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SSAALLUUTT  DDLLAA  BBOOHHAATTEERRÓÓWW  
 

 Wstęp 
„Salut dla bohaterów” jest przygodą do gry Dungeons & Dragons, przeznaczoną dla średnio 

doświadczonej grupy awanturników (poziom 6-9). Walka nie stanowi esencji scenariusza, więc bez 
problemu da się go dostosować także do innych poziomów.  Nie jest odpowiedni tylko dla epickich 
drużyn, bo wysoka magia może zakłócić bieg zdarzeń.  

Poniższy moduł można umieścić w dowolnym świecie Dungeons & Dragons, ale najlepiej sprawdzi 
się w settingach typowo heroicznych. Jest dość długi, ale z wielu względów nie powinieneś rozbijać go 
na dwie części. Po prostu zamiast sesji cztero godzinnej, przygotuj graczy na sześć, bądź osiem godzin 
zabawy.  

Tło przygody 
Poniższe informacje nie są przeznaczone dla oczu graczy. Część odkryją stopniowo w trakcie trwania 

przygody, a części będą się mogli tylko domyślać.  
Gdy bogowie powołali do życia pierwsze inteligentne rasy, wraz z nimi powstał dziwny i nieliczny 

podgatunek demonów. Były to istoty różne od potężnych Tanar’ri, czy Baatezu. Miały wątłe ciała, nie 
władały wielkimi mocami. Wiedza o tym kto i w jakim celu je stworzył dawno uległa zapomnieniu. 
Stworzenia jednak pozostały, żyjąc w ukryciu.  

Mieszkały w pobliżu osad, wsi i miasteczek, bowiem ludzie zapewniali im strawę. Nie chodzi tu 
jednak o trzodę, plony rolne, czy młode kobiety. Demony karmiły się silnymi emocjami, wkradając się 
do umysłów i przeżywając wszystko razem z „nosicielami”. Przez to właśnie nieliczni czarodzieje, 
którzy wiedzieli o istnieniu tych istot, nazwali je Obserwatorami.  

Obserwatorzy byli słabą rasą, podatną na zawirowania historii. Gdy zaraza wybijała narody, lub gdy 
świat zamierał na całe lata w pokoju i dobrobycie, demony głodowały, a nawet umierały. Nic dziwnego, 
że ich marzeniem było miejsce, w którym miałyby stały dostęp do pokarmu.  

W końcu zdarzyło się coś bez precedensu w długiej historii Obserwatorów. Kilkoro spośród nich 
spotkało się i postanowiło wspólnymi siłami stworzyć odpowiednią spiżarnię. We własnym, małym 
planie zbudowali Wskrzesilisko, miejsce gdzie mogli zawierać ze śmiertelnymi pakt. 

 Obserwatorzy stawiali wejście do swego planu przed każdym, kto był stracony i zdesperowany. 
Ludzie, nie mogący znaleźć pomocy ani u innych ludzi, ani u bogów, oddawali się im na służbę. W 
zamian zyskiwali powstrzymanie śmiertelnej choroby, zwrócenie życia ukochanej osobie, wolność od 
kalectwa.  

Poddani demonów zbudowali obok Wskrzesiliska osadę, zwaną ironicznie Oko Adziw. Nie mogli już 
nigdy opuszczać jej okolic, bo gdyby złamali pakt, moc Obserwatorów, utrzymująca ich w stanie 
sprzecznym z przeznaczeniem,  przestałaby działać. Jeśli ktoś był jednak gotów ponieść takie 
konsekwencje, mógł w każdej chwili odejść z planu. Dlatego jego mieszkańcy nie są więźniami - 
przebywają w Oku z własnej woli, trzymani pragnieniami.  

Obserwatorzy, gdy poczują głód, ściągają do krainy podróżników i rozkazują poddanym 
inscenizować niesamowite sytuacje. Czasem bywają one śmieszne, a czasem straszne. Bywa i tak, że 
słudzy giną, lecz moc władców przywraca ich do życia, kiedy tylko podróżni opuszczą miejsce akcji, 
nakarmiwszy demony swymi przeżyciami. 

Właśnie zbliża się czas na kolejny posiłek. Oko Obserwatorów padło na Twoją drużynę. Jak to się 
skończy?  

Opis przygody 
BG przyjadą do krainy, rządzącej się niepojętymi prawami. Spotkają groteskowe sytuacje i miejsca 

wzięte żywcem z surrealistycznych obrazów. Trafią do osady, kierowanej przez ekscentrycznego 
burmistrza i dostaną najdziwniejsze zadania, z jakimi spotkali się w długiej karierze . Potem zwiedzą 
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grotę dzikich trolli, które wcale nie są dzikimi trollami. Padną też ofiarą grupy iluzjonistów, którzy nie 
wiedzą nic o czarowaniu.  

 Wreszcie BG odkryją, że wszystko zostało ukartowane. Okaże się, że śmieszna kraina i jej 
mieszkańcy przeżywają wielki dramat. Jeśli drużyna zechce im pomóc, czekają ją dramatyczne wybory. 
Istnieją bowiem sytuacje nie stworzone dla bohaterów, gdzie wszystkie wyjścia są złe. Kto powiedział, 
że bycie herosem jest proste... 

