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Mroczna tajemnica… to przygoda do D&D, pisana z myślą o zwykłej, cotygodniowej sesji. Moim 
celem jest napisanie przygody pozwalającej na rozpoczęcie nowej kampanii. Scenariusz jest zatem 
bardzo typowy – kładzie nacisk na eksplorację nawiedzonej twierdzy, choć jest tutaj kilka okazji do 
negocjacji i zagadek do rozwiązania. Choć nie wszystkie spotkania mają miejsce pod ziemią, to jednak 
jest to w gruncie rzeczy kawał dungeon crawla. Aha, choć występują tu duchy i nieumarli to nie jest 
horror, i nie należy wysilać się by przestraszyć graczy. 

Przygoda jest utrzymana w domyślnych realiach D&D, opisanych w podręcznikach podstawowych (tj. 
używa domyślnych bóstw i nazw geograficznych). Jest jednak bardzo generyczna i można ją 
zaadaptować do Forgotten Realms bez większego problemu. Zastąp Erathis Tormem i umieść akcję 
przygody np. w Dolinach. 

Pojęć mechanicznych nie tłumaczę, chyba że istnieje naturalne i oczywiste tłumaczenie (np. divine 
prayer jako modlitwa objawień czy combat advantage jako przewaga w walce). Korzystam też z wielu 
terminów przetłumaczonych w 3. edycji. Pojęcia związane ze światem, rasy czy klasy postaci i inne 
określenia mogące pojawić się wewnątrz świata tłumaczę o ile brzmi to naturalnie, po pierwszym 
użyciu podając też nazwę oryginalną (np. dziwny mag z Uroczyska [Feywild]. 

Statystyk potworów nigdy nie tłumaczę. Ponieważ tekst ma być zgodny z GSL, nie kopiuję tutaj 
statystyk potworów zamieszczonych w Monster Manual. Po wymienieniu ich nazw podaję stronę w 
podręczniku, na której opisano dane stworzenie. 

Teksty oznaczone na szaro to fluff, służy MP do inspiracji. Gdy piszę: „przeczytać”, naprawdę mam na 
myśli: „sparafrazować czy przeczytać”. 

Wszystkie mapki, poza jedną, wykonano za pomocą Dungeon Tiles i aplikacji Dungeon Tile Mapper. 
Ilustracje stanowią własność Wizards of The Coast i umieszczone są tutaj jedynie w celach 
orientacyjnych. 

Historia 

Lord Elsworth był poszukiwaczem przygód, jednym z rycerzy ostatniego imperium Nerath. Odwagą, 
honorem i ostrzem rodowego miecza zdołał wykroić dla siebie baronię Elsington, zbudować tam 
niewielką twierdzę oraz założyć kilka wsi. Niestety, w końcu wszystko co zbudujemy obraca się w pył, 
i tak stało się z zamkiem Elsington.  

Wzgórze, na którym lord zbudował zamek znane było jako wzgórze diabłów, i okoliczni mieszkańcy 
twierdzili że czarownicy odprawiali tam swe rytuały. Elsworth nie wierzył takim bajaniom, lecz po 
jakimś czasie wzniósł małą świątynię Erathis, bogini której oddawał cześć, w swojej twierdzy, by 
trzymać siły zła z dala od swej rodziny. 

Rycerz i jego żona Lidia mieli troje dzieci: Cynrika, który poszedł w ślady ojca i od najmłodszych lat 
wprawiał się w walce, Oriego, który oddał się magii i studiowaniu ksiąg, oraz Elsiannę, ukochaną 
córkę. Towarzyszył im Tomas, akolita Erathis, Gavin, adept magii uczący Oriego, oraz Dayeret, stary 
przyjaciel Elswortha, kowal z rasy eladrinów zajmujący się wykuwaniem oręża. Poza nimi w twierdzy 
mieszkało kilkunastu żołnierzy, oraz służba – kucharze, służący czy stajenni. 



Ludzie mówią, że w rodzinie doszło do konfliktów, że przelała się krew. Nie wiadomo, co dokładnie 
się stało, lecz z rodziny pozostał tylko jeden potomek, który właśnie odziedziczył twierdzę. Zmienił 
imię i nazwisko, by uniknąć klątwy – nie jest nawet pewne, czy był to jeden z synów czy córka. 

Zahaczka 

Scenariusz jest napisany dla bohaterów pierwszopoziomowych jako wprowadzenie do dłuższej 
kampanii. Jeśli MG zechce związać kampanię z posiadaniem własnego zamku (a to atakuje go potwór, 
a to samozwańczy baron zapragnie ściągnąć podatki), to jak najbardziej może sprawić, by jeden z 
bohaterów (najlepiej wojownik czy paladyn) był dziedzicem Elswortha. Jeśli nie, może wprowadzić 
postać Estela Elaisa, młodego człowieka który jest przyjacielem BG i prosi ich o oczyszczenie zamku, 
lub ich do tego wynajmuje. Niniejsza przygoda zakłada że wśród graczy znajdzie się dziedzic twierdzy. 
Najlepiej by ojciec takiej postaci nie żył, lub nie miała ona żadnego młodszego rodzeństwa. 

Misja 

Zbadać i oczyścić zamek Elsington. 

Start:  

Nie spodziewałeś się wezwania do ratusza. Zasuszony, niski urzędnik spogląda na ciebie z nieufnością 
i zadaje kilka pytań dotyczących twojego ojca, a następnie dziadka. Gdy staje się jasne, że jesteś w 
gruncie rzeczy sam na świecie, mężczyzna lekko pcha w twoją stronę papier.  Rozwijasz go i powoli 
czytasz. To akt własności posiadłości. 

 Od prawie dwustu lat zamek niszczeje, ale jest mimo to w dobrym stanie. Nawet jeśli bohater 
zdecyduje się go sprzedać, będzie musiał oczyścić go z potworów i duchów. 

Cel: Uspokoić wszystkie duchy (Lord Elsworth, Lady Lidia, widmo Cynrika, duchy dzieci, upiorny kowal 
i szkieletowi żołnierze), przepędzić koboldy, zwierzęta i gobliny, pokonać ghoula i Iu-Amuna. 

Nagroda: 625 PD 

Misja poboczna 

Start:   

„W okolicy coraz częściej spotyka się gobliny. Normalnie” – mówi szeryf osady – zebrałbym 
chłopaków i przegonił stwory na cztery wiatry! Ale te są jakieś dziwne, toczą pianę z pyska, noszą 
takie… farby wojenne, i nawet jak żeśmy chcieli ich przesłuchać, to nic nie gadali. Gdzieś tu muszą 
mieć bazę. A swoją drogą, to może być jakaś grubsza sprawa. Stary Jed, ten myśliwy mówi że widział 
drowa w okolicy, kiedy szukał tropów goblinów. Twierdzi, że ten stary zamek diabłów na wzgórzu 
może być ich kryjówką….” 

Cel: pokonać gobliny i koboldy, wrócić z dowodem (kociołek z eliksirem Krwawego Oka czy głowa 
wilka) do osady. Uwolnić szamana gnomów. 

Nagroda: 100 PD 



Droga do zamku minie bohaterom spokojnie. Jeśli ktoś w drużynie jest wyszkolony w Naturze, może 
szukać tropów. Jeśli w teście uzyska wynik 10, znajdzie ślady goblinów i koboldów a także dzikich 
zwierząt. Jeśli co najmniej 15 zauważy też ślady ciężkozbrojnej kobiety z rasy elfów, eladrinów bądź 
drowów. 

W momencie zbliżania się do zamku, gracze powinni wybrać czy chcą podejść do wzgórza od strony 
zachodniej czy wschodniej wieży. 

O ile nie opisano inaczej, wszystkie ściany są z obrobionego kamienia lub cegły. Światło dostaje się do 
wnętrz dzięki małym okienkom, zbyt małym i wysoko umieszczonym by bohaterowie mogli przez nie 
się przecisnąć. Kondygnacje mają wysokość ok. 3 metrów (2 pola). Wszystkie drzwi wykonano z 
drewna i o ile nie napisano inaczej nie są zamknięte na klucz. 

Spotkanie 1. – wieża koboldów. 

Cechą charakterystyczną plemienia Kłów jest obecność tresowanych bestii. Szczep ten ostatnio zrobił 
się zbyt duży, więc grupka wojowników i ich wierni zwierzęcy towarzysze postanowili znaleźć sobie 
własną siedzibę na powierzchni, a że już wcześniej badali okolice zamku Elsington, udali się tam. 
Niestety, w międzyczasie Kendra, drowia kapłanka odprawiła ceremonię desakracji świątyni, budząc 
większość duchów zamku. 

Gdy gracze zbliżą się do wieży numer 1, przeczytaj im co następuje: 

Okolice zamku są już bardzo zaniedbane, ale spomiędzy zarośli widzicie tłum małych, jaszczurowatych 
istotek budujących drewniane zasieki dookoła wieży. Co najmniej 6 koboldów zabezpiecza wieżę przed 
atakiem, nadchodzącym prawdopodobnie z… wnętrza zamku. Towarzyszą im stada małych lub 
większych szczurów. 

  

Plan zamku 
1 – Wieża koboldów 
2- Wieża goblinów 
3- magazyny, siedlisko 
goblinów 
4 – stajnie 
5 – świątynia Erathis 
6 – koszary 
7 – kuźnia 
8 –kasztel 
 
1 pole – kwadrat 5x5 na 
siatce bitewnej, jednak 
mapa jest tylko 
szkicem. 
 
Mapę wykonano za 
pomocą Open 
Sourcowej aplikacji 
gametable. 



Koboldy są z jednej strony przerażone myślą o duchach, z drugiej pragną mieć własne leże. Na razie 
zadecydowały bronić się oraz negocjować z Kendrą – koboldy z natury nadają się na sługi potężnych 
złych istot. Chcą też zbadać bezpieczniejsze okolice zamku i oswoić kilka zwierząt, które dadzą im 
przewagę nad goblinami z drugiej baszty. Są 
jednak do tego stopnia zestresowane, że 
natychmiast atakują BG. 

Spotkanie taktyczne 

Encounter level 2 (625 XP) 

Setup: 

2x Kobold Slinger (S s.168) 

4xKobold Minion (K s.167) 

2x Dire Rat (czarne koło s.219) 

1x Rat Swarm (W s.219) 

Koboldy atakują BG bez namysłu. Jeśli 
bohaterowie opuszczają zamek, koboldy nie 
pozwolą im wejść na teren wieży. 

Cechy terenu: 

Oświetlenie: Jeśli jest dzień, jest jasno. Nocą panuje półmrok (dim light). 

Zasieki: Na mapie zasieki oznaczyłem fioletową linią. Koboldy są mistrzami wytwarzania pułapek i 
zasieków. Każda istota co najmniej średniego rozmiaru, która wejdzie lub zostanie zmuszona (push 
pull slide) do wejścia na pole z zasiekami odniesie 6 obrażeń i zostanie spowolniona do końca swojej 
następnej tury. 

Taktyka: Slingerzy ustawią się za zasiekami i będą atakować BG na dystans, zza pleców Minionów i 
szczurów. Dwa szczury będą próbowały flankować najsilniejszych BG, zaś rój szczurów będzie starał 
się dotrzeć w środek walki by zaszkodzić jak największej liczbie wojowników. 

Skarb: Koboldy nie mają żadnego skarbu. 

Specyfika: Koboldy, jak to koboldy, są tchórzliwe, paranoiczne i nigdy nie darują niczego za darmo. 
Ten szczep zżył się ze zwierzętami – szczurami i wilkami, nosi też skóry upolowanych zwierząt. 

Spotkanie 2: Wieża goblinów 

Zamek  Elsington tak naprawdę do niedawna był schronieniem wyrzutków i istot zbyt ograniczonych 
by wierzyć w duchy.  Banda goblinów ze szczepu Opętanej czaszki należą w zasadzie do obu tych 
kategorii. Konkretnie to wierzą w duchy, jednak są za bardzo naćpani by się ich bać.  Wszystkie 
gobliny w szczepie piją eliksiry, które poważnie ograniczają im percepcję. Na szczęście w wieży pełnią 



straż bardziej trzeźwe gobliny, więc gracze mogą z nimi negocjować. Nie będzie to łatwe, bo z piętra 
wieży wrogów wypatrują 2 strzelcy. 

Gdy gracze zbliżą się do wieży (nie podkradając się), przeczytaj im co następuje: 

Ta wieża wydaje się być w lepszym stanie niż reszta murów. Choć tynk dawno już odpadł, to jednak 
baszta nie wygląda tak, jakby miała się rozpaść przy wietrze. Gdy zbliżacie się do wieży, nagle, o kilka 
kroków od <imię bohatera>, strzała ze świstem wbija się w grunt. Z pierwszego piętra wieży słyszycie 
jak piskliwym głosem ktoś wykrzykuje wpierw w Goblińskim a potem we Wspólnym: „Kto wy? Czego 
szukacie? Idźcie precz ludzie!” 

Gobliny mogą dać się przekonać do wpuszczenia bohaterów na teren zamku oraz ich wypuszczenia. 
Jeśli bohaterowie niosą na przykład skrzynie z pokoju Oriego, worki ze zdobytym złotem, zaatakują 
bez wahania chcąc zdobyć skarb. Jeśli BG zabili berserkera i wodza w magazynach (3.), nadal mogą 
negocjować (patrz poniżej). Przypomnij graczom, że ich misja wymaga oczyszczenia zamku. 

