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RRZZEEŹŹBBIIAARRZZ  
Nieoficjalna przygoda dla systemu Dungeons & Dragons 3rd. Edition PL 

Na początek 
Poniższy scenariusz przeznaczony jest dla trzech-czterech graczy na poziomach 7-9, grających w 

dowolnym świecie trzeciej edycji systemu Dungeons & Dragons. Jest jednak parę warunków, które 
powinno spełniać miejsce, w którym przygoda będzie się rozgrywać (o tym niżej). Skład drużyny na 
potrzeby scenariusza jest całkowicie dowolny, aczkolwiek nie przeczę, że w kompanii na pewno 
przydałby się krasnolud (z jego wiedzą o skałach), łotrzyk (którego umiejętności niejednokrotnie będą 
mogły pomóc drużynie), łowca (który rozwieje błędne przypuszczenia) oraz przedstawiciel klasy 
czarującej (który w rozstrzygnięciu wspomoże zaklęciami swoich towarzyszy). 

Zaznaczę jeszcze, że scenariusz jest dość nietypowy, gdyż, miast planu i kolejnych wydarzeń, 
zawiera on raczej zbiór zadań, wskazówek i hipotez, które ostatecznie mają doprowadzić bohaterów do 
rozwiązania problemu, usilnie trapiącego dużą liczbę mieszkańców sporego regionu. A jeśli już o region 
chodzi... 

Przygoda winna rozgrywać się na dość dużym, silnie zaludnionym obszarze, w okolicy paru 
większych miast, utrzymujących się głównie z handlu. Nazwy grodów nie są ważne – istotne jest 
natomiast to, by były one położone blisko siebie i związane licznymi umowami handlowymi i innymi 
kontraktami tego typu. Jeśli chodzi o region geograficzny – to wskazany byłby teren skalisty z licznymi 
wzgórzami i niewysokimi formacjami skalnymi. Pora roku również jest dość ważna – jest mianowicie 
środek wiosny. Śnieg już dawno stopniał i z licznych miast, położonych dalej od interesującego nas 
regionu, zaczęły zjeżdżać się najprzeróżniejsze karawany kupieckie, zaopatrujące osady we wszelkie 
artykuły. To chyba tyle względem miejsca. 

Do poprowadzenia scenariusza wymagany jest Podręcznik Gracza, Podręcznik Mistrza Podziemi i Księga 
Potworów.  

O co chodzi? 
Sprawa z pozoru jest dość prosta. Otóż, wraz z początkiem wiosny, z całego przytoczonego obszaru 

zaczęli znikać ludzie. I to nie byle jacy. Owi „znikający ludzie” to przedstawiciele znamienitych rodów 
szlacheckich, mieszczańskich i kupieckich, których brak dość istotnie wpływa na ekonomię i interesy w 
regionie (dodam, że bynajmniej nie pozytywnie). Zaginięcia były zgłaszane przez zrozpaczone rodziny, 
jednak jak dotąd – żadna ze straży miejskich nie wpadła jeszcze na chociażby najmniejszy trop w tej 
sprawie. Jak łatwo się domyślić – właśnie rozwiązanie tej zagadki spadnie na barki twoich graczy, drogi 
Mistrzu Podziemi. 

O okolicznościach samych zaginięć niewiele wiadomo. Wszystkie „zguby” są członkami najbardziej 
wpływowych domów, trzęsących ekonomią okolicznych miast. Wiadomo, że szlachta owa w dzień 
swego zaginięcia wyruszała za miasto bez większej eskorty. Jednocześnie - żaden z tych wysoko 
postawionych ludzi nie uznał za stosowne by powiadomić kogokolwiek, włączając w to swoją najbliższą 
rodzinę, o celu podróży. Wiadomo tylko, że wybierali się „niedaleko” i „na krótko: dzień, może dwa”. 
Wszystkich tego typu incydentów było już w sumie sześć. Do tego dochodzi jedno zaginięcie, do 
którego doszło na samym początku wyprawy handlowej (to znaczy, że cel podróży był wiadomy). 
Warto też zaznaczyć, że do tej pory nie odnaleziono żadnych ciał (wielmożów, bądź ich eskorty) ani 
wskazówek, które mówiłyby o czymkolwiek. Ostatnią dziwną okolicznością jest fakt, że zaginięcia 
następowały co tydzień – w każdy poniedziałek. 

Hipotezy 
Jak mówiłem – ograniczę się raczej do poszlak i hipotez, które będą miały za zadanie naprowadzić 

graczy na właściwy trop. Z tego miejsca zaznaczam, że to tylko niektóre z możliwych wskazówek, tak 
więc, Mistrzu Podziemi, możesz dowolnie urozmaicać przygodę o własne pomysły. 
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Gang porywaczy 
Parę tygodni temu we wszystkich miastach rozniosła się plotka, jakoby na drogach łączących, bądź 

co bądź nieco oddalone od siebie, miasta grasuje gang porywaczy. Bandyci owi podobno porywają słabo 
eskortowaną szlachtę bądź kupców i wysyłają do ich rodzin list z żądaniem wysokiego okupu. Dlaczego 
jest to tylko plotka? Ponieważ tak naprawdę żadna z rodzin nie przyznała się jeszcze do tego, by dotarło 
do niej takowe pismo. Prawda oczywiście ma się nieco inaczej. Otóż - jeden ze szlachciców rzeczywiście 
został porwany. Był to ten, który powiadomił rodzinę o powodzie podróży. Jego najbliżsi nie chcą 
przyznać się do porwania, gdyż mogłoby to naruszyć reputację rodziny jako tej, która zawsze miała 
jednych z najlepiej wyszkolonych ochroniarzy i osobistych strażników, z których wynajmowania 
częściowo czerpała dochody. Jednocześnie – rodzina prowadzi rokowania z porywaczami i w tajemnicy 
szuka śmiałków, którzy podjęli by się odbicia więzionego szlachcica. 

Powód, dla których pierwsza hipoteza wydaje się być prawdziwa jest dość oczywisty: szajka 
rzeczywiście więzi przedstawiciela jednej z rodzin. Co więc przemawia przeciwko? Przede wszystkim, 
tylko jeden szlachcic został przez nią porwany. Banda nie jest zbyt wielka i nie może sobie pozwolić na 
wiele akcji następujących jedna po drugiej. Po drugie – w perspektywie starcia z silną grupą bohaterów 
– porywacze uwolnią szlachcica i skwapliwie wyśpiewają wszystko, byle tylko nie dostać się w ręce 
rodziny byłego więźnia. A o innych zaginięciach nie wiedzą zupełnie nic. 