Rozpoczęcie przygody 
Z tym nie będziesz miał problemu. Plan Wskrzesiliska zjawia się w różnych światach. Tak więc 

przygodę możesz zacząć w czasie dowolnej podróży BG przez dzikie obszary. Trudno zauważyć  
przekroczenie granicy planu. Drużyna długo nie zorientuje się, że jest w innym miejscu.  

Z planu w każdej chwili można wyjść. Oczywiście mieszkańcy będą chcieli to bohaterom utrudnić, 
lecz jeśli ci się uprą, z pewnością znajdą drogę powrotną. Wskrzesilisko może jednak zjawić się 
ponownie. A potem jeszcze raz. I jeszcze. Wreszcie drużyna nie będzie mogła spokojnie przejść z 
jednego miasta do drugiego, bo Obserwatorzy nie dają spokoju upatrzonej ofierze. 

 

Część I - Żarty i oszustwa 
W pierwszej części przygody grupa trafia do miasteczka Obserwatorów. Graczy spotkają niezwykłe 

przygody i galeria szalonych postaci.  

Witamy w innym świecie!  
Już od dłuższego czasu podejrzewaliście, że z waszą mapą jest coś nie tak. Teren powoli zmienił się w nieco 

suchy, pylisty step, podczas gdy na karcie widać coś zupełnie innego. Gwiazdy jednak wskazują, że idziecie w 
dobrym kierunku. Podobnie wschodzące i zachodzące słońce. Cóż. Każda mapa może się mylić.  

Od tej chwili drużyna jest w zasięgu działania Obserwatorów. Najbliższej nocy osoba, która pełni 
wartę, ma szansę zobaczyć dziwne zjawisko. Nakaż test Nasłuchiwania (ST 18). Udany pozwoli 
bohaterowi usłyszeć szum skrzydeł, dochodzący z nocnego nieba. Jeśli postać widzi w ciemności, 
zobaczy trzy kształty, kołujące wysoko nad obozowiskiem. Kolejny test, tym razem Zauważania (ST 20), 
pozwoli zorientować się, że tajemnicze istoty to nic innego jak... latające krowy! Zwierzęta mają 
pierzaste skrzydła o rozpiętości dziesięciu stóp. Po dłuższej chwili zawrócą i odlecą w kierunku, w jakim 
zmierza drużyna, na odchodnym wydając chóralne „Muuuu”.   

Głową w dół 
Następne zdarzenie będzie miało miejsce przed południem, po jakichś dwóch godzinach podróży.  
Z horyzontem zaczyna dziać się coś bardzo dziwnego. Z rosnącym zaniepokojeniem spostrzegacie, że ziemia 

daleko przed wami urywa się, jakby przecięła ją gigantyczna rozpadlina. Drugiego brzegu nawet nie widać. Za 
skarpą jest już tylko błękit nieba. Po kilku minutach dojeżdżacie do krawędzi i spoglądacie za nią. Wtedy okazuje 
się, że dna nie ma również. Trawiasta równina załamuje się pod kątem prostym i idzie dalej w dół, jakby nigdy nic.  

Dzięki udanemu testowi Zauważania (ST 16) ktoś z drużyny może dostrzec koniki polne, które 
skaczą normalnie na pionowej powierzchni. Z bohaterami będzie podobnie - jeśli odważą się 
przekroczyć grań, spostrzegą że po „ścianie” idzie się równie lekko, co po zwykłej ziemi. Próby 
wykrywania magii czy testy Czarostwa nie przyniosą rezultatów. Plan obserwatorów jest po prostu 
skonstruowany w inny sposób, więc w załamaniu ziemi nie ma nic nadnaturalnego.   

W ciągu kolejnych godzin drużyna może trafić jeszcze z dwa, trzy razy na podobną sytuację.  Zważ 
jednak, że gdy zrobisz tak czterokrotnie, bohaterowie mogą odnieść wrażenie, że są uwięzieni na 
wielkim sześcianie.  
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Młodzi ludzie i morze 
Nareszcie! Już myśleliście, że nikt żywy nie zamieszkuje tej dziwnej krainy, gdy na horyzoncie spostrzegliście 

kilka sylwetek. Przyjaciel to, czy wróg? Zbliżacie się ostrożnie i wkrótce widzicie więcej szczegółów. Przed wami 
stoi czterech młodych mężczyzn, w chłopskich ubraniach. Opierają się na kijach, plotkując wesoło. Nie spostrzegają 
was nawet do momentu, gdy znajdziecie się bardzo blisko.  

Najwyższy z mężczyzn powita bohaterów i spyta czego sobie życzą. Oto kilka pytania i odpowiedzi, 
które pomogą ci przeprowadzić rozmowę:  
 Gdzie jest (tu wstaw nazwę dowolnego miejsca ze świata bohaterów)? A kto tam wie, panie! My są 

proste chłopy z miasteczka. My się w wielkim świecie nie rozeznajem! 
 Gdzie w okolicy jest jakaś osada? A tamój! [tu pokazuje kierunek, w jakim zmierzała drużyna] 

Cztery godziny drogi. Tam nasze miasteczko jest, Oko Adziw się zowie. Zapraszamy serdecznie. Burmistrz 
Denkreft wielce na jakowychś bohaterów czeka. Ponoć ma dla nich robotę. 