Skill challenge 

Negocjacja z goblinami Poziom 1 PD: 300 

Na twoje słowa nie odpowiada strzała, ale ci o dobrym słuchu słyszą jakieś piski i chichoty z wnętrza 
wieży. Po kilku minutach, słyszycie głośniejszy krzyk: „Czego wy chcecie?” 
Bohaterowie rozmawiają z goblinami w wieży, pragnąc wyjść lub wejść do zamku. Mogą też wypytać 
ich o innych mieszkańców. 
Złożoność: 3 (9 sukcesów, 3 porażki) 
Umiejętności podstawowe: 
Blefowanie, Dyplomacja, Zrozumienie, Zastraszanie (Bluff, Diplomacy, Insight, Intimidate) 
Umiejętności drugorzędne: 
Historia, Natura, Percepcja, Magia, Zrozumienie. (History, Nature, Perception, Arcana, Insight) 
Powodzenie: 
Gobliny otwierają kraty w wieży i pozwalają bohaterom przejść bez walki. 
Porażka: 
 Gobliny nie tylko zamykają się w wieży, ale jeden z wojowników sprowadza dwóch cutterów i hexera 
z pomieszczenia 3. Po trzech rundach przybędą i zaczną atakować wspólnie z goblinami już z wieży. 
Na głodzie łatwo wpadają w gniew. 
Blefowanie (DC 13, 1 sukces lub porażka, maksymalnie 3) 
Bohaterowie łgają bezczelnie, np. że są wysłannikami jakiegoś potężnego władcy, czy że mają wielką 
moc magiczną.  
Dyplomacja (DC 12, 1 sukces lub porażka, bez limitu) 
Bohaterowie próbują układać się z goblinami, obiecując np. udziały w znalezionym skarbie czy 
obietnicę znalezienia im nowego domu. Osoba mówiąca językiem Goblińskim zyskuje premię +2 do 
tego testu. Jeśli bohaterowie zabili gobliny z pomieszczenia 3 mają karę -4. Możesz użyć tej 
umiejętności, by wypytać gobliny co wiedzą o zamku. 
Zrozumienie (DC 15, jeden sukces lub porażka, maksymalnie 3 sukcesy) 
Bohater wycisza się i próbuje zrozumieć umysł goblina, a następnie przemówić do jego „poczucia 
rozsądku”.  
Zastraszanie (DC 7, jeden sukces ale dwie porażki, maksymalnie 3 sukcesy). 
Poparte dowodami (użycie mocy encounter, czy dowolnej modlitwy lub zaklęcia) popisy własnych 
umiejętności, okazywanie dowodów pokonania przeciwników (np.wilczy łeb czy święty symbol 



kapłanki) jest zdumiewająco skuteczne. Bohater, który twierdzi że pokonał berserkera zyskuje jeden 
automatyczny sukces. 
Historia (DC 15, jeden sukces, maksymalnie jeden) 
Bohater próbuje posłużyć się prawem, w nadziei że gobliny opuszczą ten zamek. Dziedzic zamku 
zyskuje premię +3 do tego testu. 
Natura (specjalne – 10 lub 15) 
Ponieważ gobliny to humanoidzi ze świata natury, bohaterowie mogą użyć swej wiedzy o naturze by 
zdobyć informacje o tych istotach. Zobacz DMG str. ### i Monster Manual str 138 po więcej 
informacji. Sukcesy w teście Natury nie liczą się do ogólnej liczby sukcesów. Jeśli bohater uzyska co 
najmniej 20 w teście, przypomni sobie że niektóre plemiona goblinów w okolicy zażywają narkotyki, 
„odblokowując” specjalne użycie Magii i Zrozumienia. 
Percepcja (DC 13 – specjalne, każdy bohater może użyć tej umiejętności tylko raz) 
Bohater może spróbować natężyć zmysły, wzrok i słuch by usłyszeć co gobliny mówią. Jeśli zna język 
gobliński, zyskuje premię +2 do następnego testu. 
Magia (ST 10 – dwa sukcesy, maksymalnie dwa) 
Jeśli bohater wie, że gobliny są uzależnione oraz zna rytuał Uwarzenie Eliksiru (Brew Potion), może 
spróbować zaoferować im porcję jakiejś mikstury. Test Magii reprezentuje popisywanie się wiedzą 
alchemiczną. Jeśli bohater nie ma tej umiejętności, czy nie zna rytuału – użyj Blefowania. 
 
Inne: Użycie innych umiejętności raczej nic nie da – 
oczywiście bohaterowie mogą używać Skradania się 
(Stealth) i Atletyki by niepostrzeżenie wejść do wieży, ale 
nie da im to przewagi w negocjacjach. Oczywiście MP 
ma tutaj ostatnie słowo. 
 
Co wiedzą strażnicy: 
„Nasz wódz to Krwawe Oko, on zna mocną magię. My 
mamy wielkiego wojownika po swojej stronie, on 
niepokonany! On wódz daje nam eliksiry, my silni! ” 
„My chcieli zająć cały zamek, ale my mamy za mało 
kobiet! My wiemy że tu straszy, ale my są odważni!” 
„Tutaj ona przyszła – drow, kapłanka! Ona zrobiła 
potężną magię, obudziła duchy!” 
„Szkielety siedzą w budynku na samym południu! Oni 
zabijają każdego, kto on tam wejdzie! Zabiją was i 
zniszczą!” 
„Koboldy słabe, nie wytrzymają! Jak tu dojdą, będą chciały oni zabrać nam eliksiry, to my je zabijemy i 
zniszczymy!” 
 
Jeśli bohaterowie nie chcą rozmawiać, lub odnieśli porażkę w próbie 
umiejętności, rozegraj spotkanie taktycznie: 
 
Encounter level 1 (500XP) 
Setup: 
2x Goblin Warrior (W) (s.137) 
2x Goblin Sharpshooter (S) (s. 137) 
1xGoblin Blackblade (bB) (s. 137) 



 
Cechy terenu: 
 
Oświetlenie: Jeśli jest dzień,  jest jasno. W nocy jest półmrok. 

Kraty: Przerywaną linią na mapie zaznaczyłem kratę. Jest opuszczona, a dźwignie podnoszące i 
opuszczające kraty są oznaczone małymi prostokątami.  Podniesienie kraty jest możliwe, to test Siły o 
DC 24 – krata podniesiona jest zablokowana w tej pozycji. Test Akrobatyki o ST 15 pozwoli małym 
Bohaterom przecisnąć się przez kratę – prowokują wtedy okazyjne ataki i zapewniają przewagę w 
walce (combat advantage). 

Dźwignie: Podniesienie i opuszczenie dźwigni jest akcją pomniejszą (minor action), jeśli bohater stoi 
przy niej. Bohaterowie mogą użyć zdolności typu Ręka Maga czy użyć Rozkazu na goblinie wewnątrz 
by otworzyć kraty. 

Ostrzał – Na szczęście, strzelcy z piętra mogą ostrzeliwać wyłącznie cele w odległości 3 pól od wieży 
(zacieniony obszar). Drzewa zapewniają BG osłonę (-2 do ataku). Otwory strzelnicze zapewniają 
goblinom całkowitą osłonę (-5 do ataku BG). 

Taktyka: Wojownicy gromadzą się przy kracie i włóczniami atakują stojące tam postaci. Strzelcy z 
piętra ostrzeliwują bohaterów na zewnątrz – jeśli ktoś stanie przy schodach, strzelcy będą strzelać 
także do niego. Blackblade ukryje się w cieniu – jeśli po wejściu bohaterów do wieży wojownicy będą 
wciąż żywi, będzie flankował postaci, jeśli obaj wojownicy padną, spróbuje przecisnąć się przez kraty i 
pójść po pomoc. Jeśli obecni są tu cutterzy i hexer to ci pierwsi będą pomagać wojownikom we 
flankowaniu a hexer najpierw użyje Vexing Cloud, następnie będzie ostrzeliwywał BG magicznymi 
atakami i wspierał ataki goblinów. 
 
Inne: Podczas testowania tej przygody gracze chcieli zwabić tu berserkera by opuścić nań kratę. 
Pomysł jest fajny, ale wymaga np. testu Zręczności o ST 14 (Refleks goblina) by opuścić kratę w 
odpowiednim  momencie. Zada to wtedy 3k8+3 obrażeń i unieruchamia na turę (ma mały rozmiar i 
może się wyrwać – możesz nawet opisać to jako niemal całkowite rozharatanie kończyny). 
 
Specyfika: Jak już wcześniej napominano, te gobliny są uzależnione od eliksirów szamana. Opisz ich 
przekrwione oczy i nerwowe ruchy. 
 
Spotkanie 3 – Magazyny 
 
Dawniej pomieszczenie to było magazynem żywności, dziś jest kwaterą goblinów. Przetrzymują tutaj 
Czana, gnomiego szamana z Uroczyska (Feywild), który wespół z Krwawym Okiem, szamanem 
szczepu warzy mikstury, bez których nie mogą oni żyć. 
Ten budynek jest bez okien, ale kilka dachówek najwyraźniej wyrwano z dachu tworząc 
zaimprowizowany komin. Im bliżej podchodzicie, tym silniejszy wydaje się przeraźliwy smród 
dobiegający z wewnątrz. 
Jeśli pasywna Percepcja bohatera jest większa od 12, słyszy on przytłumione odgłosy kłótni z 
wewnątrz. To szaman okłada gnoma za dodawanie ‘czegoś do kociołka’. Bohaterowie znający 
gobliński mogą wyłapać kilka bardziej szczegółowych obelg, np. ‘parszywy niewolniku’. 



Jeśli bohaterowie wejdą do środka, przeczytaj lub sparafrazuj poniższy tekst: 
Gdy otwieracie drzwi, smród niemytych ciał, zmieszany z ohydnymi substancjami bije w was pełną 
siłą. Pomieszczenie rozświetla palenisko, na którym ustawiono duży, miedziany kocioł. Przy kotle 
uwijają się sędziwy goblin i mały, wyglądający jak półtora nieszczęścia gnom. Reszta pomieszczenia 
skryta jest w półmroku, ale widzicie, że przy południowej ścianie ciągnie się długi, drewniany podest. 
Spod niego widzicie kształty, niezbyt zachęcające sylwetki. Dalibyście głowę, że ktoś tam właśnie 
dobył ostrza. 
 
Bohaterowie posiadający widzenie w słabym świetle widzą trzy gobliny, z których jeden jest 
największym sukinsynem jakiego widzieli – jest prawie tak duży jak krasnolud i dzierży topór niemal 
równie wielki. Pod podestem gobliny, lubiące ciemne i suche miejsca urządziły sobie barłogi. 
Krwawe Oko nie ufa obcym. Nie pozwoli BG rozmawiać z nikim innym, i bardzo łatwo go rozzłościć. W 
zasadzie zmięknie tylko jeśli BG oddadzą mu znalezione skarby i opuszczą twierdzę. Jeśli zrobią coś, 
co go obrazi, w tym spróbują chociażby uwolnić gnoma, szaman bez ostrzeżenia gwizdnie, co będzie 
znakiem dla pozostałych goblinów, by spuścili berserkera z łańcucha. Jest do tego stopnia pewien 
swojej terapii. 
 
Czen za to przez całą rozmowę będzie próbował skupić na sobie uwagę BG. Choć szaman będzie 
uderzał go za każdym razem gdy spróbuje mówić, to jednak gnom pokaże ślady po uderzeniach i 
kajdanach. 
 
Co wie Krwawe Oko? 
„Ja jestem Krwawe Oko, wielki szaman i alchemistyk. Rządzę tym zamkiem.” 
„Robię różne eliksiry, a ten tu niewolnik mnie pomaga. Jest głupi, ale pożyteczny. Tu mieszkał kiedyś 
magik, i do jego komnat chodziliśmy by znaleźć jakieś komponenta. Teraz dzięki gnomowi zbieramy 
naturalne składniki w lasach.” 
„Wszyscy piją moje eliksiry. Chcecie spróbować? One zrobią wielkich wojowników z was. Dacie złoto, 
dam się wam napić.” 
„Próbowałem różnych recepturów. Mroczny Topór, on był wodzem, ale dałem mu dużo, dużo 
smacznych eliksirów, i mózg się mu rozpuścił. Teraz słucha tylko mnie, ale za to, jak walczy!” 
„Teraz sprowadziła się tu drowia kapłanka, rządzi się w świątyni, ale ja już dużo świata widziałem. 
Ona zrobiła mocny rytuał, ale nie może konororlować tych mocy, które wyzwoliła. Mi nic nie zrobi. 
Chyba.” 
„W kuźni zły duch mieszka i zawsze mieszkał! Trzech goblinów straciłem już, ale tam dobre bronie 
leżą…” 
„Ja nie wiem nic o dzieciach, dziedzicach, czy innych dziewicach” 
„Co do truposzów, to świątynia nie ma katakumb. Czasem tam zaglądałem. Tych człowieków nikt nie 
chował, trupy się walały wszędzie. Nawet gobliny lepiej swoich umartych chowają. A teraz trupy 
wstają, by się mścić!” 
 
