
Zielone lyonesse
Lyonesse, stolica Alfheimu, wciąż się rozrasta. Pochła-
nia kolejne spokojne wsie, które stają się elementami 
tętniącej życiem metropolii. W miejsce małych, ele-
ganckich domków pojawiają się czynszowe kamieni-
ce. Znikają kolorowe ogródki, leśne zagajniki i pola 
uprawne… Jednak pomimo tej agresywnej ekspansji 
wciąż zachowało się kilka spokojnych, skromnych 
i nieco wiejskich dzielnic.
Ich przykładami są Abeldee, Cork Forest, Northvale 
i Catfork, zwane Zielonym (lub czasem, nieco pogar-

Stary podróżnik na emeryturze, skarbnica wiedzy •	
o Atlantydzie, obecnie ceniony ogrodnik.
Troll na skraju przemiany, emerytowany profesor •	
Uniwersytetu Lyonesse, specjalista od khemrejskich 
nekropolii.
Młody poeta, panicznie bojący się Fetoru, starający •	
się ukryć swoje burżuazyjne pochodzenie.
Niziołcza wiedźma, specjalistka od domowych wypie-•	
ków, traktująca wszystkie dzieci jak własne wnuki.
Mleczarz, zakonspirowany agent Alven Yardu.•	
Ogrzy młodzieniec, listonosz, obiekt westchnień •	
wielu kobiet i bohater niezliczonych skandali oby-
czajowych.

Kluby w tej dzielnicy:

Koło Gospodyń Miejskich – Jak wywabić plamę z her-
baty, czyj przepis na pączki jest najlepszy i dlaczego pań-
stwo Flowers zaniedbali swój ogródek? Na wszystkie te 
ważne pytania starają się odpowiedzieć panie zrzeszone 
w Kole. Oprócz tego zajmują się haftowaniem, zbiera-
niem datków na „kochanych dzikusów” z Lemurii i na-
rzekaniem na swoich mężów. Idealne gospodynie mają 
jednak co do jednej poważną wadę: są uzależnione od 
plotek. Niektóre dla zdobycia nowych, najlepiej skanda-
lizujących informacji gotowe są na wszystko!
Towarzystwo Ogrodnicze – patrz Dodatek 1.

dliwie, Wiejskim) Lyonesse. Z pozoru nie wyróżniają 
się niczym szczególnym. Proste, jednorodzinne domy, 
mnóstwo zieleni, cisza i spokój. Ponieważ dla wielu jest 
to wymarzona alternatywa dla szalonego, industrial-
nego centrum miasta, każdego roku Zielone Lyonesse 
zyskuje nowych mieszkańców.

Po co odwiedzić te dzielnice?

Czasami bohaterowie koniecznie muszą się spotkać 
ze zwykłymi obywatelami Perły. Zielone Lyonesse za-
mieszkiwane jest zarówno przez urzędników, emeryto-
wanych profesorów, jak i wykwalifikowanych robotni-
ków czy drobnych przedsiębiorców. Domowa atmosfera 
ma niebagatelne znaczenie w czasie śledztw. Łatwiej 
wyciągnąć informacje z urzędnika wypoczywającego 
w domu przy popołudniowej herbacie, niż z osobnika 
zestresowanego pracą nad tonami dokumentów. O ile 
najpierw wpuści bohaterów do swego królestwa.
Leżące na peryferiach Zielone Lyonesse to także ide-
alne miejsce na schronienie się przed Mgłą, Fetorem 
lub innymi niezwykłymi zjawiskami, ogarniającymi 
resztę Lyonesse. Lasek Ferret czy Earl’s Park stanowią 
dostateczną barierę przeciw anomaliom.

Kogo można sPotKać na ulicach?

Nobliwe panie, plotkujące z sąsiadkami pod nieobec-
ność zapracowanych mężów, dzieci, biegające po uli-
cach, służące, śpieszące po sprawunki, zakochanych, 
spacerujących po zadrzewionych alejach, staruszków, 
idących pod rękę do kościoła, ogrodników, pedan-
tycznie przycinających żywopłoty.
Pomysły na postacie niezależne, pochodzące z tej 
dzielnicy:

Krasnoludzka dama, kura domowa z obsesją na •	
punkcie czystości i wdowa po venrierowskim po-
ruczniku.