 Możecie zaprowadzić nas do miasteczka? Nijak nie możem, bo właśnie tutaj pracujemy.  
 Co robicie? Czyhamy na morze. Bo ono zawsze przychodzi gdzieś koło tej pory roku. Jak się go solidnie 

kijem nie przetrzepie, to kawał pastwisk zalewa i zwierzęta głodne chodzą. No to my stoim na straży. Żeby 
morze przepędzić, jak się tylko zjawi.  

 Morze? Jesteście szaleni? Jak można przepędzić morze kijem? Słyszeliśta, chłopy? Takie wielkie 
paniska a nie wiedzą jak morze przeganiać. Normalnie się przegania. Staje się  na brzegu i bije kijem. Jak 
dobrze zaboli, to sobie pójdzie morze.  

 Żartujesz sobie z nas? Kiej bym tam śmiał. Z Morzem to tak jest, że raz przychodzi, raz odchodzi. Jak 
chcecie panowie zobaczyć, to poczekajcie. Jest szansa, że zjawi się dzisiaj.  

 Na bardziej szczegółowe pytania strażnicy odpowiadają wymijająco (patrz „Interakcja z 
postaciami”).  
Będą tak stali do zmierzchu, gdy przyjdzie z miasteczka nocna zmiana. Jeśli gracze zechcą tyle 

czekać, mogą wykorzystać ich jako przewodników. 

Stary człowiek i las 
Zdziwienie i konsternacja bohaterów już przysporzyły Obserwatorom nielichej zabawy. To jednak 

dopiero początek. Kolejne spotkanie nastąpi po godzinie podróży. 
Mieliście nadzieję, że spotkacie kogoś bardziej zdrowego na umyśle niż biedne chłopy. Wygląda na to, że 

szczęście się do was uśmiechnęło. Przed wami, na małej skałce, siedzi barczysty, brodaty człowiek. Właśnie kończy 
zjadać pajdę chleba. Przy boku ma siekierę i łopatę. Niedaleko wykopał szeroki na dwa metry, długi rów.   

Oto kolejny mieszkaniec Oka Adziw. Ma równie niebanalne zajęcie co poprzednicy:  
 Kim jesteś? Zwą mnie Kehmar. Jestem drwalem z Oka Adziw.  
 Drwalem? Nie widzieliśmy żadnego lasu! Bo jeszcze nie pora. Las przechodzi tędy wieczorem.  
 Las? Przechodzi? A co w tym dziwnego? Drzewa to drzewa. Lubią się poszwendać w stadach. 

Widzieliście kiedyś drzewo, które się nie rusza? 
 U nas wszystkie są takie! No to, jakby to rzec, bardzo nudne drzewa macie. Ale waszym drwalom 

zazdroszczę. Mieć las zawsze w jednym miejscu! Toż wtedy można mieć drewna, ile się tylko zechce.  
 Po co ci ten rów? To pułapka. Drzewa są głupie i lecą ślepo przed siebie. Jak wieczorem  przebiegają  pod 

tą skałą, kilka wpada zawsze do rowu i się przewraca. A wtedy ja doskakuję z toporkiem i szast, prast! 
Zanim zdążą wstać, już leżą na dobre.  

Drużyna może poczekać i sprawdzić słowa drwala. Istotnie, tuż przed zachodem słońca do uszu 
bohaterów dobiegnie straszny łomot, a potem zza wzgórz wyłoni się ściana biegnących na korzeniach 
drzew. Jest ich tak wiele, że sięgają prawie po horyzont. Zaleją równinę, a każdy, kto nie będzie stał na 
skałce, otrzyma co turę 2k6 obrażeń (połowa przy udanym rzucie obronnym na Refleks - ST 16). Wśród 
biegnącego lasu można poruszać się tylko z połową prędkości. Jeśli ktoś nie dotrze do kamienia, 
prawdopodobnie zginie, lecz drwal zawczasu ostrzeże bohaterów. 

Gdy las przebiegnie, zostanie po nim stratowana trawa i kilka sosen, niezdarnie usiłujących podnieść 
się z rowu. Drwal zabije je kilkoma ciosami siekiery, a po godzinie zjawi się jego kuzyn z wozem. 
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Oko Adziw  
Najpierw zobaczyliście wzgórza. Horyzont zrobił się pofalowany, wprowadzając trochę urozmaicenia w 

monotonnym krajobrazie. Potem zza jednego ze szczytów wyłonił się kształt okrągłej, kamiennej wieży. Wreszcie, 
gdy byliście wystarczająco blisko, pod nią dostrzegliście kasztel i kilka dużych budynków. Oko Adziw, choć 
mieszkańcy zwą je miasteczkiem, wygląda zaledwie jak mała wioska. Na otaczających je stokach pasą się skrzydlate 
krowy.    