Krwawe Oko jest zbyt chciwy by pozwolić bohaterom tak po prostu sobie odejść. Poczęstuje ich 
eliksirem (może się rozzłościć jeśli odmówią), czy po prostu zażąda złota. Jest niemal pewne, że 
dojdzie do walki.  
Specjalne: Jeśli chcesz, możesz rozegrać rozmowę z Krwawym Okiem jako kolejną próbę 
umiejętności, podobną do tego ze spotkania 2. Jednak nie polecam tego rozwiązania – Krwawe Oko 



będzie dążył do walki, a próba umiejętności w 
efekcie da Bohaterom podwójną ilość PD za 
jedno spotkanie. PD przyznaje się w gruncie 
rzeczy za pokonywanie przeciwności, niż za ich 
omijanie. 
 

Spotkanie Taktyczne 
Encounter level 1 (XP 500) 
 
1xGoblin Hexer (Krwawe Oko, sz) (s.137) 
1xBerserker (Mroczny Topór, B) (s.137) 
2xGoblin Cutter (C) (s. 136) 
 
Oraz 1 gnom minion, formalnie po stronie graczy. 
 
Krwawe Oko chichocze i nagle świszcze przez zęby. Od południowej ściany dobiega was nagle chrzęst 
łańcuchów i największy-goblin-jakiego-w-życiu-widzieliście łapie za równie wielki topór. Dwa mniejsze 
gobliny dobywają noży, a Krwawe oko kosturem uderza w kocioł. Jego zawartość wylewa się na 
podłogę, a szaman biegnie w stronę schodów. 
 
Cechy terenu: 
 
Oświetlenie: Nawet za dnia w pomieszczeniu panuje półmrok. Nocą jest ciemno, ale kociołek 
rozświetli teren w promieniu 5 pól (dim light). 
Kociołek: Pierwsze, co zrobi Krwawe Oko to rozleje zawartość kotła. Stworzy to efekt close blast 4 – 
wszystkie te pola należy traktować jako trudny teren. 
Podest: Istoty stojące na podeście nie mogą być atakowane wręcz (chyba  że bronią zasięgową) przez 
istoty stojące na ziemi, a same mają przewagę w walce (combat advantage) przeciwko nim. Podest 
jest na wysokości 1,5 metra. 
 
Taktyka: 
Hexer wejdzie na podest, a cutterzy będą blokować schody, w czasie gdy berserk er będzie rozprawiał 
się z bohaterami. Gnom, gdy szaman oddali się od niego na rozsądną odległość szybko poprosi BG o 
pomoc. Jeśli ci zgodzą się na to, stanie się niewidzialny, i stanie za plecami BG.  Będzie unikał ciosów 
goblinów, jednak jeśli bohaterowie zachowują się wyjątkowo szlachetnie (okrzyki bojowe typu ‘na 
honor’), pomoże im we flankowaniu. 
 
Skarb: Imię Mrocznego Topora wzięło się od jego najcenniejszej rzeczy – magicznego topora grozy 
(Terror battleaxe +1). Czen z przyjemnością zaprowadzi bohaterów do kasy bandy (1 paczka ze 
skarbami), ukrytej pod barłogami goblinów. 
 
Eliksir Krwawego Oka 
Jak każdy narkotyk, to paskudne… świństwo. Wprawdzie da bohaterom premię +1 do ataku wręcz 
bronią na cały czas trwania przygody, ale w gruncie rzeczy zadziała jak choroba. 
 



Uzależnienie – Choroba poz. 3 
Potrzebujesz coraz więcej i więcej eliksiru. Tylko wyszkolony czarownik może go przyrządzić, ale bez 
niego stajesz się słabszy, trudniej ci się myśli i tracisz koncentrację. 
Atak: +7 vs Wytrwałość 
Endurance: improve DC17, maintain DC13, worsen DC12 or worse 
 
Cel jest 
wyleczony. Traci 
premię +1 do 
ataku. 

Bohater zaczyna 
odstawiać eliksir, 
i negatywnie 
wpływa to na 
jego 
koncentrację. W 
pierwszej rundzie 
każdego 
spotkania jest 
oszołomiony 
(dazed). 

Efekt 
początkowy: 
Bohater 
natychmiast 
uzależnia się od 
eliksiru 
Krwawego Oka.  
Każde 
nieprzyjęcie 
działki (koszt 100 
sz) to 
kumulatywna 
kara -2 do testów 
Endurance. 

Bohater zaczyna 
brać zbyt wiele. 
Zadaje o 2 
obrażenia więcej 
w atakach bronią, 
ale staje się 
agresywny i 
nieuprzejmy  
ponosząc karę -5 
do umiejętności 
opartych na 
Charyzmie. 

Efekt końcowy: 
Gdy bohater 
stanie się 
skrwawiony 
(bloodied), 
wpadnie 
automatycznie w 
szał berserkera. 
Będzie atakował 
wszystkie istoty w 
zasiegu broni czy 
mocy 
dystansowych, 
zarówno 
przyjaciół lub 
wrogów. Na 
szczęście nie 
może wtedy 
wykorzystywać 
mocy dziennych. 
Szał kończy się 
wraz ze 
spotkaniem i 
bohater traci 
wtedy 1 healing 
surge. 

 
 

Goblin berserker Level 3 Elite Brute 
Small natural humanoid (goblin) XP 300 
Initiative +3 Senses Perception +2; low light vision.  
HP 96; Bloodied 48, see bloodied rage below. Regeneration 5 
AC 16, Fortitude 19, Reflex 14, Will 12 
Saving Throws +2 
Speed 5 
Action Points 1 
[Melee, weapon, basic] Axe of Fear (standard, at-will) ♦ Weapon; 
+7 vs AC; 1d10+6 damage, 2d10+6 when bloodied. See Axe of Terror below. 
Bloodied rage (when bloodied) 
The goblin berserker loses the ability to use goblin tactics and can do nothing but attack the 
nearest enemy, charging when possible. 
Goblin tactics (immediate reaction, when missed by melee attack, at-will) 
The goblin shifts 1 square. 
Frenzy! 



Goblin berserker gains 1 action point when he first reduces the foe to 0 hit points in an 
encounter. 
Savage rebuke (immediate reaction, when hit by melee attack; at will) 
The berserker makes a basic melee attack. 
Axe of Terror (Free action; daily (magic item)) ♦ Fear 
When goblin berserker hits with his axe, the target takes a -2 penalty to all defenses (save 
ends). 
Alignment Evil Languages: Common, Goblin 
Skills: Stealth +9, Intimidate +3 
Str 18 (+5) Dex 14 (+3) Wis 13 (+2) 
Con 13(+2) Int 3 (-3) Cha 8 (+0) 
Equipment: Chainmail, battleaxe of terror +1 
 
Czen 
Czen jest minionem, i każdy atak wręcz powali go na ziemię (ale jeśli bohaterowie jakoś na to 
zareagują – będzie żył). Ma AC 14, Fort 13, Ref 13, Will 13, prędkość 5, i posiada rasową zdolność 
gnomów fade away. Nie ma przy sobie żadnej broni i nie będzie atakował. Działa zaraz po ostatnim 
bohaterze. 
Bardziej godne uwagi są jego zdolności magiczne. Czen ma premię +9 do testów Magii i +7 do Religii 
oraz Leczenia, oraz potrafi rzucać 1. I 2. poziomowe rytuały wykorzystujące te umiejętności. Potrafi 
czytać w wielu językach, i ogólnie odwdzięczy się bohaterom za wszystko. Pozostanie z bohaterami 
do końca przygody, i zapewne dłużej, dopóki ci nie znajdą sposobu na odstawienie go do Uroczyska. 
 
Co wie Czen? 
„Mówią na mnie po prostu Czen. Wśród mojego ludu byłem asystentem zielarza. Wraz z Jongim, 
moim nauczycielem zbieraliśmy kilka roślin rosnących tylko w świecie ludzi, kiedy schwytały nas te 
gobliny. Jongiego… oni go zamordowali, zabili na miejscu… wrzeszczałem że jestem zielarzem, 
uzdrowicielem.” 
„Krwawe Oko w gruncie rzeczy był szalony. Myślę że to od mieszkania tutaj. Znam trochę gobliński i 
wiem, że kiedyś nie pili… tego czegoś. Ale nagle Krwawe Oko opętała ta mania eksperymentowania. 
W sumie nie powinienem się skarżyć… dzięki temu przeżyłem.” 
„Dziedzic zamku? To możliwe; nie jestem pewien ale w Uroczysku to miejsce też jest omijane z daleka. 
Jongi… Jongi opowiadał że kiedy był młody to w świecie ludzi osiedlił się tu jakiś dzielny wojownik, ale 
wszyscy w zamku umarli podczas jednej nocy.” (to w gruncie rzeczy nie jest prawdą – niektórzy uciekli 
z zamku, ale, co gorsza ich dusze są teraz na dobre i na złe związane z miejscem). 
„Na południe jest nawiedzony budynek, taka strażnica czy coś. Tam spali żołnierze. A teraz wrócili. 
Jako szkielety. Zabili kilku goblinów, i Krwawe Oko zabronił kategorycznie zbliżać się do tego 
budynku.” 
„W kuźni mieszka upiór. Czasem w nocy słyszałem jak krzyczy. Mówił w języku elfów, my gnomy też 
nim mówimy. Krzyczał o miłości, o ukochanej Elsiannie. Ale on jest szalony i też zabija. Zabija masą 
latających ostrzy.” 
„Gobliny ogólnie nie przejmowały się niczym, byle tylko dostać dawkę eliksiru. Nawet duchy w zamku 
im nie przeszkadzały.” 
„W świątyni zamieszkała drowka. Rozmawiała krótko z Krwawym Okiem, nie wiem o czym. Ale myślę, 
że ona chce przejąć władzę nad zamkiem, bo potem ten do wszystkich goblinów i do mnie też krzyczał 
że to jego zamek. Ja powiedziałem tylko ‘ale’, i on i inne gobliny pobili mnie do nieprzytomności.” 



 

Spotkanie 4 – Stajnie 
Stajnie, poza kuźnią, były oczkiem w głowie Sir Elswortha. Nie tylko są porządnie zbudowane, ale 
mają do dziś dobrze zachowane klatki i przyrządy do oswajania bestii i magicznych stworzeń.  Nie tak 
dawno do stajni koboldy spędziły kilka schwytanych, ale jeszcze nie oswojonych potworów. Nikt ich 
nie karmił, i są bardzo głodne.  
Gdy bohaterowie zbliżą się do stajni, przeczytaj im co następuje. 

Ten budynek był bardzo solidnie wzniesiony, i nie potrzebuje wiele, by go odnowić. Widać po słupach 
do wiązania koni, że kiedyś służył jako stajnia. 

Zdany test Percepcji o ST 10 pozwoli graczom na usłyszenie powarkiwań. Do środka można zajrzeć 
przez okienko czy szczelinę w drzwiach, i gracze zobaczą 4 wilki… które właśnie wyczuły ich zapach. 

Gracze nie muszą wchodzić do wewnątrz stajni. Jeśli to zrobią, czeka ich walka z wilkami. Mogą, co 
jest oczywiste dla każdego wyszkolonego w Naturze, je nakarmić. Następnie, udany test tej 
umiejętności o ST 13 sprawi, że nie będą nastawione wrogo. Możesz nagrodzić ich uspokojenie i 
wypuszczenie w dzicz 200 XP.  

Spotkanie taktyczne: EL 1, 500 XP 

Setup:  

4xGray Wolf (W) 

Stado wilków, uwięzione w tej stajni rzuca się z 
warkotem na was. Chcą rzucić się wam do gardeł. 

Cechy terenu: 

Oświetlenie: Jest ciemno, chyba że jest noc, wtedy 
panuje półmrok (dim light). 

Narzędzia: W stajni znajduje się wiele narzędzi i 
przyrządów niezbędnych stajennym. Zagracenie 
sprawia że południowa strona stajni jest trudnym 

terenem.  

Taktyka: Wilki korzystają ze swych specjalnych zdolności, atakując przeciwnika parami. 

Skarb: Koboldy schowały tutaj niewielki kuferek z 50 sz i dwoma eliksirami leczenia. 

Specfika: Te wilki są głodne i bardzo wychudzone. Bohaterowie widzą wyraźnie ich żebra. 

Spotkanie 5 – Świątynia 

Elsworth był człowiekiem religijnym, wykroił też z dziczy własną domenę. Wyznawał Erathis i ufał, że 
ta bogini pozwoli mu na utrzymanie władzy nad zdobytymi ziemiami. Mylił się. Tomas, akolita Pani 
Miast, nie był potężnym kapłanem i miał zbyt mało wiedzy o świecie by wiedzieć, jakie 



niebezpieczeństwo czai się pod wzgórzem. Kiedy jedno z dzieci Elswortha uległo złu, Tomas stawił 
czoło splugawieniu… i umarł. Obudził się już martwy. 

Nie tak dawno temu do zamku kult związany z przyczyną splugawienia zamku wysłał tu Kendrę, 
drowią kapłankę. Ta sprawdziła pewne podejrzenia, które okazały się w stu procentach poprawne. 
Nie mogła wejść do grobowca i dogadać się z nieumarłym, i w zamian postanowiła odprawić rytuał 
desekracji świątyni, podejrzewając że obudzi to nieumarłych w tym miejscu. I miała rację. Teraz 
Kendra oczekuje na przybycie swych zwierzchników i w międzyczasie próbuje podporządkować sobie 
gobliny i koboldy, zaczynając od tych drugich. Ściągnęła kilka szkieletów z koszar (z różnych przyczyn 
woli sama nie zapuszczać się do kasztelu), i próbuje wzmocnić je mocą swojego bóstwa, 
równocześnie pragnie też przepędzić ducha Tomasa. 