za Kulisami: 
Zielone Lyonesse to kwintesencja typowej, angielskiej wsi 
w nieco bardziej miejskim wydaniu. Odnaleźć tu można 
elementy sielskiego Shire z hobbickim zamiłowaniem do 
spokoju czy Zielonych Wzgórz z powieści L. M. Montgo-
mery.
Zielone Lyonesse zamieszkują przede wszystkim najzwy-
klejsze, może nieco nudne postacie. Gospodynie domowe, 
prześcigające się z sąsiadkami w urządzaniu „wieczorków 
towarzyskich” i działalności charytatywnej, a także ich 
żyjący pod pantoflem mężowie przypominają głównych 
bohaterów sitcomu BBC pt. Co ludzie powiedzą?, czy też 
Panią i Pana Smith z pierwszej sceny Łysej Śpiewaczki Eu-
gene’a Ionesco. To przede wszystkim oni stanowią element 
odróżniający „idealne” Zielone Lyonesse od wotańskich czy 
ysjańskich wsi.
Inspiracją do przygód w tej dzielnicy będą także z pewno-
ścią opowiadania A. C. Doyle’a (m. in. Samotna cyklistka, 
Sprawa diabelskiej stopy) , A. Christie (m. in. Przygoda ku-
charki z Clapham) i G. K. Chestertona (Wioskowy wampir 
i wiele innych), dziejące się w scenerii angielskiej wsi, kry-
jącej jednak mroczne tajemnice.
Inspiracjami do wykorzystania dzielnic mogą być także: 
opowiadanie Trujące pasmo, autorstwa A. C. Doyle’a i po-
wieść Wojna Światów H. G. Wellsa – obie mówiące o apo-
kalipsie, nawiedzającej spokojne angielskie wsie.

Mój dom – Zielone Lyonesse

Za osiągnięcie Wdzięczność (Zielone Lyonesse) – Dobre 
dziecko: raz na sesję +2 do pewności siebie w czasie dys-
kusji ze starszymi osobami.
Atut dla mieszkańców Zielonego Lyonesse – Stoicki spo-
kój: Raz na sesję możesz zignorować efekt dowolnego ma-
newru przeciwnika w dyskusji – życie w cichym miejscu 
wyrobiło w tobie wewnętrzną równowagę.



bajki o Krwawej Wdowie Powers, która niegdyś tam 
mieszkała, były prawdą? Ktoś wreszcie musi zbadać 
opuszczony dom.
Ryzyko: Gang włamywaczy terroryzuje Zielone 
Lyonesse. Poruszają się oni po dachach, więc są prak-
tycznie niezauważalni. Jedynym sposobem na wytro-
pienie zbirów jest zaczajenie się na jakimś budynku 
i pogoń za bandytami. Jednak mieszkańcy z całą pew-
nością nie będą zadowoleni z takich wyczynów boha-
terów i potraktują ich na równi z przestępcami.
Salony: Pani Jacket urządza urodzinowe przyjęcie. 
Wśród wielu zaproszonych jak co roku nie ma jej 
mieszkającej w Dekanie siostry, która dawno temu 
odwróciła się od rodziny. O dziwo tym razem po-
stanowiła przyjechać bez inwitacji. Pan Jacket prosi 
bohaterów o obecność na przyjęciu – spodziewa się, 
że może się ono zmienić w regularną wojnę między 
siostrami.
Śledztwa: Do Zielonego Lyonesse przybywa dziw-
ny, opalony mężczyzna. Przedstawia się jako Ronald 
Crown – rzekomo tragicznie zmarły mąż Elizabeth 
Crown, obecnie Green, i twierdzi, że powrócił z Le-
murii, aby postawić swoją żonę i jej obecnego męża 
przed sądem za próbę zabójstwa.

interesujące miejsca

Lasek druidów – przewodnicy opowiadają, że w za-
mierzchłych czasach na polanie zagajnika zbierali się 
druidzi – magowie i uzdrowiciele, wyznający bogów 
natury. Ponoć kilka razy do roku pojawiają się tu nie-
zwykłe rośliny o zadziwiających właściwościach.
Muzeum rękodzieła – obowiązkowy, ku rozpaczy 
znudzonych uczniów, punkt programu każdej wy-
cieczki szkolnej. Jedynym wartym uwagi eksponatem 
jest ogromna haftowana chusta, przedstawiająca mapę 
Zielonego Lyonesse. Jej autorka była członkinią Koła 
Gospodyń Miejskich, skazaną za napady na banki. 
Ponoć na hafcie zaznaczyła miejsce ukrycia łupów.