Gdy drużyna zbliży się do osady, 
przeprowadź test Zauważania. Wynik na 
poziomie 14 punktów pozwoli BG zorientować 
się, że ktoś śledzi ich z wieży. Pomiędzy 
blankami widać co jakiś czas błysk lunety. Udany 
test Inteligencji (ST 16) zaowocuje 
spostrzeżeniem, że Oko Adziw nie ma racji bytu. 
W okolicy nie widać sadów, ani pól, a żadna 
osada nie utrzyma się tylko ze stada krów. 
Mieszkańcy nie mają nawet wozów i koni, które 
mogłyby służyć do prowadzenia handlu.  

Pomiędzy budynkami bawią się dzieci, a na 
gankach domów siedzą starsi, jednak nikt nie 
zwraca na zbliżających się bohaterów uwagi. 
Tymczasem spotka ich przykra niespodzianka. 
Gdy pierwsza postać znajdzie się sto stóp od 
zabudowań, ziemia nagle usunie jej się spod stóp. 
Podłoże wokół wioski wygląda jak ziemia i 
trawa, jednak w rzeczywistości ma gęstość wody. 
Nakaż rzut obronny na Refleks (ST 15). Udany 
pozwoli bohaterowi odzyskać równowagę, 
nieudany oznacza, że wpada on w ciecz. 
Głębokość możesz spokojnie uznać za 
nieskończoną, więc jeśli pierwszy bohater ma na 
sobie pełną zbroje, pozostaje mu mieć tylko 
nadzieję, że reszta go wyłowi.  Jedyny sposób, by 
dostać się do wioski, to podpłynąć. Dziesięć 
kroków od budynków ziemia jest już twarda.  
Mieszkańcy oczywiście chodzą po cieczy jak po 
zwykłym gruncie. Jeśli drużyna idzie z 
miejscowym przewodnikiem, ten zmartwi się 
przykrym zdarzeniem i popędzi po łódź.  

Kiedy grupa znajdzie się już w miasteczku, tubylcy poświęcą im wreszcie uwagę. Przywitają się, a z bramy 
kasztelu wyjdzie młody półelf, w pobrudzonej atramentem szacie. Za uchem ma pióro, a pod pachą 
księgę. Przedstawi się jako Eltan Dasmed - pomocnik burmistrza. Chętnie odpowie na pytania drużyny.  

 Co to za miejsce? Gdzie właściwie jest (nazwa dowolnego innego miejsca)? To Oko Adziw, drodzy 
wędrowcy. Mieszkamy tu od pokoleń i nie interesujemy się tym, co jest za równinami. Nie mogę 
wam w tej sprawie pomóc. 

 Dlaczego wszystko u was jest takie dziwne? Dziwne? Co macie na myśli, przybysze? Rzekłbym, że 
rzeczy są  w najlepszym porządku.  

 Z czego utrzymuje się miasteczko? Co kilka tygodni bywają tu przejazdem kupcy. Nabywamy od 
nich wszystkie potrzebne rzeczy. Złoto nie jest problemem, bo burmistrz Denkreft, właściciel Oka, 
jest niewyobrażalnie bogaty.  

 Dlaczego tutaj siedzicie, zamiast wyjść do normalnego świata? Oko Adziw to nasz dom. Czujemy się 
tu świetnie. Nie chcemy go opuszczać.  

Mieszkańcy miasteczka 
Zanim BG wejdą do posiadłości Denkrefta, mogą

zbadać dokładnie osadę. Składa się ona z sześciu
domostw i trzech studni. Budynki układają się mniej
więcej w kształt koła. Mieszkają w nich kolejno:  

Dom I - Salana i Dameron. Salana jest przepiękną
kobietą, o białej jak śnieg skórze i długich, jasnych
włosach. Jej szyję zawsze zakrywa gruby szal.
Dameron to wysoki i solidnie zbudowany wojownik.
Ma bardzo wesołe usposobienie, a w Oku Adziw
pełni funkcję strażnika.  

Dom II - Melsa, jej mąż Faram i szóstka dzieci.
Melsa nie pokazuje się raczej publicznie, ale o tym
później.  

Dom III - Bermel, Tabia, jej stara matka Harwen i
dwójka dzieci.  

Dom IV - Drwal Kehmar, jego przygłupi kuzyn
Kohr i pies Balor. Ten ostatni jest wielką jak młody
niedźwiedź bestią, ale nie gryzie i słucha każdego
rozkazu Kehmara.   

Dom V - Malarz Valentius. Na jego ganku zawsze
suszą się obrazy, a w domu są nimi obwieszone
wszystkie ściany. Artysta nie ma w zwyczaju
otwierać gościom drzwi.  

Dom VI - Trzypokoleniowa, piętnastoosobowa
rodzina Smirów.    

Kasztel - Thomas Denkreft i jego pomocnik Eltan.
Posiadłość jest duża, ale większość jej komnat stoi
pusta i zakurzona.  
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Na koniec Eltan powie bohaterom, że burmistrz zaprasza ich na rozmowę. Sam nie będzie 
towarzyszył drużynie. 

Interakcja z postaciami 
W rozmowach bohaterów z mieszkańcami musisz stworzyć wrażenie dziwności i odmienności 

świata, w jakim znalazły się postacie. Ludzie z osady udają, że wszystkie tutejsze zjawiska są dla nich 
całkiem normalne. Nie zdziwią się opowieściami bohaterów o odmiennej rzeczywistości. Na każde 
pytanie, podważające logiczność ich świata, znajdą absurdalną odpowiedź (Skąd chleb? Jak czasem z nieba 
pada pszenica to łapiemy do misek  i robimy mąkę. Za co handlujemy z kupcami? Ano znajdujemy pieniądze na 
równinach. To ulubiona zabawa dzieci.). 