Siedziba gangu znajduje się niedaleko jednego z miast, w niewielkim zagajniku leżącym tuż przy 
drodze. Baza ukryta jest wśród listowia, a wartę przy trakcie pełni dwóch zbirów, którzy wypatrują 
łatwych ofiar. Liczebność całej bandy nie przekracza dziesięciu osób (wszyscy - CN ludzie i półelfy – 
czterech Wjk3; pięciu Wjk1/Łtr2; jeden Zak3), w tym jednej okrutnej kobiety (CN człowiek Wjk2/Łtr2), 
która jest mózgiem całego przedsięwzięcia. 

Bandyci  
Wraz z plotkami o porywaczach, pojawiły się wieści o bandytach grasujących na okolicznych 

drogach. Owi zbójcy mają podobno być grupą bezwzględnych rabusiów, którzy zastawiają na karawany 
przemyślne pułapki, a następnie wyżynają całą ich załogę, wraz z kobietami i dziećmi. To oczywiście 
kompletna bzdura. Owszem – międzymiastowe drogi są nawiedzane przez liczne grupy bandytów, 
jednak w ostatnim czasie ich ataki znacznie zelżały (głównie dzięki działaniom odpowiednich straży 
miejskich). Tego można bez problemu dowiedzieć się od byle kupca. Nie zmienia to faktu, że hipoteza 
zbójów przemawia do prostej ludności, która o ich wyczynach potrafi rozpowiadać najprzedziwniejsze 
opowieści. 

Za drugą teorią przemawia fakt, że okoliczni bandyci rzeczywiście już nieraz byli zmuszani (głównie 
przez głupi, spowodowany chciwością opór szlachty) do zabijania załóg rabowanych karawan. Jednak 
przeciwko temu założeniu staje prosta zasada, że nawet najlepszy zabójca pozostawia jakieś ślady, a po 
tych, jak już wspomniałem wcześniej, przy zaginięciach nie ma ani widu, ani słychu. Poza tym, z racji 
strachu przed zemstą, zbójeckie bandy na ogół nie atakują karawan miejscowych i koncentrują się raczej 
na przyjezdnych i to tych, których obrobienie nie wzbudzi ogólnego oburzenia i nie spowoduje 
zorganizowania obławy. 

Cyrk 
Powszechnie wiadomo, że wraz z początkiem wiosny do jednego z miast zawitał znany cyrk. 

Bardziej podejrzliwi mieszkańcy (a także miejscowi obrońcy praw zwierząt) łączą zaginięcia 
wpływowych mieszkańców właśnie z pojawieniem się tego przybytku dla mas. Tylko częściowo mijają 
się z prawdą. Sprawa ma się tak, że na samym początku wizyty z jednej z klatek uciekła dragonne o 
imieniu Lucia, która od dawna był jedną z głównych atrakcji podczas przedstawień. Ten fakt wprawił w 
konsternację dyrektora, który wolał nie informować o wypadku opinii publicznej. Tak więc – Lucia 
krąży po okolicznych lasach i poluje na jedzenie. Dyrektor – w zamian za powstrzymanie (a najlepiej – 
sprowadzenie żywcem) kłopotliwego podopiecznego chętnie ofiaruje okrągłą sumkę w ręce dyskretnej 
grupy poszukiwaczy przygód. Nie zmienia to jednak faktu, że dragonne jest Bogu ducha winna i już 
dawno oddaliła się od regionów zamieszkanych przez ludzi. 

Za tą hipotezą przemawia fakt, że dragonne nie mają zwyczaju konsumowania swych ofiar na 
widoku – być może więc niefortunni szlachcice skończyli życie w szponach tej rzadko występującej 
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bestii. Przeciwko znów staje sprawa braku ciał (gdziekolwiek by ich nie szukać) i to, że dragonne 
niechętnie atakuje skupiska ludzkie (i do tego – uzbrojone), a już na pewno nie zabija ich w całości dla 
czystej żądzy krwi. Nie zapominajmy, że ta bestia walczy tylko w obronie swojego terytorium.  

Dragonne (Lucia - 1): pw 76, zobacz Księga Potworów str. 49 

 Handlarze niewolników 
Czarny rynek kwitnie wszędzie, w tym obowiązkowo w miejscach, gdzie handel jest głównym 

środkiem utrzymania. Tak jest i w tym regionie. Jednakowoż – handlarze niewolników nie interesują się 
słabą siłą roboczą, jaką jest obżarta i rozleniwiona szlachta oraz przedstawiciele innych bogatych warstw 
społecznych. Wolą ogorzałych i silnych chłopów, jakich w tych okolicach nie brakuje. Co ważne – 
lokalni przedstawiciele handlarzy żywym towarem wcale się nie kryją i otwarcie zaprzeczają, jakoby 
dokonywali ataków na konwoje szlacheckie. Nie zmienia to faktu, że od czasu do czasu organizują oni 
wypady na mniejsze wsie, by tam nałapać trochę towaru, który z zyskiem sprzedadzą w innej części 
krainy.   

Hipoteza jest oczywiście bardzo naciągana. Żaden okoliczny handlarz nie ma takich dojść, by z 
zyskiem sprzedawać całkiem niepraktycznych wielmożów. Dodatkowo – takie działania narażałyby ich 
interes na bardzo poważne straty i niebezpieczeństwo. Po co więc ryzykować? Być może jednak jest jakiś 
powód, dla którego handlarze żywym towarem mogliby porywać słabo eskortowaną szlachtę? 
Ekscentryków nie brakuje na żadnym świecie... 

Zabójca i zleceniodawca 
Być może każdy z zaginionych szlachciców komuś podpadł? Może ten ktoś był na tyle wpływowy i 

miał na tyle głęboką sakiewkę by zlecić jakiemuś utalentowanemu, cichemu zabójcy likwidację swoich 
politycznych bądź prywatnych oponentów? Bardzo prawdopodobne. Za tą teorią przemawia fakt, że 
każdy z zaginionych miał jakichś przeciwników w mieście – to raczej typowe dla wpływowych ludzi z 
dużymi pieniędzmi. Cóż jednak z tego, skoro wrogowie żadnej z rodzin na ogół nie pokrywają się ze 
sobą i nie ma nawet co mówić o wspólnym przeciwniku dla wszystkich siedmiu familii... Łatwo się tego 
dowiedzieć, gdyż żadna z rodzin nie szczędzi ostrych słów, jeśli chodzi o swoich politycznych 
konkurentów i z chęcią wyjawi pomocnej grupce bohaterów wszystkie drażliwe sekrety i 
kompromitujące fakty. 

Inne hipotezy 
 Tu zostawiam miejsce na twoje pomysły, Mistrzu Podziemi. Ludzie mogą ginąć w różny sposób i 

tylko od Ciebie i od świata, w którym prowadzisz zależy, ile jeszcze takich sposobów wymyślisz. Ja 
jednak przechodzę do ostatniego przypuszczenia, które okaże się też rozwiązaniem zagadki. 