Świątynia. O takim przeznaczeniu tego budynku mówią choćby jasne ściany, symbol Erathis – gwiazda 
na tle koła młyńskiego, kolumny i nieliczne zachowane płaskorzeźby. Ale widać że prymitywna natura 
dzikich mieszkańców zniszczyła ten budynek – na ścianach widnieje grafitti w językach goblinów, 
koboldów czy nawet orków. Obelgi w stylu „śmierć osiadłym”, „gobliny zabijają”. W ich dialektach 
brzmi to o wiele groźniej, oczywiście. Wrota do świątyni wykonano z brązu i przedstawiono na nich 
scenę pasowania mężczyzny (nawet podobnego z twarzy do dziedzica zamku) na rycerza. 

Jeśli Kendra jest w świątyni, przeczytaj graczom ten tekst, gdy do niej wkroczą: 

Gdy otwieracie drzwi, widzicie odwróconą do was plecami szczupłą, elfią sylwetkę kobiety w 
kolczudze, zajętej odmawianiem modłów. Jednak gdy wślizgujecie się powoli do wnętrza, widzicie że 
ta dama ma ciemnofioletową skórę. To drowka. 

Oto opis świątyni: 

Ołtarz Erathis stoi na podwyższeniu w dalszej części świątyni. Za nim, z boku są małe drzwi z 
ciemnego drewna prowadzące pewnie do zakrystii, czy tego typu pomieszczeń. Ławki dla wiernych 
rozrzucono pod ścianami. Gdy wchodzicie głębiej w głąb sali, pod stopami chrzęszczą wam kości… 
ludzkie i zwierzęce. 

Spostrzegawczy bohaterowie (Percepcja, DC 9) pod warstwą kości dostrzegą lśniący glif. Szczegóły 
dotyczące tego znaku znajdują się w sekcji spotkania taktycznego. 

Gdy bohaterowie wejdą do świątyni wykonaj test skradania się dla każdego z nich i porównaj to z 
pasywną wartością Percepcji kapłanki (15). Nieudany test oznacza że usłyszała bohaterów. 

Pierwsze, co Kendra zrobi – automatycznie, nie jest to akcja ale „efekt specjalny” – to przywoła osiem 
szkieletów, następnie użyje Shield of faith by dać sobie i im +2 do AC. Następnie, nie zaatakuje, ale 
chłodnym głosem zażąda informacji kim są BG i czego szukają w tym zapomnianym zamku.  

Bardzo możliwe że BG nie będą chcieli w ogóle rozmawiać z Kendrą, zwłaszcza jeśli zainteresują się jej 
religią. To jedna z przyczyn, dla których to spotkanie nie jest próbą umiejętności. Po drugie, 
negocjacje nie rozwiązują żadnego problemu – nawet jeśli bohaterowie przepędzą kapłankę, pojawi 
się ona później w przygodzie – na przykład w Lochu Iu-Amuna. Oczywiście, nikt nie powstrzymuje cię, 
Mistrzu, przed stworzeniem kolejnej próby umiejętności. 

Co wie Kendra? 



„Imię me Kendra.” 

„To, co robię w tej świątyni nie powinno was w ogóle obchodzić, ludziki.” 

„Kontynuuję wielkie dzieło mojego boga” 

„Lolth? Lolth nie troszczy się o swój lud, dlatego służę mocy starszej niż Lolth.” 

„Poświęciłam tę świątynię mojemu panu, temu który miał rządzić wszystkim, temu, którego 
zdradzono.” (to ciekawa wskazówka – test Religii o DC 20 może zasugerować że chodzi tu o tego 
samego boga, który stworzył Otchłań. Jeśli bohater nie uzyska 10 w teście, może uznać że chodzi tu o 
Bane’a) 

„Tak, zamek ten splugawiono wieki temu. Uczynił to jeden z najwierniejszych sług mojego pana, 
szepcząc przez sen śmierci. Oszalałe dziecko podkusiło brata by ten położył trupem ojca, matkę.” 

„Tak, rozbudziłam martwych, może oni 
powiedzą wam coś więcej.”  

Spotkanie taktyczne 

Kendra, drow priest 3 (K) 

8xDecrepit Skeleton (S) (s.234) 

Kapłanka wypowiada słowa mocy i kości z 
podłogi w jednej chwili zbierają się w 
szkielety. „Złożę was w ofierze Bogu W 
Okowach”, syczy. 

Cechy terenu 

Oświetlenie: Jest jasno, nawet w nocy run i 
pochodnie rozświetlają świątynię jasnym światłem. 

Run: Run jest poświęcony Erathis, ale dowolny dobry lub neutralny bohater o objawionym źródle 
mocy może wykorzystać jego moc. Jeśli stoi na nim i korzysta z mocy Channel divinity, na wszystkie 4 
pola runu nie mogą wkroczyć nieumarli oraz istoty chaotyczne złe. Jeśli zostaną na nie wepchnięte, 
odnoszą 2 obrażenia na poziom kapłana. By zdać sobie sprawę z mocy runu i go aktywować, bohater 
musi go zbadać w akcji ruchu, i wykonać test Religii o ST 12. 

Statuy: Niestety, Kendra zdołała spaczyć statuy rycerzy. Liczą się one jako  jej sprzymierzeńcy – choć 
nie mogą atakować ani się poruszać, zapewniają np. flankowanie. 

Taktyka: Kendra, jak opisano powyżej, zacznie spotkanie od Shield of Faith. Wie o mocy runu i 
dlatego spróbuje sprowokować bohaterów wyglądających na paladynów, kapłanów czy 
Inwokatorów, używając mocy Darkfire. Użyje następnie mocy Curse of the Dark God, by osłabić 
bohaterów i wzmocnić szkielety, następnie wycofa się, przechodząc do zakrystii jeśli będzie to 
konieczne.  

Kendra, drow acolyte Level 3 Elite controller (leader)  



Medium fey humanoid XP 300  
Initiative +1 Senses Perception +5; darkvision.  
HP 37; Bloodied 18 
AC 17, Fortitude 12, Reflex 12, Will 14 
Speed 6 
Action Points 1 
[Melee, weapon, basic] Tentacled Scourge ♦ Weapon 
+5 vs AC; 1d8+3 damage. 
Unholy word (minor action, close burst 5, encounter) ♦ Healing, Divine 
Kendra or one ally can spend a healing surge and recover extra 1d6 hit points. 
Channel Divinity: Divine Luck (free action, encounter) ♦ Divine 
Kendra gains a +1 bonus to her next attack roll or a saving throw made by the end of her next turn. 
Lance of Faith (standard action, at-will) ♦ Divine, Necrotic, Implement 
Ranged 5; +5 vs Reflex; 1k8+4 necrotic damage, one ally in sight gains +2 to attack until the next of 
her next turn. 
Curse of the Dark God (standard action, encounter) ♦ Divine, Implement, Necrotic 
Close blast 3; +5 vs Reflex. All enemies in the blast take 1d8+4 necrotic damage, and all allies gain 
+2 to attack until the end of her next turn. 
Shield of Faith (daily) ♦ Divine 
Burst 5; Kendra and all allies in burst gain +2 to AC until end of the encounter.  
Tharizdun’s Tentacles of Forced Intrusion (standard action, daily) ♦ Conjuration, Divine, 
Implement, Necrotic 
Ranged 5; Kendra summons a mass of tentacles that attempt to strangle and attack everyone hostile. 
The tentacles occupy 1 square, and she can move them 3 squares as a move action. If an enemy ends 
turn next to the tentacles, they attack with a +5 vs Fortitude. Hit deals 1d8+4 necrotic damage.  
Cloud of Darkness (minor action, encounter) (can’t be used if Darkfire was) 
This power creates a cloud of darkness that remains in place until the end of Kendra’s next turn. The 
cloud blocks line of sight for all creatures except her. Any creature except the drow entirely within 
the cloud is blinded. 
Darkfire (minor action, encounter) (can’t be used if Cloud of Darkness was) 
Ranged 10; +6 vs Reflex, Hit: Until the end of your next turn, all attacks against the target have 
combat advantage, and the target cannot benefit from invisibility or concealment. 
Alignment Chaotic Evil Languages: Abyssal, Elven, Common, Deep Speech. 
Skills: Religion +10, Intimidate +8 
Str 12 (+2) Dex 12 (+1) Wis 16 (+4) 
Con 13 (+2) Int 11 (+1) Cha 16 (+4) 
Equipment: Chainmail, scourge, holy symbol +1. 
 

Po pokonaniu kapłanki i jej sług, zwróć uwagę graczy na ołtarz. Może zacząć jarzyć się jasnym 
światłem, może bohaterów o boskim źródle mocy przyciągnie do niego siła, a może opiszesz go jako 
w pilnej potrzebie skropienia go wodą i oczyszczenia. 

Tak czy siak, po usunięciu Kendry z zamku, w pomieszczeniu pojawi się widmo kapłana – Tomasa, 
akolity Erathis. Podobnie jak Czen, będzie wdzięczny bohaterom, ale w przeciwieństwie do gnoma i 
wielu „napływowych” mieszkańców twierdzy, wie coś o historii tego miejsca –sam jej przecież 
doświadczał. 

Przede wszystkim, Tomas poprosi bohaterów o uspokojenie dusz w tym zamku. Mogą one na krótko 
wejść w Całun Cieni (Shadowfell), mroczne echo świata, ale nadal są przywiązane do świata 
śmiertelnych, nie mogąc trafić do krain swych bogów czy poza uniwersum. To obraza nie tylko woli 
bogów, ale samej natury tego świata. 



Jak bohaterowie mogą tego dokonać? Przynieść Tomasowi coś co zostanie po łotrze, który splugawił 
to miejsce. Czaszkę, jeśli ich ciało nie zostało pochłonięte przez energie Całunu. Jakąś ważną 
własność, jeśli zostało. Dusze muszą trzymać się czegoś by zakotwiczyć się na dobre w wymiarze 
śmiertelnych. Tomas na przykład związany jest ze świątynią – gdyby i ona została całkowicie 
splugawiona, zmieniłby się w oszalałego upiora (podobnego do kowala). W świątyni da się ten 
przedmiot oczyścić, co powinno wygnać większą część energii zła. 

Co Tomas wie o zamku: 

W zasadzie to, co stoi pod nagłówkiem Historia na początku tego tekstu. Wie też, że zabito go 
mieczem podczas snu, lecz nie jest pewien gdzie znajduje się jego ciało. Jego duch oparł się 
szaleństwu, które otoczyło to miejsce i przez setki lat uczepiony ołtarza błagał Erathis by pozwoliła 
mu odejść. 

Tomas w przeciwieństwie do wielu upiorów w zamku ma unikatową zdolność, którą, jak uważa, 
zawdzięcza łasce Erathis. Może wyczuwać obecność innych istot w zamku. Wie o goblinach i 
koboldach i chciałby by bohaterowie wygnali również te istoty. Wie też o wilkach w stajni oraz o 
szkieletowych żołnierzach w koszarach. Wie że w zamku jest kilka dusz bez ciał oraz kilka potężnych 
dusz związanych z ciałem. Z zamku wyczuwa zło, szaleństwo i czystą nienawiść do żywych, co gorsza 
wyczuwa istoty śmiertelne, którym może grozić niebezpieczeństwo. Wie o rozpaczy Dayereta (był 
świadom miłości eladrina) i wie że ten oszalał i należy go ukoić do śmierci. Czuje też słabą obecność 
mocy astralnej czy demonicznej, ale nie jest pewien czy to aby na pewno istota. 

Co wie o mieszkańcach zamku w przeszłości: 

 Sir Elsworth: „Mój pan. Gdy opuszczał rodzinny dom, miał tylko tarczę i rodowy miecz. Gdy 
umierał, był panem wszystkiego, co widział z zamkowej wieży. A jednak ród upadł…” 

 Lady Lidia: „Znacie te wszystkie naiwne bajki dla dzieci jak błędni rycerze ratują damy w 
opresji i z nimi się żenią? No więc w tym wypadku to była prawda. To piękna opowieść, jak 
Lidię Elsworth uratował przed oszalałą driadą. Ich małżeństwo było nieprawdopodobnie 
szczęśliwe. Znali różnicę między zakochiwaniem się i miłością...” 

 Cynric Elsworth: „Cynric był najstarszym synem, i miał odziedziczyć tą twierdzę. Ćwiczył się w 
wojnie, w walce mieczem, by, gdy ojciec będzie już zbyt stary, móc nosić miecz rodu 
Elsworthów. Nie był jednak tak oddany mej pani jak jego ojciec. Był… mrukliwy, opryskliwy, 
nie kochał ludzi.” 

 Orimateus Elsworth: „Ori był młodszym synem, i nie pałał miłością do wojny. Był całkowitym 
przeciwieństwem swego brata – uprzejmy, miły, odważny. Nie był zbyt silny, ale był dość 
zdolnym magikiem, prześcigając nawet swojego nauczyciela”. 

 Elsianna Elsworth: „Elsianna była oczkiem w głowie jej ojca. Miała wyjść bogato za mąż, i żyć 
jak pani na zamku. Chciał dla niej jak najlepiej.” 