Po pewnym czasie (patrz „Sekrety”) drużyna zacznie odkrywać, że coś jest nie tak, lecz BN wciąż 
będą zbywać bohaterów ogólnikami. Ci mogą się zdenerwować i użyć siły. Mieszkańcy Oka Adziw nie 
boją się jednak śmierci ani bólu. Mają ku temu dobry powód (patrz „Kręgosłupiaki”). Nie ma sposobu, 
by wydobyć z nich coś, czego nie chcą powiedzieć.  

Posiadłość Denkrefta (PS 4 i 5)  
Z boku osady, otoczony murem, znajduje się mały kasztel. Ma wąskie okna i grube, kamienne ściany. Do środka 

prowadzą okute żelazem drzwi, do których idzie się po stromych stopniach. Wieża, wznosząca się z południowego 
skrzydła budynku, ma cztery piętra. Pośród dachówek widzicie miejscami kępki mchu, czy małe drzewka. 
Podwórzec zarósł trawą. Budynek wygląda na źle utrzymany.  

Osoba, która pierwsza stanie na szczycie schodów, znajdzie się w niebezpieczeństwie.  
Pułapka: Stopnie nagle rozstępują się, tworząc głęboką na półtora metra szczelinę. Jeśli bohater do 

niej wpadnie, kamienie zacisną się, miażdżąc jego ciało.     
Zdradliwe schody: SW 4; test ataku niepotrzebny (1k6 obrażeń co turę); udany rzut obronny na 

Refleks (ST 16) pozwala uniknąć pułapki; wykrycie i rozbrojenie niemożliwe (działanie jest wynikiem 
magicznej animacji kamieni); udany test Siły (ST 21) umożliwia rozwarcie stopni na tyle, by uwięziony 
bohater mógł z pomiędzy nich wyjść.  

Eltan, zapytany o schody, będzie przepraszał bohaterów, ale powie, że nie może za nie odpowiadać 
(One czasem robią różne dziwne rzeczy. Nic nie poradzę).  

Nie opiszę dokładnie wszystkich komnat kasztelu, bowiem nie ma to znaczenia dla biegu przygody. 
Na pierwszym piętrze znajduje się sień, hall, kuchnia, spiżarnia, pokoje dla służby, sala kominkowa i 
biblioteka. Na drugim dwie sypialnie, dwa pokoje dzienne i gabinet burmistrza. Większość komnat jest 
zakurzona, ciemna i zaniedbana. Powinno to zbudzić czujność bohaterów. Jeśli trafią do sali 
kominkowej, spotkają kolejne niebezpieczeństwo.  

Stworzenia (PS 5): ściany tego pomieszczenia zdobią myśliwskie rohatyny, a pomiędzy nimi wiszą 
dwa łby dzików, umocowane na drewnianych tarczach. Gdy BG wyjdą na środek komnaty, łby nagle 
wzbiją się w powietrze i zaatakują, głośno kwicząc.  

Animowane trofea (2): 15, 16 PW - patrz dodatek na końcu przygody.  
Łby przerwą atak, jeśli bohaterowie opuszczą pomieszczenie.  
Do gabinetu Denkrefta prowadzi niewiarygodnie długi (dłuższy od całego budynku) korytarz. Na 

jego ścianach wisi ponad sto portretów bliźniaczo do siebie podobnych, ponurych mężczyzn. Najstarszy 
podpisany jest „Thomas Denkreft I”, a najmłodszy „Thomas Denkreft CVII”.  

Dziwne obrazy: portrety uparcie wpatrują się w bohaterów, wodząc za nimi oczyma. Co turę każda 
osoba, próbująca iść korytarzem, musi wykonać test Woli (ST 14). Jeśli jest nieudany, BG nie wytrzymuje  
wzroku i wycofuje się. Dotarcie do drzwi wymaga pięciu udanych testów pod rząd. Jeśli ktoś zamknie 
oczy i idzie po omacku, wciąż musi rzucać, lecz ST spada do 10.  

Burmistrz i jego sprawy  
Otwieracie drzwi, trzymając broń w pogotowiu. Ciężkie skrzydła uchylają się, ukazując spory, jasny gabinet. 

Na ścianach wiszą półki pełne książek. Meble wykonano z czerwonego dębu. Wszystko w zasadzie wygląda tu 
normalnie, z wyjątkiem samego burmistrza, siedzącego za biurkiem. Ten gruby i łysy mężczyzna ubrany jest w 
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jasno pomarańczową, koronkową sukienkę. Na głowie nosi całkiem ładny czepek. Na jego pokrytej pudrem i różem 
twarzy pojawia się uśmiech. „Witajcie!” mówi cienkim głosem.  

Wygląd posiadłości mógł sugerować bohaterom, że mieszka w niej potężny wampir. Nic bardziej 
mylnego - Thomas Denkreft jest wesołym i dobrodusznym osobnikiem, choć jego sposób mówienia i 
gesty mogą rozdrażnić bohaterów.  