PlotKi i informacje

Zakupy domowych wypieków w malutkiej cukierni, 
podsłuchanie plotkujących sąsiadek lub pomoc przy 
pracach ogrodowych pozwalają na test empatii o ST 
10 lub ekspresji czy perswazji o ST 15. Sukces i kolejne 
podbicia pozwalają zdobyć następujące informacje:

Wieści o zbliżających się konkursach Towarzystwa •	
Ogrodniczego.
Legendę o duchu, nawiedzającym jeden z opuszczo-•	
nych domów.
Plotki o sytuacji rodzinnej wybranej osoby z dziel-•	
nicy.
Mroczną tajemnicę z przeszłości, skrywaną przez •	
ważniejszą postać z Zielonego Lyonesse.

Porażka: -1 Bogactwa (cukiernia), -1 Reputacji (plot-
ki), -1 Kondycji (ogród).

nagłóweK w Prasie:

„Koło Gospodyń Miejskich zaprasza wszystkich miesz-
kańców Zielonego Lyonesse na festyn charytatywny, 
w czasie którego odbędzie się zbiórka pieniędzy na 
dom dziecka nr 64 w Bridgebank. Głównymi atrak-
cjami zabawy będą wizyta wesołego miasteczka oraz 
konkurs na najzabawniejszego ziemniaka, zorganizo-
wany przez Towarzystwo Ogrodnicze. Festyn odbę-
dzie się na placu kościelnym, początek o godz. 11:00. 
Redakcja Zielonego Herolda serdecznie zaprasza!”

Pomysły na Przygody

Eksploracja: Zniknęła dwójka dzieci. Ostatni raz wi-
dziano je bawiące się w pobliżu Starej Willi. Czyżby 

Greenhouse Road – zwana też Zaułkiem Szklanych 
Domów. Większość budynków stojących przy tej ulicy 
to szklarnie. Największa z nich, należąca do Towarzy-
stwa Ogrodniczego, to prawdziwy labirynt, nieopisany 
na żadnym planie – każdy nowy członek organizacji 
ma prawo do własnej dobudówki.
Pub „Pod pantoflem” – obiekt znienawidzony przez 
wszystkie gospodynie i po cichu ubóstwiany przez ich 
mężów. Ponoć lokal posiada tajne wyjście dla klientów, 
których żony dowiedziały się o miejscu ich pobytu.
Kościół Kwietnej Pani – mała, kamienna świąty-
nia, zbudowana ponoć jeszcze w średniowieczu. Sły-
nie z organizowanych raz do roku procesji, w czasie 
których wierni niosą ogromne bukiety. Wedle specja-
listów, można by z nich wyekstrahować najlepsze per-
fumy w Lyonesse. Niestety, kapłani nie zgadzają się na 
podobne bluźnierstwo…
Swans Pond – urokliwe jeziorko, idealne miejsce na 
piknik lub romantyczny spacer. W ciągu dnia wprost 
oblężone, wieczorem pustoszeje – teoretycznie nikt nie 
wierzy w legendę o zakochanych topielcach, którzy na-
wiedzają brzeg jeziora, ale lepiej dmuchać na zimne.

Zielone Lyonesse w pigułce

Koszty: nocleg (Bog. 3/ST 10), posiłek (Bog. 6/ST 15), 
własne mieszkanie (Bog. 6/ST 15)
Antagoniści: dumne gospodynie, zmutowane rośliny, zdzi-
waczali staruszkowie, Żywe Sekrety (patrz Dodatek 2).



DodateK 1
towarzystwo ogrodnicze

Zielone Lyonesse nie bez powodu zyskało swój przy-
domek. Przydomowe ogródki są chlubą właścicieli 
i wyzwaniem, rzuconym sąsiadom. Dzielni człon-
kowie Towarzystwa znają się na wszelkich roślinach, 
nieważne, czy będzie to atlantydzka Rosiczka Ludo-
jad („droga sąsiadko, to tylko nazwę ma taką straszną, 
a tak naprawdę zadowoli się zdechłymi szczurami”), 
dynia-gigant czy też marchewka o niezmiernie zabaw-
nym, lecz nieco nieprzyzwoitym kształcie.
Organizacja ta często organizuje konkursy dla ogrod-
ników-amatorów. Polegają one na wyhodowaniu naj-
większej, najładniejszej lub najśmieszniejszej rośliny 
z danego gatunku, lub też wyhodowaniu nie znane-
go dotychczas w Alfheimie okazu. Zwycięzca staje się 
członkiem Towarzystwa. Nie jest to jednak takie pro-
ste, bowiem pozostali, doświadczeni klubowicze także 
biorą udział w zawodach.