 Gavin Fellmagic: „Gavin… jego moc magiczna była równie potężna jak moja słaba wiara. 
(Tomas ma na myśli że obaj nie byli bohaterami, znali jedynie kilka rytuałów i prostych mocy) 
Może dacie radę z nim porozmawiać. Gavin był… mnie skierowała tu świątynia w Dogni, ale 
Gavin był wędrownym ubogim studentem magii – Elsworth trzymał go tutaj tylko z litości. Był 
niebezpiecznym głupcem, eksperymentował z czarami…” 



 Dayeret Starkeway Onteanis oFargothissiel: „Dayeret był z Elsworthem od samego początku. 
Ale był… obcy. Był z innego świata, dosłownie. I… cóż, był mistrzem, jego przyjacielem, ale dla 
mnie to dziwne. Widzicie, on i panienka Elsianna… Myślę że z jego strony to wyglądało 
inaczej: to znaczy, żył kilkadziesiąt lat i nadal był młody. Widział jak ona dorasta, ze jeszcze 
wczoraj była dziewczynką, i nagle… Nie, do niczego między nimi nie doszło. Ale mogło. Pan 
Elsworth rozmówił się z Dayeretem. Wyszli z kuźni we łzach, i myślę że na tym sprawa się 
skończyła. Obiecał już córkę komuś innemu, nie wiem komu.” 

 Sierżant Haskel: „To był dowódca żołnierzy. Uczciwy i lojalny, ale niezbyt bystry.” 

Misja poboczna: Ukoić niespokojne dusze 

Cel: Zanieść do świątyni pozostałości po Iu-Amunie i diadem Elsianny. 

Nagroda: 200 XP 

Skarb: Kapłanka ma na szyi święty symbol Tharizduna +1 oraz 200 sz (2 paczki). Tomas na szczęście 
może odprawić prosty rytuał, który zmieni symbol na odpowiadający drużynowemu kapłanowi. Może 
też nauczyć postaci dwóch dowolnych rytuałów 1. i 2. poziomu. 

Spotkanie 6. – Koszary 

Tutaj spali i mieszkali żołnierze lorda Elswortha.  Lojalni do samego końca, nie porzucili swojej służby, 
nawet gdy potworny ghoul zaczął ich pożerać, pozostawiając kości. Jedynie sierżant Haskel ma dość 
rozumu, jednak nie oznacza to że jest zdrowy psychicznie. Uważa, że zawiódł i że musi obronić swoich 
ludzi – to nic, że są oni już martwi. Haskell zaskoczy bohaterów, jednak jeśli zobaczy dziedzica zamku, 
wyczuje w nim moc swego przodka i będzie można z nim negocjować. 

To pomieszczenie musiało być koszarami. Oczywiście, piętrowe łóżka i skrzynki na broń mogą być 
pewnymi drobnymi podpowiedziami, ale największą wskazówką jest obecność ogryzionych kości 
żołnierzy. Ba, niektóre ze szkieletowych dłoni nadal zaciśnięte są na broni. Nie jesteście więc do końca 
zaskoczeni, gdy niektóre ze szkieletów zbierają się i dobywają mieczy i łuków. Jeden z nich, w hełmie, 
otwiera usta, najwyraźniej wykrzykując nieme rozkazy. 

Gdy wśród bohaterów jest dziedzic zamku, dodaj: 

Nagle, dowódca szkieletów przygląda się dziedzicowi. Gestem ramienia ucisza swoich… hmm… ludzi, i 
pada przed nim na kolana. Próbuje ci coś powiedzieć, ale jest to trudne, generalnie dlatego że nie ma 
języka, płuc, ani strun głosowych. 

Początkowo spotkanie to zacznie się jako walka, jednak jeśli dziedzic zamku jest obecny, możesz 
rozegrać to jako skill challenge – jeśli zaś wśród graczy nie ma dziedzica, a ty chcesz poprowadzić 
próbę umiejętności, możesz uznać że szkielety zareagują na dokumenty czy pierścień od osoby, która 
wynajęła bohaterów lub na przykład na święty symbol Erathis (BG mogą znaleźć go w świątyni). 

Spotkanie taktyczne: 

Encounter level 3 (750 XP) 

2x Skeleton Archer (A) 



2xSkeleton (S s.234) 

1x skeletal commander commander (D) 

Cechy terenu: 

Oświetlenie: Jest jasno, chyba że jest noc, 
wtedy panuje półmrok. 

Łóżka: Postaci mogą przechodzić przez 
piętrowe łóżka, jednak bez wykorzystania 
odpowiednich umiejętności (Akrobatyka, 
Atletyka), wejście i zejście z łóżka jest 
akcją ruchu. Podczas testowania bohater 
chciał zeskoczyć z łóżka by zyskać impet. 
Traktuj to jak szarżę. 

Taktyka: Szkielety będą trzymać się w jednej grupie. Sierżant będzie zawsze pomiędzy dwoma 
walczącymi wręcz, podczas gdy łucznicy będą ostrzeliwać bohaterów. 

Skarb: Sierżant ma tarczę ochrony (shield of protection), a w skrzyniach bohaterowie znajdą łącznie 
200 gp. (dwie paczki). 

Skeleton Archer  Artillery lvl 2 
Medium animate humanoid (undead)  XP: 125 
Initiative: +4 Senses: Perception+3, darkvision 
HP: 32; Bloodied: 16 
AC: 16 Fortitude: 14 Reflex: 15 Will: 14 
Immune: disease, poison. Resist 10 necrotic. Vulnerable 5 radiant. 
Speed: 5 
Melee, basic: Dagger 
+5 vs AC, 1d4+3 damage 
Ranged, basic: Shortbow 
+9 vs AC, 1d8+3 damage, double damage if the target is adjacent to an ally.  
Str: 14 (+3) Dex: 17 (+4) Wis: 14 (+3) 
Con: 14 (+3) Int: 3 (-3) Cha: 10 (+1) 
Equipment: Chainmail, dagger, shortbow, 20 arrows 

 
Skeletal commander  Elite soldier (leader) 3 
Medium humanoid animate (undead) XP 300 
Initiative +6, Senses: Perception +8, darkvision 
HP: 93 Bloodied: 46 
AC: 18 Fortitude: 15 Reflex 16 Will 16 
Immune: disease, poison. Resist 10 necrotic. Vulnerable 5 radiant. 
Speed: 5 
Melee, basic Longsword (standard, at-will) 
+10 vs AC, 1d8+2 damage, marks the target 
Speed of the Dead 



 When making an opportunity attack, the skeleton gains a +2 bonus to the attack roll and deals 
an extra 1d6 damage. 
Wolf Pack Tactics (standard, at will) ♦ Martial, Melee 
+10 vs AC, 1d8+3 damage, before the attack one adjacent ally can shift 1 square. 
Hold the Line (encounter, standard) ♦ Martial, melee 
+10 vs AC, 1d8+3 damage, all adjacent allies gain +2 to AC and can’t be forced to move until 
the end of the next turn 
Pin the foe (daily, standard) ♦ Martial, melee 
+10 vs AC, 3d8+3 damage, target can’t shift if 2 skeletons are adjacent to it until end of 
encounter 
Shake it off (encounter, minor) ♦ Martial 
Ranged 10; target can make immediately a saving throw with a +1 bonus 
Shield of protection (daily, standard, magic item) 
Gives resist 10 damage to Haskell and one adjacent ally until the end of his next turn. 
Alignment: Unaligned  Languages — 
Str 15 (+3)   Dex 17 (+4)  Wis 14 (+3)  
Con 13 (+2)  Int 3 (–3)  Cha 3 (–3) 
Equipment: longsword, chainmail, shield of protection. 
 
 
 
Zrozumienie martwych Poziom 2 PD: 375 

Dowódca próbuje porozumieć się z tobą, lecz nie ma języka – ograniczeni jesteście do mowy ciała… A 
przynajmniej kości. 
Bohaterowie próbują zrozumieć przyjaźnie nastawione szkielety. 
Złożoność: 3 (9 sukcesów, 3 porażki) 
Umiejętności podstawowe: 
Zrozumienie, Religia, Dyplomacja, Leczenie (Heal), Percepcja 
Umiejętności drugorzędne: 
Blefowanie, Historia, Zastraszanie, Religia, wykorzystanie mocy. 
Powodzenie: 
Bohaterowie zdobywają informacje dotyczące podziemi zamku i zabójcy żołnierzy. 
Porażka: 
Żołnierze nie atakują, ale Haskell zmęczy się tłumaczeniami. Żołnierze spoczną ponownie. 
Zrozumienie (DC 17, 1 sukces lub porażka, bez limitu) 
 Bohaterowie próbują po prostu wydedukować z gestów szkieletu co ten ma na myśli. 
Religia (DC 15, 1 sukces lub porażka, maksymalnie 3 sukcesy) 
Bohater używa swej znajomości istot nieumarłych, by zrozumieć ich zachowanie.  
Dyplomacja (DC 15, jeden sukces lub porażka, specjalne) 
Bohater próbuje wpłynąć na szkielety, organizując ich gesty tak, by były one spokojniejsze, sugerując 
np. szkieletowi by na ‘tak’ kiwał głową… Każdy sukces w teście Dyplomacji da bohaterowi +2 do 
testów zrozumienia.  
Leczenie (DC 21, dwa  sukcesy lub jedna porażka, bez limitu) 
Znajomość anatomii ludzi pozwala bohaterowi odgadnąć, jakie mięśnie napinałby szkielet i co 
powiedziałby. 
Percepcja (DC 15, jeden sukces lub porażka, maksymalnie 3 sukcesy) 
Bohater po prostu obserwuje szkielet, starając się zapamiętać jego ruchy i umieścić je w kontekście 
faktów interpretowanych przez swych towarzyszy. 
Zastraszanie (automatyczna porażka) 



Szkieletów nie da się zastraszyć – bo niby czym? Tak czy siak, każda próba zastraszenia truposzy jest 
automatyczną porażką. 
Blefowanie (DC 15, jeden sukces, maksymalnie jeden) 
Bohater skupia się i próbuje przypomnieć sobie gesty, które sam wykorzystuje przy łganiu. Użycie tej 
umiejętności przekonuje bohatera że szkielety nie łgają. 
Religia (specjalne DC15) 
Test wiedzy o szkieletach, zobacz strona 235 w Monster Manual i strona ## w PHB. 
Historia (DC 20, dwa sukcesy, jedna porażka, maksymalnie dwa sukcesy) 
Bohater przypomina sobie protokoły wojskowe  z minionej epoki, co zapewnia mu znajomość 
ważnych i kluczowych gestów. 
Użyteczne moce i rytuały: 

Poza zwykłymi mocami pomagającymi w próbach umiejętności (np. Astral Speech (Paladyn 2)  
Czarodziej mógłby użyć swoich sztuczek (Ghost Sound czy Prestidigitation) by pomóc innym 
bohaterom, np. tworząc iluzję dźwięków odpowiadające ruchom szkieletów. Po użyciu takiej mocy, 
jeden następny test każdego z bohaterów będzie nagrodzony dodatkowym sukcesem. Rytuał 
Rozumienia Języków nie zadziała, ponieważ szkielety używają zaimprowizowanych gestów. Tym 
niemniej, da on magowi premię +5 do wszystkich testów Zrozumienia. Jeśli bohaterowie mają dostęp 
do zwoju Rozmawiania z Umarłymi, każde pytanie do zadania przekłada się na 3 sukcesy. 

Gdy bohaterom wyjdzie test, przekaż im jedną z poniższych informacji. Odgrywaj gesty, baw się w 
kalambury – to spotkanie ma być groteskowe. 
 
Szkielety zabiła para nieumartych – upiorny wojownik z wielkim mieczem oraz ghoul. Ghoul pożarł 
ciała wojowników, zostawiając tylko ogryzione kości. Szkielety ożywia pragnienie służby rodowi oraz 
rytuał odprawiony przez Kendrę. 

Szkielety zabijają wszelkie żywe istoty wchodzące do koszar , a same nie mogą ich opuścić. 

To Cynric Elsworth walczył wielkim mieczem, i nigdy nie szanował wojowników. Ori, choć nie umiał 
walczyć, traktował żołnierzy znacznie lepiej. 

W kasztelu mieści się wielkie niebezpieczeństwo, istota, która zabiła szkielety. 

Pod twierdzą znajduje się skarbiec, i podziemia, których bohaterowie powinni się wystrzegać. 

 
Poniżej koszar mieszczą się cele więzienne, obecnie puste, nie ma tam nic cennego. Na górze mieści 
się zbrojownia i sypialnia sierżanta, również pusta. 
 

Skarb: tarcza ochrony sierżanta. 

Spotkanie VII – kuźnia 

Dayeret był mistrzem kuźni, łącząc w sobie magiczną wiedzę swej rasy oraz nieprzeciętny dar do 
pracy z metalem. To właśnie on wykonał wiele spośród magicznych przedmiotów nadal 
spoczywających w zamku, tarcze i miecze. Kochał się w Elsiannie, a może to ona go w sobie 
rozkochała… Elsworth nie był ślepy, zauważył zachowanie swojego najbliższego przyjaciela i zakazał 
mu spotykać się z córką. Elsianna znienawidziła ojca, i postanowiła się na nim zemścić. 