 Rzeźbiarz  
Niedawno w te okolice przeniósł się przesławny rzeźbiarz – Hugo Stoneshaper. Zbiegiem 

okoliczności (pozornie) – zaginięcia zbiegły się z jego przybyciem. Jak już napisałem – to właśnie ten 
mag (gdyż właśnie nim jest z profesji Hugo) jest osobą, której zakamuflowane działania trzęsą ekonomią 
niewielkiej krainy. Motywy rzeźbiarza są dość banalne, ale jego metody działania i sposoby maskowania 
procederu – już nie. Na tyle, że wymagają oddzielnego opisu. 

Historia Hugo Stoneshapera 
Nikt nie pomyślałby, że Hugo Stoneshaper mógłby być bezwzględnym mordercą. A nawet jeśli by 

pomyślał, to pomylił by się nieco, gdyż słowo „bezwzględny” nie ma odniesienia do poczynań 
trzydziestoletniego rzeźbiarza. Hugo jest po prostu szalony, a jego moralność wypaczyła się do tego 
stopnia, że trudno tu mówić o jakimkolwiek zboczeniu na ścieżkę zła.  

Już w dzieciństwie Hugo próbował swoich sił w sztukach pięknych. Dzięki pieniądzom rodziców 
dostał się na jedną z prestiżowych akademii magicznych, gdzie, prócz studiów nad Sztuką, bez reszty 
poświęcał się rzeźbiarstwu. Jego dzieła jednak nie znajdywały poklasku, a wręcz przeciwnie – były 
wyśmiewane. Hugo początkowo był tylko sfrustrowany, jednak już wkrótce jego bolączka przekształciła 
się w obsesję. Stoneshaper (wtedy jeszcze nie posiadający tego przydomku) zaczął zgłębiać magię 
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żywiołu ziemi, a szczególnie te jej aspekty, które dotyczyły skał i litego kamienia. Za pomocą nowo 
poznanych zaklęć sprawiał, że jego dzieła niemal same się kształtowały. To jednak powoli przestało mu 
wystarczać. Porzucił akademię nie kończąc ostatniego roku studiów magicznych i zajął się zawodowo 
swoim ulubionym zajęciem. Jego dzieła szybko zyskały rozgłos, gdyż z powykręcanych, dziwnych 
kształtów przerodziły się w pełne wdzięku majstersztyki o niemal idealnych proporcjach. Kiedy Hugo 
zebrał trochę pieniędzy, zaczął podróżować po świecie by rzeźbić wszystkich jego mieszkańców. 
Zawsze zatrzymywał się w niewielkich formacjach skalnych, w których, za pomocą doskonale 
opanowanej przez siebie magii kamienia, urządzał sobie tymczasowe siedziby.  

Wreszcie Hugo zrozumiał, że doszedł do perfekcji, którą przeskoczyć mogły tylko oryginalne 
proporcje i modele. Został zaślepiony przez swoją wizję do tego stopnia, że całkowicie się w niej zatracił, 
a otaczający go ludzie zupełnie stracili znaczenie. Owszem – od czasu do czasu sprzedawał im swoje 
dzieła, ale, miast kontaktować się z istotami, które (w jego mniemaniu) nie rozumiały jego sztuki, wolał 
ją tworzyć. Zaczął sprowadzać do swoich siedzib przedstawicieli najprzeróżniejszych ras, klas 
społecznych i zawodów, stroniąc jednak od ludzi, którzy byli zbyt wpływowi i rozpoznawalni. Tam 
ustawiał ich, przekonanych o tym, że będą tylko modelami, w wymyślonych uprzednio pozach... i 
zamieniał ich w kamień. W ten sposób uzyskiwał idealne proporcje, a jakikolwiek błąd był wykluczony. 
Hugo uważał, że wzniósł się na wyżyny rzeźbiarskiej sztuki. 

Po paru latach podobnych praktyk, Stoneshaper znów zapragnął czegoś więcej – uwiecznienia w 
swoich rzeźbach najwyżej postawionych i najbogatszych ludzi. Sprzedał więc swoje wcześniejsze 
rzeźby, przeniósł się do nowego regionu i od nowa rozpoczął swój proceder. Tym razem jednak – 
przesadził. Uprowadzani przez niego szlachcice i magnaci mieli wpływowe rodziny, które z miejsca 
wszczęły alarm. Hugo ledwo uszedł z życiem i musiał uciekać na drugi koniec kontynentu, gdzie 
prawda o jego bestialskich praktykach była uważana tylko za plotki. W kolejnym miejscu – postanowił 
być trochę bardziej ostrożny. Wypracował schemat, za pomocą którego niepostrzeżenie zdobywał 
materiał na nowe rzeźby. Umocnił też swoją siedzibę i stworzył lojalnych strażników.  

Opis i taktyka 
Hugo Stoneshaper to przystojny mężczyzna w wieku 30 lat. Niezbyt wysoki wzrost rekompensuje 

mu dość silna budowa ciała (a na pewno silniejsza niż u większości magów) i niezwykła zwinność 
(ważna przy wykańczaniu detali). Ciemne włosy opadają mu lokami do ramion, zasłaniając częściowo 
duże, brązowe oczy i uwydatniając nos, z którego narcyzowaty rzeźbiarz jest szczególnie dumny. Hugo 
nosi się niemal po pańsku i gustuje w fiolecie i granacie. Ma wiele różnych strojów w tych kolorach, do 

Hugo Stoneshaper 
Mężczyzna, Człowiek Zak8: SW 8; Średni Humanoid (Człowiek); KW 8k4; pw 24; Init +3; Szyb 10m; KP 15 
(dotyk 13, zaskoczenie 12); Atak +7 wręcz (1k4+3 Sztylet kuroliszka) lub +5 dotyk (przez zaklęcie); SA --; SC 
Przyzwanie chowańca (brak chowańca), Mistrzostwo w magii kamieni (patrz niżej), Rzeźbiarskie mistrzostwo
(patrz niżej); Char N; MRO Wytrw +3, Ref +6, Wola +8; S 12, Zr 16, Bd 10, Int 16, Rzt 8, Cha 20; Wysokość 1,78
m.  
Umiejętności i Atuty: Czarostwo +15, Dyplomacja +11.5, Koncentracja +12, Postępowanie ze zwierzętami +11.5,
Rzemiosło (rzeźbiarstwo) +15, Wiedza (geologia) +9.5; Podniesienie czaru, Rzucanie w walce, Żelazna wola. 
Czary Zaklinacza na dzień: 6/6/6/5/3 Bazowy ST = 15 + poziom czaru. Poziom Rzucającego 8. 
Znane czary Zaklinacza: [0] Dłoń maga, Naprawa, Oszołomienie,  Otwarcie/Zamknięcie, Światło, Raca, Tajemny znak,
Wykrycie magii; [1] Magiczny pocisk, Pomniejszenie, Powiększenie, Pajęcza wspinaczka, Szybki odwrót; [2] Kocia gracja, 
Niewidzialność, Sieć; [3] Forma gazowa, Wstrzymanie osoby; [4] Kamienna skóra. 
Przedmioty: Sztylet kuroliszka (patrz niżej), Pierścień ochrony +2, Szczęśliwy kamień, Kamień Ioun (przeźroczysty), 
Różdżki: Zauroczenia osoby, Magicznych Pocisków (Poziom rzucającego 3) i  Wstrzymania osoby (patrz: Siedziba 
rzeźbiarza – lokacja 5), Zwoje: 2x Ciało w kamień (Poziom rzucającego 12), Dominacja nad osobą (PR 12), Kamień w 
ciało (PR 12), Kształtowanie kamienia (PR 12), Kula ognista (PR 12), Polimorfowanie kogoś (PR 12), Poruszenie ziemi 
(PR 12), 2x Mikstura leczenia średnich ran, Mikstura niewidzialności, klucze do wszystkich drzwi na terenie 
siedziby, 450 SZ. 
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których jednak nigdy nie nosi biżuterii. Wystarczą mu jego magiczne pierścienie i szczęśliwy kamyk, 
który już nie raz uratował mu skórę.  