uwaga, trujące! (atut)

Koszt: 10 PD
Wymagania: specjalizacja przyroda (rośliny).
Opis: Bohater posiadł dużą wiedzę o niezwykłych 
lub niebezpiecznych zastosowaniach wszelkich darów 
natury. Raz na sesję, w czasie dowolnej konfrontacji, 
może użyć umiejętności przyroda (rośliny) jako zdol-

ności ofensywnej. Oprócz tego zagranie karty w celu 
zwiększenia wyniku tego testu daje bonus o 3 większy 
od normalnego, oczywiście pod warunkiem zgodności 
opisu z archetypem.

Pomysły na Przygody

Eksploracja – nieczynne tunele Rury kryją wiele ta-
jemnic. Jedna z miejskich legend mówi o inteligent-
ny mchu, który stworzył mikro cywilizację w jednym 
z takich miejsc. Nikt nie wierzy w te bajki, do czasu, 
gdy PUK wysuwa prośbę o doprowadzenie do kolonii 
porostów pneumy… Do tego zadania zostają wyzna-
czenie członkowie Towarzystwa.
Ryzyko – szalony golemolog kradnie Towarzystwu 
recepturę nawozu do błyskawicznego wzrostu roślin. 
Wysuwa żądanie oddania w jego ręce władzy królew-
skiej. W przeciwnym razie grozi zalaniem Lyonesse 
armią ożywionych marchewek i selerów.
Salon – na przyjęciach w Lyonesse dochodzi do dziw-
nych wypadków. Młode panny z bogatych domów 
znikają nagle w trakcie balów, po czym budzą się 
w dziwnych miejscach, okradzione z biżuterii. Wszyst-
kie łączy jeden trop: tuż przed zaśnięciem były widzia-
ne z przystojnym młodzieńcem, który obdarowywał je 
niezwykłymi różami…
Śledztwo – kilkoro polityków Parlamentu, prowa-
dzących kampanię przeciwko napływowi imigran-
tów z Sunniru, zostaje otrutych za pomocą wywaru 
z dziwnego kwiatu, przywiezionego aż z Dekanu. 
O trucicielstwo oskarżony zostaje odkrywca rośliny, 
zasłużony członek Towarzystwa Ogrodniczego. On 
jednak twierdzi, że to sprawka Thugów.

Towarzystwo ogrodnicze

Elitarna
Cel: poznawać świat natury.
Znak rozpoznawczy: zielona broszka w kształcie liścia.
Wymagania: osiągnięcie: wygrana w jednym z ogrodni-
czych konkursów.
Przywileje: elitarna, dostęp do informacji o wszelkich ro-
ślinach (+5 do odpowiedniego testu przyrody).



DodateK 2
żywy seKret

Wiele domów kryje niezwykłe sekrety – wydarzenia, 
osoby, przedmioty – o których wiedza nie wydostała 
się nigdy poza ich mury. Są pilnie strzeżone, przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie z przykazaniem, aby 
nikt nigdy się o nich nie dowiedział. Jednak niektó-
re sekrety po latach prób ich ukrywania i wymazania 
z pamięci rodziny, ożywają i staja się materialne. 
Wygląd: Nikt nie zna prawdziwego wyglądu żywych 
sekretów. Stają się one jakimś elementem otoczenia, 
zmieniając go w coś przypominającego o tajemnicy. 
Jeżeli sekret dotyczy na przykład nieślubnego syna, 
to jego żywa wersja może stać się twarzą posągu 
o wyglądzie buzi dziecka. Jeżeli żywy sekret stara się 
dogonić kogoś, z kim chce porozmawiać, przemiesz-
cza się z przedmiotu na przedmiot w błyskawicznym 
tempie.
Występowanie: Wszystkie miejsca, w których prze-
bywają osoby wiedzące o tajemnicy.

faKty i mity

Test okultyzmu o ST 15 pozwala uzyskać następujące 
informacje:

Celem żywego sekretu jest doprowadzenie do pu-•	
blicznego ujawnienia tajemnicy lub zadośćuczynie-
nia za winy.
Żywy sekret potrafią dostrzec jedynie osoby wiedzą-•	
ce o tajemnicy. Dla wszystkich innych jest on jedy-
nie elementem otoczenia, przypominającym nieco 
twarz lub przedmiot. Działa to też w drugą stronę 
– sekret może się porozumiewać z osobami świado-
mymi jego istnienia.
Żywy sekret porozumiewa się za pomocą telepatii, •	
co sprawia, że dyskusja z nim przypomina mówienie 
do siebie. Sekret nie ma także możliwości fizycznej 
walki.