Denkreft nie pomoże wiele drużynie. Udaje, że nie wie nic o otaczającym świecie i że nigdy się nim 
nie interesował. Jego księgi traktują o wyjątkowo głupich rzeczach („Poradnik kolekcjonera łyżek”, 
„Pokochałam Szczurołaka”, „Tysiąc jeden zabaw z kartką papieru”, „Mnicha Mundiusa traktat o 
hodowaniu zdrowej marchewkiʺ).  

Poniżej widzisz tylko dwie odpowiedzi, bo na większość pytań burmistrz odpowiada podobnie do 
Eltana.   
 Dlaczego nosisz sukienkę? Mili goście! Burmistrz musi przecież różnić się czymś od zwykłych ludzi. To 

ubranie jest symbolem mojej władzy. A na dodatek pamiątką po mamusi. 
 Dlaczego chciałeś z nami rozmawiać? Ponoć masz dla nas pracę? O tak, podróżni. Mamy dwa problemy, 

z którymi nie poradzimy sobie własnymi siłami. Pierwszy to okropne stado trolli. Zamieszkały w jaskini 
niedaleko wioski i dzień w dzień zestrzeliwują nasze krowy, gdy te lecą na pastwiska. Dameron sam nie 
przepędzi tych darmozjadów, więc proszę, byście mu pomogli. Pieniędzy mi nie brakuje, mogę zapłacić wam 
jakąś ładną sumkę. Powiedzmy pięć tysięcy sztuk złota. Drugi problem dotyczy dziewicy i smoka. Zjawili się w 
naszych okolicach dwa tygodnie temu i od tego czasu nie mamy spokoju. Ganiają się ciągle po równinach, a co 
drugi dzień przelatują o świcie przez wioskę, budząc wszystkich krzykami. Dziewica drze się, żeby ją ratować, 
ale co my jesteśmy, głupi rycerze jacyś? Zajmijcie się nimi! Możecie ukatrupić smoka, albo i dziewczynę, byle 
nas nie budzili już więcej tymi hałasami. Jeśli wam się uda, zapłacę kolejne trzy tysiące.  

Jeśli grupa zażąda zaliczki, Denkreft jest gotów zapłacić tysiąc z góry. Podejdzie do wielkiej skrzyni, 
stojącej przy oknie i wyciągnie z niej należną kwotę. Przy okazji drużyna zobaczy, że skrzynia pełna jest 
pieniędzy. Test Szacowania (ST 18) pozwoli BG zorientować się, że skarbczyk burmistrza zawiera około 
miliona sztuk złota. Bohaterowie prawdopodobnie nigdy nie widzieli większej fortuny. Jeśli zechcą 
renegocjować swoją nagrodę, Thomas przystanie na dwa, a nawet trzy razy większą sumę.  

Grupa musi wyruszyć w podróż natychmiast, bo burmistrz nie życzy sobie, żeby ucierpiała jeszcze 
choć jedna krowa. W wyprawie weźmie udział Dameron. Wspomoże bohaterów i sprawdzi, czy 
wywiążą się z umowy. 

Schody donikąd 
Żeby dotrzeć do siedziby Trolli, trzeba dwie 

godziny maszerować przez wzgórza. W tym czasie 
drużynę spotka kolejna, dziwna przygoda.  

W małej kotlince, rozciągającej się u waszych stóp, ktoś 
zbudował schody z białego kamienia. Na ich szczycie, jakby 
zawieszone w powietrzu, stoją spiżowe drzwi. Drugie, 
bardzo podobne, wprawione są w podmurówkę schodów.  

Schody to kolejny żart Obserwatorów, mogą być 
jednak niebezpieczne. Jeśli bohater wejdzie na szczyt i 
otworzy drzwi, pozostali ze zdziwieniem zobaczą, że 
drzwi na dole również się otworzyły. Gdy do nich 
podejdą, zobaczą... BG, który stoi na szczycie. Za nim 
znajdują się te same stopnie i trawiasta równina. 
Wydaje się, że drzwi to portal, prowadzący z góry na 
dół. Jeśli ktoś przez niego przejdzie, padnie ofiarą 
magicznego efektu. Wyleci z drugich drzwi, a ty rzuć 
kostką, by zobaczyć co się stało: 

Przez drzwi można przechodzić dowolną ilość razy. 
Wszystkie efekty są czasowe. Bohater wróci do 

1k10 Efekt
1-2 Bohater odczuwa straszne mdłości. Przez 

sześć godzin nie może podejmować żadnych 
akcji. 

3 Włosy bohatera zmieniają kolor. 
4 Bohater łysieje.  
5 Bohaterowi zmienia się głos.  
6 Wzrost bohatera zmienia się o k20 cm. 

Losowo ustal, czy postać maleje, czy rośnie.  
7 Waga bohatera zmienia się o k12 kg. 

Losowo ustal, czy postać chudnie, czy tyje. 
8 Bohater traci dwa punkty w jednej z 

umiejętności, którą rozwijał, a zyskuje w 
innej (wyznacz obie losowo, nowa wartość 
nie może przekroczyć maksymalnej 
dozwolonej). 