Jeśli chodzi o sposób zachowania i walki, to Hugo jest bardzo pewny siebie. Do końca będzie 
wypierał się wszystkiego w żywe oczy, choć w kłamstwie jest o wiele gorszy niż w dyplomacji. 
Szaleństwo na punkcie rzeźbiarstwa nie odebrało mu inteligencji i nabytej wiedzy, dlatego przez 
większość czasu „mistrz” zachowuje się racjonalnie. Kłopoty zaczynają się, gdy któraś z figur zostanie 
zniszczona bądź uszkodzona. W boju Hugo jest bardzo nieprzewidywalny. Oczywiście – zaczyna od 
Kamiennej skóry i Kociej gracji by dać przeciwnikowi jak najmniejsze szanse zranienia jego drogocennego 
ciała. Następne kroki mogą być przeróżne. Może być to na przykład wejście na sufit i próba zauroczenia 
przeciwników. Dopóki Stoneshaper nie ma kłopotów, lubi popisywać się przed wrogami swoim 
mistrzostwem we władaniu magią kamienia. Kiedy jednak zaczyna się robić gorąco – mag zrzuca maskę 
radości i wyszarpuje zza pasa śmiercionośne zwoje i różdżki.  

Mistrzostwo w magii kamieni (Su): przez lata spędzone na kształceniu się w sztuce rzeźbiarskiej 
Hugo doszedł niemal do perfekcji, jeśli chodzi o posługiwanie się magią, która w jakikolwiek sposób 
czerpie siłę z żywiołu ziemi. Wszystkie rzucane przez niego czary, które zawierają kamienny 
komponent, lub są bezpośrednio związane z żywiołem ziemi mają ST rzutu obronnego zwiększone o 2. 
Działa to niezależnie ot tego, czy czar rzucany jest ze zwoju, czy przygotowany przez maga. 

Rzeźbiarskie mistrzostwo (Su): Hugo, pomimo swego szaleństwa, jest doskonałym rzeźbiarzem, 
który potrafi oszukać nawet magię. Jeśli Stoneshaper zdecydował się poprawiać jakiekolwiek „dzieło” (a 
robił to często), które stworzył przy pomocy zaklęcia Ciało w kamień (na przykład skrócił nos ofiary, 
powiększył jej usta lub wygładził rysy itp.), to po odczarowaniu zmiany te nie są traktowane jako rany, 
a ich posiadacz dostaję stałą premię +1 do Charyzmy. 

Sztylet kuroliszka: Ten Sztylet +2 sprawia wrażenie bardzo nieporęcznego i niezbyt wygodnego. Po 
dokładniejszym przyjrzeniu się można zauważyć, że został on zrobiony z części dzioba jakiegoś stwora, 
a dokładniej – kuroliszka. Sprawia to, że trafiona krytycznie istota musi zdać test na Wytrwałość o ST 15. 
Jeżeli test się nie powiedzie – ofiara natychmiast zamienia się w kamień.  

Poziom rzucającego: 12; Wymagania: Wykucie magicznej broni i pancerza, Ciało w kamień; Cena rynkowa: 
44,302 SZ; Koszt stworzenia: 22,302 SZ + 1,773 PD. 

Metody działania 
Znany rzeźbiarz bardzo się wycwanił. Przed każdym uprowadzeniem – zatrudniał kurierów, którzy 

obwieszczali w mieście, że Hugo szuka nowego modela. Zaznaczali jednak, że sławny mistrz zajmuje się 
tylko najwyżej postawionymi osobami i nie chce marnować czasu na kmiotków. W ten sposób – do 
siedziby rzeźbiarza co tydzień podróżowały zastępy dam i panów, którzy chcieli być uwiecznieni w 
sposób najtrwalszy. Na niewielkich bankietach w swojej siedzibie – Hugo co tydzień w piątek wybierał 
nową ofiarę, po czym odprawiał wszystkich do domu, zapewniając jednocześnie, że wybrany model na 
pewno dowie się o tym, że spotkał go zaszczyt pozowania mistrzowi. Za każdym razem – Hugo prosił o 
zachowanie dyskrecji i zapewniał wszystkich, że ich kolej nastąpi wcześniej czy później. Stoneshaper 
wolał unikać dam, gdyż ich porwanie zawsze wiązało się z dodatkową nagonką - gustował więc w 
męskich przedstawicielach znakomitych rodów. W sobotę rano – do wybranego szlachcica bądź kupca 
przybywał posłaniec z wiadomością o poniedziałkowym spotkaniu z mistrzem i dodatkową prośbą o 
dyskrecję, którą Hugo uzasadniał obawami o znienawidzenie przez nie-wybranych przedstawicieli 
stanu szlacheckiego i mieszczańskiego (mistrz straszył również, że za niedotrzymanie tajemnicy grożą 
konsekwencje w postaci wylądowania na końcu kolejki). Posłaniec wracał do siedziby Stoneshapera po 
zapłatę, zamiast której otrzymywał pomnik. Oczywiście identyczny z oryginałem... W poniedziałek – 
wybrany model wyprawiał się ze skromną, niewtajemniczoną eskortą do sławnego rzeźbiarza. Tam – 
eskorta była odsyłana do pomieszczeń „rekreacyjnych” (patrz dalej), a mistrz zamykał się ze swym 
modelem w pracowni, skąd po paru minutach wychodził, promieniując satysfakcją płynącą z doskonale 
wykonanej pracy. 

W ten sposób Hugo działał przez sześć tygodni. Szósty tydzień właśnie dobiega końca, a z 
początkiem siódmego – zaginie kolejny wpływowy człowiek. Kto wie, czy tym razem nie będzie to 
wreszcie jakaś piękna, znamienita dama? 