Moc sekretu zależy od jego wieku i ważności – ogól-•	
nie rzecz biorąc, żywy sekret, mówiący o morder-
stwie będzie silniejszy od tego, świadczącego o zdra-
dzie.

żywy seKret – ofiara morderstwa

Domyślna konfrontacja: dyskusja

Przeciwnik, pula 3k10, odporność: 5
Zdolności:

atuty: •	 gra na emocjach, miażdżąca krytyka, niepod-
ważalny argument, wewnętrzne przekonanie;
mentalny cios:•	  w walce używa umiejętności spo-
łecznych bez żadnych konsekwencji;
niematerialny: •	 ataki fizyczne, skierowane w żywy 
sekret nie czynią krzywdy jemu, lecz przedmiotom, 
do których się upodobnił, można natomiast zranić 
go za pomocą magii, błogosławionych broni lub re-
likwii;
otwarcie: •	 żywy sekret objawia się nagle pod posta-
cią jakiegoś przedmiotu – spostrzegawczość przeciw 
ukrywaniu się;
słabość:•	  dyskusje na temat wydarzenia z przeszłości, 
którego dotyczy sekret;
telepata:•	  żywy sekret poprzemawia telepatycznie, 
dlatego rozmowa z nim przypomina mówienie do 
siebie – przy rozpoczęciu dyskusji w sytuacji pu-
blicznej istnieje ryzyko skandalu;
winny:•	  w konfrontacji, w której uczestniczy osoba, 
której personalnie dotyczy tajemnica, posiada pulę 
o 1k10 większą;
zniknięcie: •	 w czasie konfrontacji za żeton może 
zniknąć, a w swojej następnej rundzie ponownie do-
konać otwarcia.

Walka: perswazja 12/8+, ekspresja 9/8+, empatia 6/9+; 
obrona 12. Niematerialny, mentalny cios, otwarcie, 
zniknięcie, winny, słabość. Sekret przekazuje mental-

nie przeciwnikowi szokujące lub sugestywne wizje do-
tyczące tajemnice. W ten sposób chce wpłynąć na jego 
kondycję psychofizyczną.
Pościg: Żywy sekret nigdy nie ucieka przed przeciw-
nikami, potrafi natomiast rzucić się w pogoń. Prze-
mieszczanie się 9/10+; wytrzymałość: 12. Otwarcie, 
zniknięcie, słabość.
Dyskusja: perswazja 12/8+, ekspresja 9/8+, empatia 
6/9+; pewność siebie: 16. Otwarcie, zniknięcie, winny, 
słabość, telepata.

Pomysły na Przygody

Eksploracja – znany archeolog prosi bohaterów o po-
moc. Wiele lat temu zgubił, w czasie badania khem-
rejskich nekropolii, stary zegarek – pamiątkę rodzin-
ną. Nie powiedział jednak o tym swojemu ojcu, który 
zmarł w poczuciu przeświadczenia, że syn przekaże 
rodowy skarb swojemu potomkowi. Jakiś czas temu 
naukowca zaczęły dręczyć dziwne halucynacje – wszę-
dzie widzi feralny zegarek, nakazujący mu wyprawę 
do Lemurii w celu jego odnalezienia.
Ryzyko – młody lord Faulty zmienił się nie do pozna-

Cytaty ze świata gry

Dzisiejsze odsłonięcie nowego pomnika przez burmistrza 
Lyonesse zakończyło się niezwykłym incydentem. Pan 
Horace Erlkin, po zdjęciu płachty, zasłaniającej dzieło, 
zaczął nagle krzyczeć „Zostaw mnie! Przecież wiesz, że to 
był tylko wypadek”, po czym szybko wsiadł do swojej li-
muzyny i błyskawicznie odjechał. To dziwne zachowanie, 
według biura burmistrza, było wynikiem przepracowania. 
Redakcja Alfheim Daily życzy ojcu naszego miasta szyb-
kiego powrotu do zdrowia.