Każdy krasnolud, każdy kowal, każdy kto zna się choć trochę na fachu może poznać że to kuźnia 
mistrza. Palenisko jest z polerowanej stali, to w zasadzie mała huta. W momencie, gdy przestępujecie 
próg budynku, wybucha ono płomieniem, i sylwetka elfa, utworzona z białobłękitnych płomieni lśni 
tuż przed nim. Eladrin krzyczy „Umiłowana”, i skowyczy z bólu. Jego sylwetka zwraca się w waszą 
stronę, i metalowe, rozgrzane ostrza materializują się w chmurze 
przed wami. 

Dayeret jest obłąkany, i nie da się w żaden sposób z nim 
porozumieć. Gdy bohaterowie wykonają pierwszą akcję w 
inicjatywie, przeczytaj lub sparafrazuj poniższy tekst. 

Gdy unikacie gorejących mieczy, nagle słyszycie piski i tupot łapek. 
Krótki rzut okiem za siebie, i widzisz kolejne stadko szczurów. 
Duch chyba nie zwraca na nie uwagi, bo ostrza celują w tylko w 
was. 

Spotkanie taktyczne 

1 x Rój szczurów (umieść na mapie w dowolnym miejscu, s 219) 

1 x upiorny kowal (niebezpieczeństwo, ogień). 

Ghostly firesmith  level 2 elite blaster 
Hazard     XP 250 
Gorejący kowal wynurza się z paleniska, rozkazując częściowo materialnym ognistym ostrzom. 
Hazard: The blades attack the PCs in a burst attack. 
Initiative: +4 
Perception  
 No test is necessary to notice the smith. 
Additional skill: 
 Arcana or Religion: DC 20, palenisko jest czymś, co utrzymuje ducha w świecie żywych. 
Trigger 
 The smith attacks when a humanoid creature enters the smithy and each next turn as long as 
anyone is within the range. 
Attack 
Standard Action Ranged blast 3 within 5 
Target: All humanoid creatures in the blast 
Attack: +6 vs. AC 
hit: 2d6+6 fire damage 
miss: Half damage. 
Countermeasures 
✦  Attacking the pyre requires dealing 20 damage. Its AC is 15. Smith has vulnerability 5 to radiant 
and cold damage, but is immune to fire and necrotic damage. 
✦  Use Channel Divinity to turn undead. It will automatically hit but the smith can’t be moved. 
✦  Every 1 liter (1/4 of a gallon) of water poured into the pyre deals the smith 5 damage. 
 
Część II – kasztel 
 
Wiele pomieszczeń w zamku jest pustych, a część zamieszkana jest przez upiory. W tej części 
przygody bohaterowie będą pokonywać przeszkody i rozbrajać pułapki. Tradycyjnie. Pierwsze piętro 
zamku jest całkowicie bezpieczne. 



 

 

Plan kasztelu, parter 
A  - główny hol 
B – kwatery straży 
C – Pokój zebrań, zbrojownia, 
sala ćwiczeń. 
D – jadalnia, sala wspólna 
E – kuchnia 
F 1, f2 – sypialnie służby 

A – Hol główny 
Gdy bohaterowie wejdą do zamku, przeczytaj lub sparafrazuj poniższy tekst: 

Na wrotach po raz pierwszy możecie zobaczyć herb rodu Elsington – wieża wyrastająca z miecza. Dość 
słuszne. Wrota, o dziwo otwierają się dość łatwo z niesamowicie głośnym skrzypnięciem. Do 
zakurzonego holu wpadają promienie światła i widzicie, że wszystko zasnuła gruba warstwa kurzu. 

Osoby, które mają pasywną Percepcję większą od 10 bez trudu widzą ślady stóp w kurzu. 

Drogę na schody zaścieła gruby, jasny dywan, a gdy wchodzicie do wewnątrz zauważacie 
podniszczone trofea na ścianach – głowy mitycznych bestii, miecze i tarcze pokryte już warstewką 
rdzy. Hol ciągnie się daleko, a przy schodach zauważacie dwie ciężkie zbroje trzymające w dłoniach 
paskudnie wyglądające halabardy. 

Oczywiście zbroje nic nie zrobią graczom, choć to najstarszy trik w książce. 

To pomieszczenie jest w bardzo dobrym stanie, i nie ma w nim żadnego niebezpieczeństwa. Ślady 
stóp rozsiane są po całym holu, ktoś (Kendra i Jander) eksplorował zamek. Bohater analizujący ślady 
dowie się, że drowka w ciężkim pancerzu była tu wcześniej i obejrzała dokładnie cały zamek (DC 14), 
następnie zjawiła się para osób bez pancerza: mężczyzna i młoda kobieta, którzy doszli do jednego z 
pokojów służby (f2) (DC 17). 

B – pokój straży 
Ta komnata służyła strażnikom do obrony wieży przed napadem, sprawdzania gości i ogólnie do 
służby wartowniczej. Dziś jest pusta. 

W tym pokoju waszą uwagę przyciąga przede wszystkim klapa w podłodze. Gdy ją podnosicie, widać 
pod nią schody biegnące w dół. Poza klapą, stoi tu ciężki drewniany stół, stojak na broń i stary dzwon 
ozdobiony dziwną inskrypcją. 



 Dzwon jest zaklęty. Uderzenie weń słychać głośno i wyraźnie w całej wieży, co pozbawi graczy 
wszelkich premii za zaskoczenie tego dnia. Inskrypcja na nim głosi „Powstańcie mieszkańcy” w języku 
elfów, co powinno ostrzec graczy. Strażnicy z tego pomieszczenia zostali zrzuceni do podziemi, gdzie 
ich szkielety rozpuścił kwas. Klapa prowadzi do podziemi (Część III) 

C – sala ćwiczeń. 
W tym pomieszczeniu widzicie manekiny, rozrzuconą broń ćwiczebną i zwykłą. Tarcze, włócznie i 
miecze są zniszczone. 

Przeszukiwanie tego pokoju to mini próba umiejętności – gracze otrzymają za nią 100 XP. Łatwe testy 
Percepcji umożliwią graczom znalezienie kilku ciekawych przedmiotów: srebrnej butelki z 
wygrawerowanym świętym symbolem Erathis, srebrnego sztyletu oraz złotej obrączki (tutaj test 
powinien być nieco trudniejszy). By te ślady przeanalizować potrzebny jest drugi test, trudniejszy 

Fiolka: test Religii, niski wynik powie graczom że woda święcona powinna chronić przed nieumartymi 
i czasem nieśmiertelnymi, wyższy – że ta fiolka musiała być pobłogosławiona przez potężnego 
kapłana, i zawierała w sobie potężną moc. 

Każdy wie, że srebro zabija pewne stworzenia jak wilkołaki czy wampiry, ale tylko osoby, które 
wykonają udany test Percepcji (trudniejszy) dostrzegą, że srebrnego sztyletu nigdy nie użyto, stępił 
się uderzając o podłogę. 

Złota obrączka jest przedmiotem kluczowym: Test Historii powie, że to obrączka zaręczynowa 
używana przez szlachtę dwieście lat temu. Eladrin rozpozna rękodzieło swej rasy, dzieło mistrza. Leży 
na podłodze pośród rozrzuconych sprzętów, tak, jakby została tam zgubiona w gorączce walki. 

D – jadalnia 
W tej komnacie znajdują się długie stoły. Mogło tu jeść jakieś 50 osób, i pewnie wykorzystywano to 
jako miejsce spotkań – uwagę graczy przyciągną jednak zniszczone wrota do kuchni – wyglądają jakby 
coś bardzo chciało tam wejść. Istotnie, niektórzy z mieszkańców zamku uciekli przez wrota, jednak 
inni, panikując, zabarykadowali się w spiżarni. Zrobili głupio. Bohaterowie zauważą, że wrota 
wyważyła istota o nadludzkiej sile i o paskudnie ostrych szponach. Podłogę pokrywa kurz. 

E – kuchnia i spiżarnia 
To pomieszczenie wygląda na puste, ale dość dobrze wyposażone w sprzęt kuchenny. Żywność już 
dawno zgniła, lub coś ją pożarło (m.in. szczury z kuźni). Bohaterowie przeszukujący te pomieszczenia 
znajdą jednak dość niepokojące wskazówki – kilka rozrzuconych kości, noży, ostrze od halabardy 
bardzo przypominające te z pomieszczenia 1. 

F – pokoje służby. 
W jednym z pokojów po prawej stronie schodów (f2) ukrywa się Jander, wędrowny handlarz. Gdy 
przemierzał tę trasę w przeszłości, czasem płacił haracz goblinom i nocował w zamku. Niedawno 
jednak został w praktyce zatrzaśnięty przez koboldy i drowkę, której śmiertelnie się obawia. Ze 
strachu nie wychodził przez tydzień, dzieląc zapasy ze swym dzieckiem. Obecnie oboje są na skraju 
wyczerpania. 

Chcesz otworzyć kolejne małe drzwiczki w tym wąskim korytarzyku, ale w przeciwieństwie do innych, 
nie udaje ci się to. Są zablokowane czymś od środka. 



Bohaterowie próbujący podsłuchać wnętrze pokoju usłyszą jedynie miarowe oddechy i szepty. 
Wejście do pokoju wymaga udanego testu Siły o ST 12. 

Przebijasz się przez drewniane drzwi, wpadając na stertę mebli, toreb i worków. Pod ścianą pokoju 
stoi mężczyzna w średnim wieku, wymachując mieczem w waszym ogólnym kierunku. „Kim jesteście? 
Kto was nasłał?”. Do niego przytula się młoda, jasnowłosa dziewczyna. 

 
Bohaterom wystarczy jeden prosty test Dyplomacji (DC15) by zmienić nastawienie kupca na 
przyjaźniejsze. Pierwsze, o co poprosi Jander to woda i coś do jedzenia dla dziecka i siebie. Jest 
nieogolony, niedomyty i zmęczony, ale powie, co wie. 

Ja Jander jestem, handlarz. Czasem nocowałem w tym zamku, choć ludzie gadali że on nawiedzony 
jest. Ale do tej pory było spokojnie – gobliny kazały mi płacić haracz i dostarczać jakieś zioła, to to 
robiłem bo i tak zyski miałem. I głupi byłem, bo teraz w podróż córkę wziąłem. 

Gobliny forsę wzięły, ale teraz myślę, że już ich to nie obchodziło, i się natknąłem na koboldy w wieży. 
Oj, niedobrze, pomyślałem, ale miałem miecz, to jednego czy dwóch naciąłem, i chciałem wychodzić. 
A tam… 

Drowka, kapłanka, zaraz wrzasnęła coś i horda szkieletów się zjawiła. No to ja szybko do wieży, 
zamknąłem się, zabarykadowałem. Znowu jak idiota, bo potem poczułem taki chłód, zimno z 
podziemi. A potem wrzask i jakiś taki bulgot… 

To wam powiem, że w tym zamku spał lord, ale on nigdy nie był zły. Teraz słyszę łkanie i szepty, już 
myślałem że oszaleję. Dziękuję wam jeszcze raz. Duchy, upiory, to za dużo jak dla mnie. 

Bywałem tu parę razy, widziałem zniszczenia i słyszałem legendy. Według mnie, tej rzezi nie mogła 
spowodować jedna istota. Jeśli jest tak, jak mówicie i ktoś zabił żołnierzy mieczem, to dlaczego drzwi 
noszą ślady szponów? 

Jander podziękuje bohaterom i przekaże im 1 paczkę ze skarbami – 200 sz w dowód wdzięczności. 

Wieża, drugie piętro. 
Na drugim piętrze mieściły się sypialnie dzieci Elswortha, małe laboratorium magiczne i sala 
„tronowa”, gdzie lord przyjmował gości. Tutaj gracze powinni zebrać pozostałe wskazówki i 
przygotować się do ostatecznego starcia w podziemiach. 



 

G – zamknięty pokój 
H – Pokój lorda i lady 
I – Pokój Wojownika 
J – Pokój Maga 
K – sala gościnna 
L- Laboratorium 
 

 

G – Pokój panienki 
W przeciwieństwie do innych pokojów ten jest zamknięty, zaś ST testu Złodziejstwa potrzebnego by 
się włamać wynosi 16. 

Nie tego się spodziewaliście. Centralną część pokoju zajmuje ogromny run wymalowany krwią. Choć 
zakrzepła już dawno temu ale nadal jest niepokojąco świeża. Przysięglibyście, że krew pulsuje 
rytmicznie, a części, na które akurat nie patrzycie, zmieniają położenie. Jest dziwny, 
nieprzewidywalny… żywy. Im bardziej się weń wpatrujecie, chcąc go odcyfrować, tym bardziej 
jesteście przekonani, że on wpatruje się w was. 

Pod ścianami pokoju ustawiono kości, zebrane z innych części zamku. Są stare i pożółkłe. Pod ścianą 
jednak spoczywa martwe, zgniłe ciało.  Do pokoju nie da się wejść nie wchodząc na run. 

No, w zasadzie da się. To test Akrobatyki – jeśli bohater skacze z rozbiegu, musi wyrzucić 20 w teście 
(4 pola, strona 183 PHB). – jeśli skacze z miejsca, DC wynosi 40. 

Wejście na run sprawi że bohater poczuje dziwny chłód, ale nic mu się nie stanie… Tym niemniej 
jednak, pod ścianą otworzą się ogromne usta. 