Piotr Brewczyński Rzeźbiarz  Quentin 2004 

 www.quentin.rpg.pl Strona 6 

Jak zdemaskować? 
Hugo skrzętnie zabezpiecza się przed wszelkimi próbami śledztwa. Do swojej siedziby wpuszcza 

tylko gońców, których wybiera podczas cotygodniowego spaceru spośród miejskich złodziejaszków o 
niskich dochodach i jeszcze niższych wpływach. Możliwe jest oczywiście, że bohaterowie postanowią 
przeniknąć do siedziby maga w jak najbardziej legalny sposób – poprzez uczestnictwo w castingu. 
Rzadko który mistrz oprze się pokusie wyrzeźbienia wspaniałego, dumnego wojownika w pełnej zbroi, 
czy też pięknej czarodziejki. A ryzyko jeszcze mniejsze, bo kompania nie jest tutejsza... 

Na miejscu (o którym zaraz) – można zaobserwować wiele szczegółów, które wskazują na winę 
Stoneshapera. Poniżej przedstawiam kilka z nich. Każdy z nich może oczywiście wymagać 
odpowiedniego testu na Zauważanie bądź podobną umiejętność: 
 Hugo jest cały czas zadbany. Jego stroje są czyste, a w siedzibie nie ma choćby śladu służby. 

Paznokcie rzeźbiarza są nienaruszone i są w świetnym stanie – jest to mało naturalne u kogoś, kto 
teoretycznie cały dzień spędza z młotkiem i dłutem w rękach.  

 Warsztat i pracowania również są cały czas czyste i uporządkowane. Hugo co prawda od czasu 
do czasu zmienia kolejność leżenia narzędzi na stoliku, często jednak o tym zapomina. Same 
narzędzia wyglądają na szczątkowo używane, a w siedzibie nie ma zapasowych. 

 W warsztacie stoi najczęściej lity kamienny blok. Nigdy nie zdarza się tu ujrzeć nieskończonej 
rzeźby. Hugo tłumaczy to jego niechęcią do oglądania przez gości niedokończonych dzieł, a w 
rzeczywistości nie ma ani jednego takiego na składzie. Jeżeli ktoś zwróci mu na to uwagę – zadba, 
by przy następnej wizycie podobna wpadka się nie powtórzyła.  

 Hugo nie chce nigdy pokazać swoich ostatnich rzeźb. Tłumaczy, że trzyma je w zamkniętej części 
warsztatu i że musi jeszcze nad nimi popracować. W rzeczywistości oczywiście boi się 
rozpoznania zaginionych dostojników.  

 Za jedynymi stale zamkniętymi drzwiami (patrz: mapa) podobno znajduje się główna pracownia. 
Tak naprawdę Hugo trzyma tam zwłoki ochraniarzy i straży przybocznej zaginionej szlachty. A 
właściwie to, co z nich zostało, gdyż są one stale konsumowane przez pewne odrażające 
stworzenie. Z racji na odór padliny i dźwięki, wydawane przez bestię – drzwi się bardzo grube i 
dźwiękoszczelne. 

Oprócz tego, gracze mogą domyślić się prawdy na podstawie krążących plotek. Któryś zaginiony 
szlachcic na pewno wspomniał podczas suto zakrapianej, sobotniej uczty, że będzie w poniedziałek 
modelem „Wielkiego Hugo”. Być może jakaś przygodna kochanka któregoś z dostojników „poleciała” 
właśnie na ten fakt. Odpowiednia ilość pieniędzy wyciągnie z wielu ulicznych łotrzyków fakt, że ich 
kolega pracował dla znanego rzeźbiarza. „Pracował” bo nie widzieli go już od dwóch tygodni. Te 
wszystkie poszlaki na pewno prędzej czy później doprowadzą bohaterów do siedziby maga – czy to w 
celu zadania odpowiednich pytań, czy w celu infiltracji jego domostwa. 

Siedziba rzeźbiarza 

Okolica 
Okolica siedziby szalonego maga to nic więcej poza paroma niskimi drzewami, krzakami i kilkoma 

tonami skał. Na uwagę zasługuje uczęszczana droga, prowadząca z jednego miasta krainy do drugiego. 
Jest ona na tyle szeroka, by z przejazdem po niej dał sobie radę jeden powóz. W wyminięciem natomiast 
będzie ciężko i prawdopodobnie nie obejdzie się bez złamania osi. Formacja skalna, w której dom 
stworzył sobie Hugo nie jest zbyt wielka (jakieś 100x100 metrów), a sama siedziba jest jeszcze mniejsza 
(szerokość ok. 30 metrów; długość ok. 20 metrów). Dom w skałach od świata zewnętrznego oddzielają 
solidne, dębowe drzwi obite metalowymi okuciami i porządnie zagnieżdżone w otaczającym je 
kamiennym portalu. 

Wejście zaopatrzone jest w dwa bardzo porządne, masywne zamki (Otwieranie zamków ST 22), a z 
wywarzeniem dwuskrzydłowych drzwi miałby problem nawet bardzo silny osobnik (Test na Siłę o ST 
25). Dodatkowo drzwi zabezpieczone są werbalną wersją czaru Alarm (hasło: „wszystko dla sztuki”), 
na który zareaguje nie tylko sam Hugo, ale także wszyscy jego „współlokatorzy” (patrz: dalej). Na 
prawych odrzwiach została przykręcona pozłacana tabliczka, na której wygrawerowano co następuje:  
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„Hugo Stoneshaper – mistrz sztuki rzeźbiarskiej i mag. Gości i interesantów nie przyjmujemy” 
Dostać się do siedziby maga można jeszcze na dwa sposoby: przez szczelinę skalną znajdującą się 15 

metrów na prawo od wrót (patrz: opis lokacji 8), lub górą, po wspięciu się na skały i wyjściu na w miarę 
płaską przestrzeń (test Wspinaczki ST 15). Aby zejść do siedziby maga tą drugą drogą, należy 
zaopatrzyć się jeszcze w co najmniej 2,5 metrowy kawałek liny. Inaczej lądowanie na twardej, skalnej 
podłodze siedziby rzeźbiarza może okazać się bolesne. „Wejście odgórne” nie jest zabezpieczone przed 
intruzami, jednak każda postać o przynajmniej średnim rozmiarze znajdująca się na formacji w 
odległości do pięciu metrów od dziedzińca (lokacja 2) jest z niego doskonale widoczna. 