9 Odejmij jeden punkt od losowego 
atrybutu bohatera i dodaj do innego (określ 
oba rzucając k6). 

10 Charakter bohatera zmienia się. Rzuć 
monetą dwa razy - raz by wybrać aspekt, a 
drugi raz, by określić czy zmienia się on w 
górę, czy w dół. 
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normalnej dyspozycji po tygodniu. Jeśli nie zechce tyle czekać, może przerwać działanie natychmiast, 
przy pomocy usunięcia klątwy. 

Grota Trolli 
Mapę kompleksu znajdziesz na końcu przygody. Pamiętaj, że we wszystkich walkach bierze udział 

Dameron. Staraj się odgrywać jego postać tak, by gracze zapałali do strażnika sympatią. Będzie to ważne 
w dalszej części przygody. 

Zanim przystąpię do opisu jaskiń, powinieneś wiedzieć, że „straszliwe Trolle” są bajką, jaką Denkreft 
wymyślił dla bohaterów, żeby zapewnić Obserwatorom rozrywkę. W rzeczywistości ludzie żyją w 
doskonałej komitywie z Klanem Spadającego Topora. Uważni BG z pewnością znajdą wiele śladów, 
które wskażą, że z opowieścią burmistrza jest coś nie tak.  

1. Wejście  
Przed wami wznosi się skaliste wzgórze, w którego stoku czernieje wejście do jaskini. „To tutaj” mówi 

Dameron. Ciężko nie poznać - gospodarze groty zatknęli wokół wejścia drewniane pale, na których wiszą krowie 
czerepy, a nawet (o zgrozo!) kilka ludzkich głów. Wygląda na to, że nie lubią odwiedzin. 

Gdy bohaterowie będą przechodzić obok pali, wykonaj rzut na Zauważanie. Postać, która przebije ST 
21 dostrzeże, że ludzkie głowy wyglądają nienaturalnie. Ich bliższe zbadanie wyjawi, że zostały 
pracowicie ulepione z wosku i końskiego włosia. To oczywiście zbyt precyzyjna robota jak na grube 
paluchy Trolli.  

2. Główna Sala (PS 9) 
Z szerokiego przejścia wychodzicie do jeszcze szerszej jaskini. Jej dno zawalone jest nieregularnymi głazami i 

gruzem. Czujecie ciężki smród trollowego cielska, lecz wokół nie widać wrogów. Trzy korytarze prowadzą stąd 
głębiej w plątaninę jaskiń. Wychodzicie na sam środek pomieszczenia, rozglądając się uważnie. Nagle powietrze 
przeszywa bojowy krzyk. Z bocznych odnóg wybiegają Trolle.  

Stworzenia: Trolle różnią się od zwykłych przedstawicieli tego gatunku. Szczegółów szukaj w 
dodatku na końcu przygody.  

Trolle (5): 56, 67, 72, 60, 59 
Rozwój sytuacji: Walka jest bardzo trudna, ale drużyna była wypoczęta i przygotowana, a na 

dodatek wspiera ją Dameron, będący groźnym przeciwnikiem. Trolle walczą do ostatniego, z dziwną 
desperacją. Nie okazują strachu. Jeśli gracze postanowią wziąć jednego żywcem (np. by wypytać o 
podrobione głowy), Dameron to uniemożliwi.  

Strażnik zaprotestuje również, jeśli grupa postanowi zwiedzić dalsze części kompleksu. Nie będzie 
jednak upierał się zbytnio, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Jeśli gracze zdecydują się przetrząsnąć grotę, 
udany rzut na Przeszukiwanie (ST 20) zaowocuje znalezieniem kilku odłamków miecza, paru oczek 
kolczugi i szeregu rys na kamieniach. Wygląda na to, że nie raz już tu walczono.  

3. Spiżarnia 
Smród, jaki ciągnie od tego pomieszczenia, czuliście już w głównej grocie. Na żelaznych hakach wiszą tu krowy, 

nie wypatroszone ani nie zasolone. Wiele już całkiem zgniło, a ich ciała kłębią się od robactwa. Na kilku ścierwach 
widać ślady trollowych zębów. W rogu groty leży sterta kości. Z tego pomieszczenia korytarz skręca na zachód.   

Zgniłe mięso nie jest prawdziwymi zapasami Trolli. Ci, którzy przeszukując pomieszczenie uzyskają 
wynik co najmniej 20 punktów, znajdą pod stertą kości ukrytą piwniczkę. W środku leżą wielkie garnki 
z solonym mięsem, kaszą, winem, a obok nich drewniane łychy, talerze i kubki. Potrawy wyglądają 
smakowicie i wydaje się niemożliwe, by ugotowały je Trolle.   
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4. Groźne przejście (PS 4) 
Korytarz jest wąski, a podłogę pokrywa pył, jakby dawno z niego nie korzystano. W kilku miejscach ściany są 

osmolone, a na ziemi leżą stare, zwęglone resztki drewna. 

W tym nieużywanym przejściu zalągł się Zielony Szlam. Trolle próbowały wytępić niebezpiecznego 
pasożyta ogniem, ale on uparcie odrastał. Korytarz więc porzucono, prowadząc tylko co jakiś czas 
wypalenia, by szlam, nie rozrósł się za bardzo.  

