed deszczem, Wzmocnienie drzwi, Dźwięki.

Magia wojenna 1 poziomu:

Kradzież rozumu. 

Ekwipunek:

Miecz, kij (nie laska czarodzieja), Torba, Składniki do czarów, 29 ZK,  plus kilka dowolnych

przedmiotów codziennego użytku według uznania MG. 

Durak  – Krasnolud- Najemnik

Wiek: 74 lata, wygląd wedle uznania BG.

Cecha Sz WW US S Wt Żyw I A Zr CP Int Op SW Ogd

Początkowa 4 46 23 4 4 7 29 1 23 53 29 58 48 21

Schemat
rozwoju

+10 +10 +1 +2 +10 +1 +10 +10

Aktualna 56 33 5 9 39 2 68

Umiejętności:

Górnictwo, Kowalstwo, Metalurgia, Widzenie w ciemności, Rozbrajanie, Uniki, Silny cios,

Ogłuszenie, Powożenie, Sekretny język bitewny, Khazalid, Staroświatowy. 

Ekwipunek:

Koszulka kolcza, tarcza, topór jednoręczny, sztylet, kusza plus 30 bełtów, 17 ZK, plus kilka

dowolnych przedmiotów codziennego użytku według uznania MG. 
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