 

 
 

Dziedziniec 
Jak widać na mapie – centralna część siedziby „mistrza” znajduje się pod gołym niebem, by na 

obrzeżach skryć się w cieniu skał, po czym przejść wreszcie w korytarze prowadzące do poszczególnych 
„pokojów” (w nocy - korytarze, tak jak cały dziedziniec, oświetlane są przez pochodnie). Tuż przy 
wejściu na dziedziniec stoją dwa drzewa, które nadają placowi pozory przytulności. Na środku 
natomiast stoi imponujący pomnik samego mistrza, wykonany nie przez kogo innego, jak właśnie Hugo 
Stoneshapera. Atmosferę wszechogarniającego narcyzmu gospodarza pogłębia jeszcze marmurowa 
tablica zawieszona na postumencie, ogłaszająca, że wyrzeźbiony osobnik to „Najdoskonalszy z 
doskonałych, mistrz nad mistrzami...” i tym podobne. Oprócz stojącej w oświeconej pozie kamiennej 
postaci, na placyku znajdują się jeszcze 4 solidne stoły, na których podczas piątkowych bankietów 
ustawiane są zakąski, napoje itd. Zarówno tutaj, jak i na terenie całej lokacji, podłogę stanowi lita skała, 
bądź prześwitujące gdzieniegdzie płaty piasku i żwiru. Jak te niesprzyjające warunki przyjęły dwa 
drzewa? Cóż – Hugo wydaje fortunę na magiczne odżywki, które pozwalają roślinom rosnąć w 
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ekstremalnych warunkach. Stałą kwaterę na dziedzińcu mają dwa żywiołaki ziemi. Jeden z nich (duży) 
pełni rolę strażnika. Drugi (średni) ze względu na rozmiar, dzięki któremu może zmieścić się w 
większości korytarzy, pełni rolę bezwolnego kamerdynera i chłopca na posyłki. Obydwa żywiołaki 
atakują każdego intruza, którego wcześniej nie zabronił im ruszać ich pan (to ograniczenie nie ma 
żadnych granic czasowych). Stwory są ukształtowane na podobieństwo człowieka, tak, że łatwo pomylić 
je z kamiennym golemem. 
Żywiołak ziemi - średni (1): pw 30, zobacz Księga Potworów str. 191 
Żywiołak ziemi - duży (1): pw 68, zobacz Księga Potworów str. 191 

Pokój „rekreacyjny” 
Do tego pomieszczenia była odprowadzana eskorta możnych i szlachciców, którzy przybywali do 

„mistrza” by pozować mu do jego rzeźb. Prowadzą do niego solidne, dębowe i wzmocnione drzwi, 
które nie mają widocznego zamka. Ten oczywiście istnieje – jest zatrzaskowy i sprawia, że drzwi nie 
można otworzyć od wewnątrz (jest to możliwe tylko po zdanym teście na Przeszukiwanie o ST 20, po 
czym – na Unieszkodliwianie mechanizmów o ST 15; lub po wyważeniu – test Siły o ST 20). Jest to 
maskowane przez atrapę klamki (patrz: niżej). Komnata oświetlana jest cały czas przez kamienną kulę 
na postumencie, na którą rzucony został czar Światło. Ta swoista lampka ustawiona jest na niewielkim 
barku, zawierającym różne rodzaje napojów (w tym sporo alkoholu) i wykwintnych przekąsek. Na 
środku pomieszczenia stoi owalny stół, do którego zazwyczaj przystawiona jest liczba krzeseł 
adekwatna do ilości ochroniarzy danego szlachcica. Gdyby tych zabrakło – przy drzwiach stoi jeszcze 
prosta ława, którą w razie czego można dostawić do stołu. Duży regał zawierający niezbyt wymagające 
intelektualnie księgi (dla nieco bardziej oświeconych zbrojnych) jest jednocześnie tajnymi drzwiami 
(ujawni to test na Przeszukiwanie o ST 20) do komnaty położonej za ścianą. Drzwi otwierają się do 
środka, kiedy pociągnięta zostanie znajdująca się w barku atrapa butelki zawierającej jeden z 
najwykwintniejszych alkoholi świata lub atrapa klamki na drzwiach wejściowych do pomieszczenia. Za 
drzwiami (wzmocnionymi stalą od strony drugiego pomieszczenia) czeka na gości niemiła 
niespodzianka. Jest nią bulette, którą Hugo zdołał jakimś cudem oswoić i utrzymać w ryzach na tyle, by 
służyła jego zamiarom.  

Bulette (1): pw 94, zobacz Księga Potworów str. 26 (Uwaga: bulette oswojona przez czarodzieja jest o 
wiele inteligentniejsza niż inni przedstawiciele jej gatunku. Jej Inteligencja wynosi 6, a nie normalne 2)  

Bestia wie doskonale co robić – atakuje z furią i pożera doszczętnie wszystkich zamkniętych w 
pokoju ludzi. Stara się przy tym nie uszkodzić żadnego sprzętu w pomieszczeniu, co nie zawsze się jej 
udaje. Po posiłku – bestia wraca do siebie (lokacja 4), a mechanizm obciążnikowy w jej leżu zamyka 
sekretne drzwi. Jakiekolwiek pozostałe resztki i szczątki są sprzątane przez żywiołaka-kamerdynera i 
przenoszone do „Trupiarni” (tak Hugo nazywa komnatę, w której rezyduje jego żarłoczny pupil), gdzie 
są natychmiast zjadane przez bulette.  

„Trupiarnia” 
To właśnie drzwi do tego odrażającego pomieszczenia Hugo wskazuje gościom jako prowadzące do 

głównej pracowni. Wrota są dość imponujące, stale zatrzaśnięte na dwa ogromne zamki i podwójnie 
wzmocnione stalowymi sztabami. Aby dostać się do środka – należałoby raczej posłużyć się nie tylko 
zręcznymi palcami, ale także jako-taką wiedzą na temat mechanizmów zatrzaskowych (otwarcie 
wymaga testu na Unieszkodliwienie Mechanizmów o ST 20; lub na Otwieranie zamków o ST 25). 
Wyważenie drzwi jest raczej niemożliwe (test na Siłę ST 30), podobnie jak zniszczenie ich w stopniu 
umożliwiającym otwarcie. Prócz solidności – wrota nie oferują bohaterom innych atrakcji, domyśleć się 
jednak można, że te znajdują się w środku. Oczywiście – „trupiarnia” to nic innego jak leże bulette. W 
środku komnata nie wygląda (i nie pachnie) zbyt interesująco. Nie jest oświetlona, a w panującym 
półmroku można dojrzeć tylko szczątki zjedzonych ludzi oraz ich sprzętu, hałdy śmierdzących 
odchodów, a także większe kawały drewna, będące kiedyś powozami możnych panów, które bulette 
skonsumowała z tą samą skrupulatnością, co ochraniarzy szlachty. Szczątków jest niewiele z racji tego, 
że bestia prawie stale jest głodna. Na pewno więc nie zdziwi entuzjazm, z jakim przywita herosów... Na 
uwagę w leżu żarłocznego potwora zasługuje tylko jedna rzecz – jest to mechanizm obciążnikowy, 
znajdujący się mniej-więcej na środku pomieszczenia. Kiedy sekretne drzwi do pomieszczenia 3 zostaną 
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otwarte – płyta mechanizmu podnosi się. Nauczona bulette starannie ją omija, a kiedy dokona dzieła 
zniszczenia – wchodzi na nią, co powoduje powrót regału na swoje miejsce. Znalezienie i rozbrojenie 
mechanizmu jest bardzo proste (Przeszukiwanie ST 10; Unieszkodliwianie Mechanizmów ST 10), a 
minimalna waga, która powoduje jego uruchomienie to 100 kg. 