Gdy wchodzisz do komnaty, nagle widzisz nieziemską paszczękę otwierającą się pod zachodnią 
ścianą. Z ciemności, nieskończonych głębin, wylewają się dziwne słowa, w nieznanym wam języku. 

 Jeśli na runie stoi jakaś osoba, poczuje, że to było pytanie skierowane tylko do niej. Nie wie, co 
zostało powiedziane, ale wie ze to jakaś mroczna oferta. 

Jeśli gracz się zgodzi, jego postać usłyszy w umyśle krzyk „zabijaj”. Opanuje ją gniew i ruszy do walki 
przeciwko osobie stojącej najbliżej. Jeśli w ciągu spotkania gracz zabije dowolnego sprzymierzeńca, 
natychmiast przeistoczy się w ghoula. Jeśli gracz odmówi, nic się nie stanie, i usta znikną. 



(Usta są generalnie rodzajem portalu, prowadzącego do Otchłani – jeśli gracz będzie na tyle głupi 
żeby tam wskoczyć, zabierz mu wszystkie przypływy żywotności poza jednym, po czym widowiskowo 
opisz jak paszczęka wypluwa go z wyraźnym niesmakiem). 

H – pokój lorda i lady 
Do tej komnaty nikt się nie zapuszczał, bo duch lorda w przeciwieństwie do innych duchów zamku, 
był tu stale obecny. Samotnie obserwował jak jego twierdza niszczeje, i jak żywi uciekają na sam jego 
widok.  Co ciekawe, Kendra miała nadzieję spaczyć jego ducha i nakłonić go do służby, co byłoby 
łatwe, gdyby rytuał nie przebudził ducha jego żony. To uspokoiło go na tyle, by nie krążył po górnym 
piętrze zabijając wszystkich żywych, nie oznacza to jednak, że pała do nich miłością. Gdy bohaterowie 
wejdą do komnaty, przeczytaj im co następuje. 

Gdy otwieracie drzwi do tego pokoju natychmiast uwagę waszą przyciąga otoczona lekką poświatą 
postać rycerza w pełnej zbroi, wymachującego duchowym ostrzem.  Rusza w waszym kierunku, 
jednak… zostaje zatrzymany przez piękną damę. 

Daj graczom chwilę na namyślenie się czy odezwanie się do pary. Jeśli nie wykonają żadnych 
gwałtownych ruchów, Elsworth nie zaatakuje.  

„Wybaczcie mu, wojownicy. Mój mąż nie jest już tym, kim był za życia.”, smutno doda Lady Lidia. 
„Kim jesteście, i jak tu się dostaliście?” Wrzeszczy rycerz. Kobieta szepcze mu coś do ucha, ale go nie 
przekonuje. Rycerz rzuca się na bohaterów. 

To spotkanie jest dość specyficzne, ponieważ łączy w sobie próbę umiejętności oraz walkę. Gracze 
mają stanąć do walki z widmowym wojownikiem, jednak mogą też spróbować wpływać na rycerza i 
jego żonę. 

Spotkanie taktyczne – XP 400 

1x Phantom Warrior (R - Monster Manual, p.116, zmiany patrz poniżej) 

Lady Lidia (L), patrz niżej 

Lady Lidia stoi przerażona, próbując przemówić do swojego męża, ale nie odnosi to żadnego skutku. 
Daj graczom do zrozumienia, że mogą jej w tym pomóc. Każda taka próba jest akcją standardową 
(chyba że gracz chce użyć jakiejś niekonwencjonalnej umiejętności - użycie Atletyki (choć nie mam 
pojęcia dlaczego i jak) byłoby pewnie akcją ruchu), podejmowaną w odpowiedniej kolejności 
inicjatywy. 

Cechy terenu: 

Oświetlenie: Za dnia jest jasno, w nocy panuje półmrok. 

Ołtarz – to ołtarz opiekuńczej bogini Elswortha, Erathis. Elsworth jest obecnie 
do tego stopnia rozczarowany dogmatami bogini, że atakuje jej kapłanów i 
paladynów w pierwszej kolejności. Z drugiej strony, aura strachu ducha nie działa na bohaterów 
stojących obok ołtarza. 

Wszystkie meble stanowią trudny teren. 



Phantom Warrior: 

Ten widmowy wojownik nie posiada zdolności Phantom Tactics, w zamian może korzystać z dwóch 
poniższych: 

Aura of fear: Aura 1, Fear. All creatures in the aura have -1 to attack rolls. 

Grim Scourge (standard, recharge 6)*Fear 

+7 vs Will, one creature in burst 1, creature is immobilized until the end of ghost’s next turn. 

 

Próba umiejętności: Złożoność 3 

Negocjacja z goblinami Poziom 2 PD: 200 

Zdajesz sobie sprawę, że pani wieży nie chce z wami walczyć i może przekonać męża by ten nie rzucił 
się na was. 
Bohaterowie starają się przekonać duchy z tego pomieszczenia, że nie są groźni, podczas gdy jeden z 
duchów próbuje pokroić ich na drobne kawałeczki. 
Złożoność: 3 (9 sukcesów, 3 porażki) 
Umiejętności podstawowe: 
Blefowanie, Dyplomacja, Zrozumienie, Zastraszanie, Historia. 
Umiejętności drugorzędne: 
Religia, Akrobatyka 
Powodzenie: 
Rycerz przestaje atakować i odpowie na pytania graczy. 
Porażka: 
Lady Lidia uzna, że bohaterów nie da się zrozumieć i zniknie. 
Blefowanie (DC 13, 1 sukces lub porażka, maksymalnie 3) 
Bohaterowie próbują okłamać rycerza i jego żonę, np. że są w stanie przywrócić ich do życia. 
Dyplomacja (DC 12, 1 sukces lub porażka, bez limitu) 
Bohaterowie uspokajają rycerza, demonstrują swoje szlachetne zamiary czy okazują święte symbole.  
Gdy dziedzic zamku próbuje zaapelować do pary (to jego pradziadkowie, w gruncie rzeczy), uzyska 1 
automatyczny sukces. 
Zrozumienie (DC 15, jeden sukces lub porażka, maksymalnie 3 sukcesy - specjalne) 
Jeśli bohater spróbuje zrozumieć duchy, zyska w następnym teście premię +2 do testu innej 
umiejętności. Te sukcesy nie liczą się do liczby potrzebnych sukcesów. 
Zastraszanie (automatyczna porażka). 
Jak zwykle, duchów nie można zastraszyć. To automatyczna porażka. 
Historia (DC 10, 1 sukces lub porażka, bez limitu) 
Bohater opowiada legendy o czynach rycerza czy o jego przygodach. Pierwszy udany test to dwa 
sukcesy, bo rycerz nie spodziewał się, że ktokolwiek o nim pamięta. 
Religia DC 10, 1 sukces maksymalnie 2 
Bohater może zaapelować do sumienia wyznawcy Erathis, opowiedzieć np. o tym co czeka jej sługi w 
Hestavar, czy stwierdzić że nie powinien chodzić po śmierci. 
Akrobatyka (DC 19, 1 sukces, specjalne) 
Bohater może spróbować unikać ciosów rycerza, demonstrując że nie chce go skrzywdzić. Takie 
niekonwencjonalne zagranie spowoduje , że rycerz nie zaatakuje go w następnej turze. 
 



Warto zauważyć, że testy tych umiejętności wykonywane w walce nie liczą się do liczby sukcesów i 
porażek (np. test Blefowania w celu odwrócenia uwagi). 
 

Jeśli bohaterowie pokonali Elswortha, Lidia zniknie, ale może odpowiedzieć graczom na kilka pytań. 
Jeśli wspólnie uspokoili lorda, lord poda im kilka kluczowych informacji. 

Zabiła mnie zawiść i nienawiść, zabiła mnie moja głupota. Jestem pewien, że Cynrik był niewinny, że 
zabiła mnie Elsianna. 

Czasem, w nocy słyszałem szepty. Coś mieszkało tu wcześniej. Ktoś. Myślałem że to zły duch i 
zapłaciłem kapłanom mej bogini, wystawiłem świątynię by duchy nie kłopotały mnie, zakazałem 
ludziom schodzić do podziemi. I pomogło. Jak widzicie. Ori też słyszał szepty, i próbował mnie ostrzec, 
ale ja go wyśmiałem. 

Elsianna… Była za bardzo podobna do mnie. Myślałem, że wdała się w matkę, że będzie szczęśliwa 
jako gospodyni. Ale chyba chciała czegoś więcej, chciała wyrwać się stąd. A ja tego nie poznałem, 
zakazałem jej widywać się z moim przyjacielem… 

Ori… Jeśli jesteś z mojej… krwi, to pewnie pochodzisz od Oriego. Trochę go przypominasz, ale myślę, 
że czeka cię twoje własne przeznaczenie i nie ciąży nad tobą żadna klątwa. Ale pewien jestem że 
pokonując Elsiannę zrobisz słusznie. 

Elsianna i Dayeret… Co ich łączyło? Nie wiem, tym bardziej że on był od niej prawie 5 razy starszy! Ale 
źle zrobiłem. Miałem już dziedziców, ale dla córki wolałem ułożyć życie od narodzin do… A ja przecież 
sam opuściłem rodzinny dom. 

Pod zamkiem czai się zło. Coś, nie wiem co… istota starsza od wzgórz. 

Mój miecz nosi pewnie Cynric lub Elsianna. 

Udany test Magii o ST 18 wyjawi graczom, że to, co nosi Elsworth, jest duchowym odbiciem miecza 
rodowego. Jeśli bohaterowie zdobędą miecz i zaniosą go na ołtarz Erathis w świątyni, będzie on 
połączony w jedno. 

I – pokój wojownika 
Ten pokój urządzono w stylu wczesnobarbarzyńskim. Przede wszystkim, nawet nie ma tu łoża, a tylko 
niedźwiedzia skóra rzucona na miękki siennik. Widzicie, że osoba,bądźmy szczerzy … mężczyzna 
mieszkający tutaj niezbyt dbał o porządek. Pod ścianą stoi zamknięty kufer. 

Nie ma tu nic cennego. 

 J – biblioteka 

Oczekiwaliście sypialni? Rzeczywiście, malutkie, wciśnięte gdzieś łóżko też tu stoi, ale wszystko 
zajmują papierzyska i księgi. Nawet na podłodze widzicie stosy książek. 

Bohaterowie mogą spróbować przedrzeć się przez stosy notatek, ksiąg czy pamiętników. Rozegraj to 
jako próbę umiejętności: 



Wyszukiwanie informacji  poziom 2, 200 PD 

Zagłębiasz się w porozrzucane notatki, próbując wydobyć z tych dziwnych, chaotycznych zapisków 
choć odrobinę sensu. 
 Bohaterowie starają się przekonać duchy z tego pomieszczenia, że nie są groźni, podczas gdy jeden z 
duchów próbuje pokroić ich na drobne kawałeczki. 
Złożoność: 3 (9 sukcesów, 3 porażki) 
Umiejętności podstawowe: 
Magia, Historia, Religia, Zrozumienie 
Umiejętności drugorzędne: 
Natura, Lochoznawstwo 
Powodzenie: 
Bohaterowie dowiadują się o ostatnich dniach zamku. 
Porażka: 
Bohaterom nie udaje się zrozumieć nic z ksiąg. Są zmęczeni i tracą jeden przypływ uzdrowienia. 
Magia (DC 13, 1 sukces lub porażka, bez limitu) 
Bohater używa własnej wiedzy magicznej, by zrozumieć coś z ksiąg. 
Historia (DC 13, 1 sukces lub porażka, bez limitu) 
Bohater próbuje zidentyfikować szczególne ważne dzieła, by oddzielić je od innych. 
Religia (DC 15, 1 sukces lub porażka, maksymalnie 3) 
Bohater znajduje dzieła religijne, i orientuje się, że nikt ich nie czytał. Następne sukcesy obrazują 
upewnianie się i oddzielenie dzieł religijnych od innych. 
Zrozumienie (DC 11, jeden sukces lub porażka, bez limitu) 
Bohater nie zna się może na księgach, ale ciekawią go notatki na marginesach, ogólna tematyka 
czytanych ksiąg. Pod warunkiem, że umie czytać, może tutaj dowiedzieć się najwięcej o autorze.  
Natura, Lochoznawstwo (DC 15, jeden sukces lub porażka, maksymalnie 3) 
Wiedza o świecie przyrody lub podziemi pozwoli bohaterowi na znalezienie kilku informacji, które 
inni mogliby pominąć.  

Udana próba umiejętności powie graczom, że Ori, mieszkaniec tego pokoju zamykał się w nim 
godzinami, badając  echa żywiołów w Astralnym Morzu i tym podobne abstrakcyjne sprawy. Ori 
wspomina, że słyszał czasem głosy, ale przypisywał to przemęczeniu. Jego umysł okazał się być giętki i 
odporny. Pod koniec jednak na kilku dość osobistych notatkach mówi o dziwnym zachowaniu siostry. 
Ostatnie – o ile bohaterowie mogą to stwierdzić – mówią o tym, że nie może teraz przerwać badań, 
bez względu na to, co będzie się działo. Jednak najwyraźniej badania prowadziły donikąd i zostały 
porzucone. Bohaterowie upewnią się, że Ori nie zajmował się żadną mroczną magią, i jeśli był czegoś 
winien to tylko zaniedbania. 