Tatku, z kim rozmawiasz? Przecież nikogo tu nie ma… 
Tak, tatku? Jak to nie jestem twoim synem?!



nia. Ze spokojnego, zawsze grzecznego i poukładanego 
młodzieńca stał się goniącym za adrenaliną, igrającym 
ze śmiercią ryzykantem. Ponoć stara się uciec przed 
jakimś prześladującym go sekretem. Stary lord Faulty 
prosi bohaterów, aby pomogli jego synowi – nieważne, 
czy w tym celu będą musieli wziąć udział w wyścigu 
prototypowych paromobili czy wspinaczce na Mount 
Eternal.
Salony – przyjęcie w willi jednego z serreńskich ma-
gnatów kończy się dziwnym wydarzeniem. Wszyscy 
zebrani, łącznie z panem domu zemdleli na widok tor-
tu – rzeźby, która miała być atrakcja przyjęcia. Do bo-
haterów dociera informacja, że wszystkich obecnych 
na balu łączą jakieś nielegalne interesy.
Śledztwa – znany detektyw z Heimburga zostaje 
aresztowany w Ozumie za zakłócanie porządku pu-
blicznego – w środku nocy zaczął wykrzykiwać obelgi 
pod adresem nieznanej osoby, która rzekomo go prze-
śladuje. Kilka miesięcy wcześniej nagle przestał przyj-
mować zlecenia i zniknął. Ostatniego dnia w pracy 
powiedział swojej asystentce, aby nikt go nie szukał, 
gdyż tajemnice rodzinne musi rozwiązać sam.
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Festyn w Zielonym Lyonesse zostaje zakłócony przez 
dziwne zachowanie dwóch osób – członka Towarzy-
stwa Ogrodniczego i gospodyni, należącej do Koła. 
Wszystko wskazuje na to, że kryją oni jakąś tajemni-
cę. Kłopot w tym, że nie mogą ich wyjawić – zapadli 
w dziwną śpiączkę… Czy bohaterom uda się rozwią-
zać zagadkę tajemniczego morderstwa sprzed lat?
Zawiązanie: Przygodę otwiera zaczyna się na festynie 
charytatywnym,  zorganizowany przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich. Zbiera ono pieniądze na jeden z siero-
cińców w Bridgebank. Głównymi atrakcjami zabawy 
są wizyta wesołego miasteczka i konkurs na najzabaw-
niejszego ziemniaka. Najlepiej powiązać bohaterów 
z tym drugim wydarzeniem. Mogą zostać zaproszeni 
w roli jurorów lub też samemu wystartować w zawo-
dach.
W końcu nadejdzie moment prezentacji warzyw. Gdy 
tylko konkursowe okazy zostaną odsłonięte wspo-
mniani we wstępie bohaterowie – John Weasel i Emma 
Dylan – wpadną natychmiast w dziwną histerię. Zdą-
żą wykrzyczeć jedno zdanie: „Zostaw nas! Przecież ty 
już nie żyjesz!”, po czym zemdleją. Test wiedzy ogólnej 
o ST 15 pozwoli stwierdzić, że zapadli w śpiączkę… 
Bohaterowie zostaną poproszeni przez Towarzystwo 
i Koło o zbadanie tajemniczego wydarzenia.
Rozwinięcie: Przedstawiony poniżej przebieg wyda-
rzeń to jedynie jedna z propozycji – prowadzący po-
winien być elastyczny i śmiało dozować kolejne infor-
macje.
Wstępne śledztwo powoli ustalić ważny fakt: John 
i Emma są sierotami. To dlatego zaangażowali się 
w organizację festynu. Zdobycie dokładniejszych in-
formacji nie jest już takie proste – wymaga testów 
półświatka lub ekspresji o ST 15. Dzięki nim bohatero-
wie będą mogli dowiedzieć się o Babuni Aurelii, która 
przygarnęła do swojego domu Johna, Emmę, a także 