Sypialnia  
Pomieszczenie to jest zamknięte podczas piątkowych bankietów, ale nie tak silnie obwarowane jak 

komnaty 3 i 4. Wejścia strzegą ciężkie, drewniane drzwi zaopatrzone w dobry zamek (Otwieranie 
zamków ST 15; przy wyważeniu – test na Siłę o ST 20). Wnętrze sypialni nie jest zbyt imponujące: stół, 
dwa regały, dwa krzesła, taboret, komódka, szafka nocna, łóżko z baldachimem i puszysty dywan. Na 
ścianie nie ma żadnych obrazów, ani nawet płaskorzeźb. Rezydent najwyraźniej traktuje to miejsce jako 
pomieszczenie, w którym się śpi – nic więcej. Mimo tego można tu znaleźć parę pożytecznych 
drobiazgów. Dwa regały zawierają 2k4 zwojów z losowymi czarami maga (maksymalnie 4-go poziomu 
włącznie – Poziom rzucającego 12) plus 1k2 zwojów z czarem Ciało w kamień i tyle samo z zaklęciem 
Kamień w ciało (PR 12). Reszta to głównie dzieła na temat rzeźbiarstwa i teorii magii elementalistycznej. 
W szafce nocnej znaleźć można losowo wybrany pomniejszy magiczny pierścień, a w komodzie (prócz 
dużej ilości gustownych ubrań i przedmiotów osobistych) – pomniejszy cudowny przedmiot (pisząc 
pomniejszy – miałem również na względzie jego rozmiar). Istnieje też 25% szansy na to, że Hugo 
zostawił w sypialni jedną ze swoich różdżek. Mogą to być różdżki (proponuję rzut na k6): (1-2) 
Zauroczenia osoby, (3-4) Magicznych Pocisków (Poziom rzucającego 3) lub (5-6) Wstrzymania osoby. Jeśli 
któryś z tych trzech przedmiotów znajduje się w pokoju, to Hugo na pewno nie ma go przy sobie (co 
należy uwzględnić w statystykach) i istnieje prawdopodobieństwo, że zechce po niego wrócić... Pokój 
„mistrza” jest stale oświetlany przez czar Światło, który mag rzuca na ogół na dwa dowolne obiekty w 
pomieszczeniu.  

Magazyn  
W tej niewielkiej komnacie nie ma dosłownie nic ciekawego. Między innymi dlatego znajduje się ona 

za zwykłymi, cienkimi, drewnianymi drzwiami z prymitywnym zamkiem (Otwieranie zamków ST 10; 
wyważenie – Siła ST 15), które prawie nigdy nie bywają zamknięte. W środku znajdują się dwa 
marmurowe bloki wielkości człowieka (które, gdyby Hugo nie miał zostać powstrzymany, 
prawdopodobnie będą stały tu przez wieczność), pusta, drewniana skrzynia... no i pęknięcie w 
podłodze. To wszystko.  

Pracownia  
To właśnie tutaj „mistrz” Hugo Stoneshaper dokonuje swojego okrutnego procederu. Właśnie 

dlatego komnata jest zabezpieczona przed intruzami za pomocą mocnych, dwuskrzydłowych wrót, 
wykonanych z dębowego drewna i stali. Podczas bankietów wrota owe stoją otworem dla wszystkich 
(w przeciwieństwie do zasłoniętych kotarą drzwi na zapleczu), jednak przy innych okazjach bywa, że są 
zamknięte. Wtedy wymagają od intruza testu na Otwieranie zamków o ST 20, lub na Siłę o ST 25. 
Pracownia to spora pieczara, w której rzeźbiarz spędza największą ilość czasu – głównie na lekturze 
specjalistycznej literatury i doszlifowywaniu swoich „dzieł”. Pomieszczenie jest stale oświetlane przez 
czar Światło, którym obłożone są dwie kamienne kule na postumentach, stojące w jednej linii przy 
ścianie przeciwległej do wejścia. Kule owe służą również za oświetlenie potencjalnego modela, który 
miejsce dla siebie znajduje na płaskim, drewnianym postumencie przed kotarą zasłaniającą drzwi na 
zaplecze. Oprócz tego w pomieszczeniu są jeszcze trzy rzeczy: marmurowy blok, podobny do tych 
stojących w magazynie; niska komoda, na której Hugo rozkłada nigdy nie używane narzędzia i... 3 
groteskowe posągi ustawione na prawo od drzwi. Wszystkie trzy rzeźby razem przedstawiają scenę 
walki, a stroną atakowaną najpewniej jest środkowy posąg mający kształt przerażonego młodzieńca 
odzianego w skórzaną zbroję i trzymającego dwa krótkie miecze. Po jego dwóch stronach w dziwnych, 
niemal przeczących prawom fizyki pozycjach stoją skrzydlate stwory o długich szponach i jeszcze 
dłuższych rogach. Dwie rzeźby potworów zdają się być wykonane wcześniej i z innego materiału niż 
postać przerażonego chłopaka. Tak naprawdę – są to oczywiście gargulce, które strzegą pracowni (i 
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dalszego pomieszczenia) przed intruzami. Atakowany jest jednym z nieszczęsnych chłopców na posyłki 
zatrudnionych przez rzeźbiarza. Stoneshaper poszczuł na niego kamienne bestie, unieruchomił czarem, 
po czym zamienił w kamień by udekorować nim komnatę. 
Gargulce (2): pw 37 i 38, zobacz Księga Potworów str. 63 

Dodam jeszcze tylko, że w komodzie znajduje się sporo zwojów z czarami, których Hugo używa w 
czasie swego procederu. Mistrzu Podziemi – rzuć k6 aby ustalić, ile zaklęć znajduje się w szufladach; po 
czym rzuć k10 za każdy znaleziony zwój, by dowiedzieć się co zawiera. 