K – sala tronowa 
To sala tronowa. Na ścianach zawieszono różne ciekawe trofea, jednak waszą uwagę przyciąga 
masywny tron.  Po jego obu stronach widzicie dwie olbrzymie statuy wojowników. Wzdłuż 
pomieszczenia biegną dwa szeregi kolumn, bardziej chyba dla ozdoby niż dla jakichkolwiek wymagań 
architektonicznych. 

Nie ma tu nic cennego. 

L – laboratorium 
W odróżnieniu od biblioteki, to pomieszczenie jest puste. Na gołej, kamiennej podłodze lśnią 
magiczne znaki, jednak poza stołem laboratoryjnym oraz małym łóżkiem nic nie możecie tu znaleźć. 



Każda postać wyszkolona w Magii rozpozna runy jako element kręgu teleportacyjnego, nakreślonego 
w dużym pośpiechu. Zapewne Gavin i Ori użyli tego kręgu by wydostać się z zamku. Teraz krąg nie 
będzie działać. Na stole bohaterowie znajdą zwoje z kilkoma rytuałami i komponenty do nich 
(ekwiwalent dwóch paczek ze skarbami). 

Bohaterom pozostała jedynie stara, 
dobra penetracja podziemi, gdzie w 
końcu spotkają się z Elsianną, oraz z 
quasi-liczem. Przedtem jednak będą 
musieli rozwiązać kilka zagadek. 

Podziemia 

10 – Skarbiec 
Zejście do skarbca znajduje się w 
kasztelu (pokój B). Sam skarbiec jest 
niewielkim pomieszczeniem, gdzie  Elsworth trzymał swoje złoto. Po ukończeniu budowy zamku nie 
zostało mu zbyt wiele pieniędzy, a tą skromną resztkę trzymał tutaj: bohaterowie znajdą 450 sz, dwa 
eliksiry leczenia i rubin wart 100 sz.  

Wrota kiedyś były zamknięte na głucho, ale Kendra otworzyła je magicznym rytuałem. Nie mogła 
dostać się do wewnątrz, do grobowca, ale zdołała się skontaktować z Elsianną i jej upiornym 
towarzyszem. Elsianna, uwięziona w zamku, nie chciała podporządkować się kapłancem, próbowała 
ją też zabić, ale Kendra miała nadzieję, że zdoła przekonać ghoulicę. Teraz córka dziedzica zamku czai 
się w podziemiach, próbując uwolnić kapłana. 

11 – Korytarz 
Mroczny korytarz z nieobrobionego kamienia, wyraźnie różni się od skarbca. Poza tym, nie ma tu 
pochodni czy innego źródła światła, i musielibyście poruszać się po omacku. Kamień jest bardzo suchy 
w dotyku. 

Gdy bohaterowie zbliżą się do końca korytarza, sprawdź ich pasywną wartość Percepcji i porównaj z 
testem Skradania się demona. Elsianna, bez większego uzasadnienia, spróbuje udawać bezbronną 
dziewczynę. Tak, w kazamatach nawiedzonego zamku. 

Gdy gracze dojdą do końca korytarza, przeczytaj im co następuje: 

 Z mroku wyłania się wielki głaz na końcu korytarza, a pod nim, młoda dziewczyna w jasnej, choć 
przybrudzonej czymś sukience płacze. 

Elsianna nie jest mimo wszystko zbyt subtelna, i od razu rzuci się na pierwszego bohatera, który do 
niej podejdzie. Demoniak, którego otrzymała w podarunku od otchłani, pomoże jej we flankowaniu, 
oraz będzie starał się unieruchamiać bohaterów, których dogryzać będzie ghoulica. 

Po zaatakowaniu pierwszego bohatera, Elsianna wyciągnie czaszkę Cynrica, przywołując spętaną 
duszę swojego brata. 

Spotkanie taktyczne (XP 700) 



1x dark ghoul (Elsianna, E) 

1xspectre (Cynric C, s 244) 

1x demoniac (D) 

Oświetlenie: Panuje tu absolutna ciemność. 

Wszystkie potwory skorzystają na ciemności. Przyjmij że unieruchomionym bohaterom wypadają z 
rąk pochodnie czy lampy, by trochę uatrakcyjnić to spotkanie. Demoniak to amorficzna istota z 
Otchłani, mogąca oplątywać wrogów mackami.  

Demoniac               Level 4 Lurker
Tiny Elemental Humanoid  (demon) XP 175
Initiative +8 Senses Perception +4, darkvision
HP 45; Bloodied 22  
AC 18; Fortitude 16, Reflex 16, Will 16  
Resist necrotic 5; Vulnerable radiant 10 Speed 5 
Melee, basic Tentacles (Standard; at-will) 
+4 vs AC, 1d6+4 damage, target is grabbed. 
Sting and jump (Standard; at will) 
Only against grabbed targets. +9 vs Fortitude, target is immobilized (save ends), and demoniac may 
shift 1. 
Amorphous darkcloak (Standard; at will) 
If demoniac is not adjacent to any opponent, he can turn invisible until it attacks. 
Alignment Chaotic EvilLanguages Common, Abyssal 
Skills Stealth +9  
Str 10 (+2) Dex 18 (+6)Wis 12 (+3) 
Con 16 (+5)Int 16 (+5) Cha 15 (+4)
 

Dark Ghoul Level 5 elite soldier 
Medium natural humanoid (undead)  XP 400 
Initiative +8  Senses Perception +2; darkvision 
HP 118; Bloodied 59 
AC 21; Fortitude 19, Re ex 21, Will 18 
Immune disease, poison; Resist 10 necrotic; Vulnerable 5 radiant 
Speed 8, climb 4 
Basic, melee Claws (standard; at-will)  
+12 vs. AC; 1d6 + 4 damage, and the target is immobilized (save ends). 
melee Ghoulish Bite (standard; at-will)  
Target must be immobilized, stunned, or unconscious; +10 vs. AC; 3d6 + 4 damage, and the 
target is stunned (save ends). 
Sign of Vulnerability (standard; daily * necrotic) 
Ranged 5, one creature, +5 vs Fortitude 3d8+5 necrotic damage, and the target gains 
vulnerability 5 to necrotic damage until the end of the encounter. Miss: Half damage, and the 
target gains no vulnerability 
Staggering Smite   (standard, encounter)  
+8 vs AC;  2d6 + 4 damage, and push the target 1 square 
Valiant Strike(standard; at-will)   
+7, (+1 per enemy adjacent) vs. AC; 1d6+4 damage. 
Alignment Chaotic evil  Languages Common 



Skills Stealth +11 
Str 14 (+4)  Dex 19 (+6)  Wis 11 (+2) 
Con 15 (+4)  Int 10 (+2)  Cha 12 (+3) 
 
Głaz – głaz nie jest w gruncie rzeczy zbyt ciężki, i kilku bohaterów bez trudności będzie mogło go 
wepchnąć dalej. Z hukiem stoczy się po schodach prowadzących do grobowca… swego rodzaju. 

Sala wejściowa: 
To pomieszczenie musiało być dawniej świątynią czy innym miejscem spotkań. Jest duże, ma wysoki 
sufit. Na ścianach widnieją napisy w dawno zapomnianym języku. Jedyna droga prowadzi dalej w dół, 
między kolumnami. Idziecie dalej, ale na przeszkodzie stoją wam kraty. Co więcej, wydają się być 
elementem jakiegoś znacznie bardziej skomplikowanego mechanizmu. 

Po kilku chwilach przeszukiwania pomieszczenia znajdujecie zestaw przycisków na jednej z kolumn. 
Trzy z nich, przedstawiające wojownika, czarodzieja oraz księżniczkę lśnią słabym, czerwonawym 
światłem. Nad nimi pojawia się zdanie „Kto mnie uwolni?”. 

Odpowiedzią jest oczywiście znak czarodzieja – bo to w imię potomka czarodzieja bohaterowie 
otworzą drzwi. Jeśli bohaterowie nie są zbyt mocno poturbowani, zła odpowiedź sprawi że stracą 1 
przypływ uzdrowienia. 

Sadzawka – Oko Iu-Amuna 
Iu-Amun był jednym z kultystów Starszego Oka Żywiołów, aspektu Tharizduna w czasach, gdy ten bóg 
kroczył po ziemi. Gdy bogowie uwięzili Tharizduna poza sferami, jego wyznawcy rozpierzchli się po 
świecie. Iu-Amun władał nie tylko magią Tharizduna, ale również straszliwą mocą żywiołów. W końcu 
grupka bohaterów zabiła go. To nie pomogło. W końcu rozczłonkowali jego trupa, ale każda z części 
ciała posiadała ułamek potęgi kultysty. To miejsce jest w istocie grobem jego lewej gałki ocznej, 
zbudowanym przez ocalałych wyznawców. 

Iu-Amun, a przynajmniej jego oko nadal posiada olbrzymią moc. By pozbierać się do kupy, 
potrzebował sług. Sto lat temu znalazł podatny umysł – Elsiannę, rozżaloną i rozwścieczoną na 
swojego ojca. Podpowiedział jej, jak wykorzystać moce otchłani, i odprawiony rytuał przemienił jej w 
ghoula oraz przyzwał kilka demoniaków. Elsianna używając mocy Iu-Amuna zabiła i wskrzesiła 
swojego brata – Cyrica, podczas gdy Ori uciekł z zamku. Niestety, Elsianna przez sto lat zdołała tylko 
wydrążyć korytarz i przepchnąć głaz na miejsce, gdzie się znajdował. 

Kendra w ostatnich tygodniach odprawiła rytuał, który miał wzmocnić moce Tharizduna w tym 
zamku, co przebudziło Elsiannę i kilka duchów mieszkających w nim. 

Bohaterowie teraz muszą stanąć twarzą w twarz z Iu-Amunem, a przynajmniej z tym, co z niego 
zostało. 

Możecie w końcu wejść do komnaty – wewnątrz znajduje się sadzawka wypełniona mętnym płynem. 
Gdy wchodzicie do środka, słyszycie tubalny głos dobiegający z dna, rozbrzmiewający echami w 
całych podziemiach: „POKŁOŃCIE SIĘ PRZED IU-AMUNEM, A ZAPEWNI ON WAM SZYBKĄ ŚMIERĆ!”. 

Całe pomieszczenie drga krótko, a sadzawka wydaje się falować. Jej powierzchnia tryska w górę jak 
fontanna, ale coś wydaje się wyrwać z dna, unosić się nad nią. 



To mała gałka oczna. Wydaje się niemożliwe, by oko mogło mówić, ale gdy wpatruje się w was 
dostrzegacie małą iskierkę szaleństwa w głębi tego dziwnego spojrzenia. 

Spotkanie taktyczne:  

1x Eye of Iu-Amun (O) 

Iu-Amun będzie trzymał się z dala od bohaterów, ostrzeliwując ich. Kiedy tylko będzie to możliwe, 
będzie chciał ich zdominować. Zamierza zabić ich wszystkich, umieścić oko w oczodole jednego z nich 
(ożywi to ciało na kilka godzin) i udać się na poszukiwania reszty swojego ciała. 

Cechy terenu: 

Oświetlenie: Jest ciemno. 

Sadzawka: Sadzawka wypełniona jest silnie trującym płynem balsamującym. Bohater, który doń 
wpadnie musi oczywiście wykonywać testy Atletyki albo utonie (str. 159, DMG) ale też będzie 
oszołomiony (dazed) dopóki nie zda rzutu obronnego. Utraci też 1 dodatkowy healing surge gdy 
wyjdzie z sadzawki. Oko swobodnie nad nim lewituje. 

Eye of Iu-Amun 
Level 5 Solo Artillery XP 1 000 
Tiny Elemental Animate (undead) 
Initiative +4 Senses Perception +11 
HP 252; Bloodied 126 
AC 17; Fortitude 17, Reflex 18, Will 18 
Immune necrotic; Vulnerable acid 5, radiant 10 
Saving Throws +5 
Speed hover 8 
Action Points 2 
(R,basic) Bolt of Death and Flame (Standard; at-will) ♦ necrotic, fire 
Ranged 10, +12 vs. AC, 1d10+4 fire and necrotic damage. 
(R, basic) Most Dreadful Hypnosis (Standard; at-will) ♦ fear, psychic 
Ranged 10; 1d10+4 psychic damage and the target is weakened (save ends) 
Hypnotic Whispers (Standard; recharge 456) 
Area burst 3 within 10, +10 vs Willl; the target takes 1d6+4 psychic damage and is dominated until the 
end of Iu-Amun's turn. 
Glibness (Immediate Reaction) 
Whenever Iu-Amun is missed by a melee attack, he can either shift 2 or make a basic ranged attack 
without provoking Attacks of Opportunity. 
Alignment Chaotic Evil Languages Abyssal 
Str 6 (+0) Dex 18 (+6) Wis 18 (+6) 
Con 15 (+4) Int 18 (+6) Cha 13 (+3) 
 
Jeśli bohaterowie pokonali Iu-Amuna, oczyścili tym samym zamek. Wystarczy zaniesienie oka do 
świątyni, by duchy i inni nieumarli spoczęli w spokoju. Bohaterowie dziedziczą zamek, który stanie się 
ich bazą wypadową do następnych przygód, które dotyczyć mogą oczywiście odnalezienia innych 
części ciała kapłana, wytropienie kultystów Tharizduna, czy oczywiście zarządzania włościami. 