kilkoro innych sierot. Mieszka ona na obrzeżach Zie-
lonego Lyonesse. To jedyna osoba, którą można na-
zwać rodziną dwojga sierot.
Babunia Aurelia mieszka w wielkiej, lecz zaniedbanej 
willi. Staruszka słabo słyszy, co utrudnia konwersację. 
Z chęcią przyjmie bohaterów i wyzna im wszystko, co 
wie. Według niej John i Emma byli bardzo spokoj-
nymi dziećmi. Od zawsze zdradzali zainteresowania 
dziedzinami, którymi zajęli się w dorosłości. Po osią-
gnięciu pełnoletniości wyprowadzili się do Bridgebank 
– tylko na mieszkanie w tej dzielnicy było ich stać. 
Po dotarciu na miejsce bohaterowie mogą spróbować 
wypytać o przyjaciół Johna i Emmy czy też o prze-
szłość pary. Zdany test półswiatka o ST 15 pozwoli 
uzyskać informacje o Jeffie – sąsiedzie młodego We-
asel’a i panny Dylan. Chłopak całe dnie przesiaduje 
w spelunie „Mysz Kościelna”, gdzie gra z innymi by-
walcami w rzutki o piwo. Wyzwanie rzuci także boha-
terom, zaszczyci ich rozmową jedynie o ile wygrają (te-
sty przeciwstawne strzelania, Jeff – 9/9+). Wyciągnięcie 
informacji to natomiast kwestia albo kolejnego Testu 
przeciwstawnego (przeciwko empatii 6/9+), albo… 
upicia chłopaka. Jeff ze skruchą wyzna w rozmowie, 
że wkręcił Johna i Emmę w kryminalne interesy. Bar-
dzo potrzebowali pieniędzy na opłacenie mieszkania 
i studiów, dlatego skierował ich do Rudzielca – trolla 
gangstera. Wbrew pozorom skontaktowanie się z nim 
nie będzie aż tak trudne – zapadł na jakąś tajemniczą 
chorobę i leży w lokalnym szpitalu…
Sali Rudzielca pilnuje kilku ochroniarzy. Wpuszczą 
bohaterów jedynie, gdy ci przedstawią mocne argu-
menty (dyskusja). Okazuje się, że gangster leży cały 
w gipsie. Wpadł pod paromobil uciekając przed nie-
widzialnym przeciwnikiem. Najwyraźniej jego i leżą-
cą w śpiączce parę łączy więcej, niż można by sądzić. 
Rudzielec, wodząc przerażonymi oczami po pokoju 
wyprosi ochroniarzy. Nadszedł czas na wyjawienie 

sekretu. Gdy John i Emma poprosili go o finansowe 
wsparcie, zlecił im płatne morderstwo. Dwoje studen-
tów, z pomocą Rudzielca, zamordowało bogatego sta-
ruszka, profesora na Uniwersytecie. Oficjalnie miał on 
atak serca, jednak prawda zawsze musi wyjść na jaw. 
Sekret z przeszłości ożył, a skoro bohaterowie wiedzą 
o jego istnieniu, muszą się z nim zmierzyć.
Punkt kulminacyjny: Drużynę czeka dowolna kon-
frontacja z żywym sekretem. Zaatakuje on bohaterów 
w najmniej spodziewanym momencie. Ma jeden cel: 
zmusić ich do ujawnienia morderstwa profesora i wła-
snoręcznego zgładzania winnych zgodnie z zasadą: 
„oko za oko”. Nawet jeżeli bohaterowie optują za tym, 
by ukarać morderców, nie zgodzą się raczej na tak dra-
styczne środki. Jeżeli konfrontacją będzie walka lub 
dyskusja, możesz przeprowadzić ją w środku rozmo-
wy z ważną osobistością – bohaterowie będą musieli 
się bardzo postarać, aby nie zostać uznanymi przez 
interlokutora za wariatów, a jednocześnie przedstawić 
sekretowi swoje argumenty. Gdyby zdecydowali się 
na ucieczkę, będą musieli na przykład pędzić między 
sklepami d’Arrotsa.
Rozwiązanie: Wygrana to przekonanie sekretu, że 
krwawa zemsta nie przywróci mu życia – zależnie od 
stawki, odstąpi od zemsty lub zgodzi się na oddanie 
sprawy do sądu. Odejdzie wówczas na zawsze, pozosta-
wiając sumieniom bohaterów decyzję o tym, co zrobią 
z posiadaną wiedzą. Jeżeli sekret wygra, drużyna bę-
dzie zmuszona do brutalnego ukarania morderców…

antagoniści:
Harpia miejska – PG s. 412
Ochroniarze Rudzielca – jak Kwama Mabu, banda or-
czych zbirów (PG s. 450)
Żywy Sekret – ofiara morderstwa – patrz Dodatek 2