 Teraz parę słów na temat planu działania „mistrza”, który wprowadzał on w życie kiedy upatrzona 
ofiara już znalazła się w jego siedzibie. Hugo witał szlachcica 
w bramie posiadłości i rozkazywał średniemu żywiołakowi 
zająć się strażnikami. Żywiołak prowadził ochroniarzy do 
pomieszczenia 3 i wychodził z komnaty zamykając za sobą 
drzwi. Tu jego rola się kończyła, a zaczynała część bulette, 
która zjadała strażników, gdy tylko otworzyli oni przejście 
do jej leża. W tym czasie – Hugo prowadził swojego gościa 
do pracowni. Tam instruował go i ustawiał na postumencie 
w wymyślonej pozycji. Jeśli zdarzyło się, że osoba mająca 
być rzeźbiona jest wyjątkowo oporna, Stoneshaper rzucał na 
nią jedno ze swoich zaklęć naginających ją do jego woli. 
Następnie wyciągał zwój z czarem Ciało w kamień i czytał 
cicho zaklęcie, tłumacząc, że pozwoli mu się ono bardziej 
skupić na wykonywanej pracy. Wreszcie – podchodził do 
modela pod pozorem dokonania ostatniej poprawki i 
zamieniał go w posąg stojący w wybranej pozycji. W tym 
czasie – żywiołaki na dziedzińcu zabijały konie i rozbijały 

powóz, po czym wlekły szczątki do „trupiarni”, gdzie pochłaniała je bulette. To samo działo się z 
przedmiotami osobistymi szlachciców, przy czym Hugo zachowywał sobie co cenniejsze rzeczy, które 
następnie jego posłańcy spieniężali na czarnym rynku. Unikał przy tym sprzedaży czegokolwiek, co 
nosiło na sobie jakiekolwiek znaki, które powiedziałyby kupującemu do kogo należał wcześniej 
przedmiot (te - również zjadał żarłoczny pupil). 

Galeria  
Ostatnia komnata w siedzibie rzeźbiarza jest chroniona przed intruzami na parę sposobów. Po 

pierwsze – drzwi do niej są zasłaniane przez ciężką, czerwoną kotarę. Po drugie – na odrzwia został 
rzucony czar Iluzoryczna ściana (Poziom rzucającego 12) – tak, by nawet bystry obserwator dostrzegł za 
kotarą tylko surowy mur. Po trzecie – same drzwi to bardzo solidna robota, zaopatrzona w 
skomplikowany i delikatny zamek o zagranicznej konstrukcji (Otwieranie Zamków ST 20, ale w 
przypadku porażki specjalna zapadka zamyka się i uniemożliwia powtórną próbę operacji – wtedy 
drzwi można otworzyć już tylko za pomocą siły – ST 25). Wreszcie – wejście do galerii chronione jest 
dwoma czarami. Pierwszym z nich jest zwykły, werbalny Alarm (hasło: „sztuka jest wszystkim”), na 
który reagują wszyscy „domownicy”; drugim – niewygasające Ciało w kamień (Poziom rzucającego 14), 
które uwalnia się, gdy klamki dotknie dłoń inna niż należąca do zamieszkującego siedzibę maga. Sama 
komnata to nic innego jak skład rzeźb, które „wykonał” Hugo. Stoją tam figury wszystkich porwanych 
szlachciców, a także parę innych posągów: m.in. niektórych portowych rzezimieszków, którym udało 
się uniknąć losu pożarcia przez bulette. Galeria kryje jednak jeszcze pewien sekret. Otóż pod jedyną 
figurą przedstawiającą leżącą postać (przystojnego młodzieńca z harfą) jest kamienna klapa, po 
uchyleniu której staje się przed ziejącą ciemnością szczeliną. Owa szczelina to właz do korytarza 
ewakuacyjnego, którym można wydostać się z siedziby w miejscu oddalonym o ok. 15 metrów od 
głównego wejścia. Korytarz jest niezbyt szeroki i niski (trzeba się czołgać), a samo pęknięcie w skale po 
jego drugiej stronie – bardzo wąskie. Rzeźba przykrywająca klapę waży ok. 200 kg, więc dostanie się do 
magowego przyczółka tą drogą może być kłopotliwe...  

k10 Zaklęcie 

1 Zauroczenie osoby (Poziom 
rzucającego 12) 

2 Powiększenie (PR 12) 
3 Pomniejszenie (PR 12) 
4 Wstrzymanie osoby (PR 12) 
5 Sugestia (PR 12) 
6 Polimorfowanie kogoś (PR 12) 
7 Dominacja nad osobą (PR 12) 
8 Kształtowanie kamienia (PR 12) 
9 Ciało w kamień (PR 12) 

10 Kamień w ciało (PR 12) 
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Zakończenie 
Oczywiście rozwiązanie problemu szalonego rzeźbiarza nie musi być równoznaczne z jego zabiciem. 

Być może gracze znajdą inne rozwiązanie. Można wszak próbować nawrócić go ze złej drogi i wyleczyć 
jego zamroczony umysł. Można również oddać go w ręce sprawiedliwości i zgarnąć sporą sumę... lub w 
ręce którejś z rodzin i zainkasować jeszcze więcej. Być może nawet któryś z herosów sam podejmie się 
próby resocjalizacji biednego czarodzieja?  

Na sam koniec podaję parę wariantów rozwinięcia powyższego scenariusza w dłuższą kampanię: 

„To nie on” 
Rzeźbiarz został unieszkodliwiony, ale co poniedziałek ciągle znikają kolejni członkowie możnych 

rodzin. Co jest tego przyczyną? Być może ktoś żerował na czynach dokonanych przez „mistrza”... Co 
gorsza – okazuje się, że w galerii Stoneshaper’a brakuje jednego ze szlachciców. Kto stoi za jego 
zaginięciem? 

Zemsta  
Z drugiego końca kontynentu przybywa silna grupa, wysłana by znaleźć i zabić szaleńca, który parę 

miesięcy temu zamieniał w kamień tamtejszych możnych. Tymczasem Hugo powrócił do zmysłów i być 
może postanowił służyć bohaterom w zadośćuczynieniu za swoje czyny... Czy herosi powstrzymają 
bezwzględną grupę, czy może wydadzą jej maga? 

Morderstwo  
Hugo został zamknięty w więzieniu, ale parę dni przed sprawą w sądzie miejskim zostaje znaleziony 

w celi... zamieniony w kamień i potłuczony na drobne kawałki. Czy to tylko zemsta, czy może 
Stoneshaper tylko udawał szalonego, a tak naprawdę pracował dla kogoś, komu nie spodobała się jego 
wpadka? Być może jednak Hugo po prostu uciekł z celi i pozostawił tam coś, co tylko wyglądało jak jego 
zwłoki? 

 
Mam nadzieję, że powyższe wskazówki pozwolą Ci, drogi Mistrzu Podziemi, pociągnąć zabawę 

jeszcze dalej. 
Jeśli chodzi o Punkty doświadczenia za kampanię, to proponuję przyznać ich największą ilość jeżeli 

herosom uda się nie zabić rzeźbiarza i w jakiś sposób go uleczyć. Pamiętaj też o wszelkich wątkach 
pobocznych, które mogły wyniknąć jeszcze podczas śledztwa. Jeśli bohaterowie w trakcie kampanii 
skoczą o poziom lub dwa – proponuję wprowadzić do siedziby maga parę nowych niespodzianek. 
Może to być na przykład gliniany (lub nawet kamienny) golem strzegący sypialni Stoneshaper’a, czy 
tym podobne niespodzianki. 

To już wszystko. Z niecierpliwością oczekuję na komentarze i relacje z sesji, na których 
zdecydowaliście się zagrać w mój scenariusz. 

 
 