Bohater, który idzie pierwszy, musi uzyskać wynik co najmniej 22 w teście Zauważania, inaczej nie 
spostrzeże kępek szlamu, wiszących na suficie. One tymczasem spadną mu na głowę, powodując efekty 
opisane na stronie 117 PMP.    

5. Kapliczka klanu 
Nigdy byście się nie spodziewali, że w jaskiniach dzikich Trolli znajdziecie  coś podobnego. Trafiliście do swego 

rodzaju kaplicy, rozświetlonej przez łojowe świece. Na ścianach grube paluchy potworów wymalowały różne 
rysunki. W jednej z wnęk znajduje się mały ołtarzyk Grummsha, na którym leży złożony kawał płótna. Jeszcze 
dziwniejsza rzecz znajduje się w innej, większej wnęce - dwa manekiny, zrobione ze słomy, drewna i ubrań. 
Pierwszy pokryty jest fragmentami cynowych talerzy i żelaznych przedmiotów. Drugi odziano w zielony chałat i 
przewieszono mu przez ramię złamany łuk. Manekiny noszą ślady uderzeń, a ziemia pod nimi zasłana jest słomą i 
drzazgami. 

Płótno to prawie cały żagiel. Jest stary, pokryty zakrzepłą krwią, dziurawy i prawie czarny z jednej 
strony. Można na nim dostrzec inskrypcję, wypisaną węglem w języku orków: „To jest płótno, na 
którym Magbash przyciągnął z dalekich gór ciała kamratów”.  

Druga inskrypcja, wyskrobana na kamieniu pomiędzy kukłami, to prawdopodobnie pierwszy i 
ostatni okaz trollowej poezji, jaki będzie dane zobaczyć bohaterom w całym życiu. Brzmi ona: „To 
żelazny morderca i okrutnik w zieleni, przez których żyć musimy na przeklętej ziemi”. 

Niech BG poczują, że stworzenia, które zabili, były niezwykłe. Trolle kultywowały sztukę, umiały 
pisać i malować. Do diabła! Tworzyły nawet wiersze! To zupełnie co innego niż tępe potwory, żrące 
zgniłe mięso. Powinni wiedzieć, że zniszczyli coś, co mogło dać początek trollowej cywilizacji. 

6. Sypialnia 
Sterty skór, ułożone pod ścianami i małe palenisko dowodzi jednoznacznie, gdzie się znaleźliście. To sypialnia 

Trolli. Brak tu jednak ogryzionych kości, czy resztek jedzenia. Gospodarze widać cenili sobie czystość.  

Pod jedną ze ścian leży pięć ciężkich kusz wraz z zapasem bełtów i drewnianymi stojakami do 
celowania.   

Test Przeszukiwania (ST 16) pozwoli bohaterom znaleźć dwa, pokryte rytami, płaskie kamienie. 
Pierwszy leży w rogu pomieszczenia i ma dwadzieścia przekreślonych kreseczek i jedną nie 
przekreśloną. Drugi ukryto pod jednym z posłań. Napisano na nim po orczemu: „O potężny Grumshu! 
Spraw by mało bolało, gdy znowu dla Klanu poświęcę swe ciało”.   

Część II - Groźby i tajemnice 
Po chwilowej dezorientacji, drużyna zaczyna odkrywać logiczne wyjaśnienie. Tyle że jest ono 

kłamstwem, podsuniętym przez demony. W tle ukrywa się prawda, trzeba tylko umieć odsiać ją od 
fałszywych tropów. 

Czekając na smoka 
Denkreft wypłaci BG nagrodę, gdy tylko wrócą z wyprawy. Powie, że nie ma sensu uganiać się za 

smokiem po równinach, a lepiej poczekać w osadzie. To wybieg, mający zatrzymać BG, bo żadnego 
smoka nie ma.   

Dameron będzie zacieśniał więzy i zaprosi drużynę na nocleg i obiad do swego domu. Bohaterowie, 
wiedząc, że z Trollami było coś nie tak, staną się pewnie bardziej uważni. Dostrzegą wiele nowych 
poszlak.  
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Fałszywe informacje 
Wszystko, co przeczytasz poniżej, jest częścią scenariusza, który napisał Denkreft, by zadowolić 

Obserwatorów. Tym razem demony mają ochotę na dużo krwi, więc przedstawienie nazywa się 
„Wioska magów”. Mieszkańcy mają robić wrażenie iluzjonistów, bawiących się bohaterami. Pod koniec 
drużyna ma wyrżnąć wioskę w pień. Oto rzeczy, mające bohaterów na ten pomysł naprowadzić:  
 Dzieci w osadzie biegają z różdżkami i udają czarodziejów. Przesłuchane mówią, że chcą być 

magami, jak ich rodzice (szansa dla BG: test Wyczucia Pobudek (ST 18) pozwoli im zorientować się, 
że maluchy bawią się zupełnie bez przekonania, jakby ktoś im kazał).  

 Kobieta na ganku czyta wielką księgę. Chowa ją i udaje, że nic się nie stało, gdy spostrzeże postacie 
(szansa dla BG: test Zauważania (ST 20) pozwoli spostrzec, że kobieta trzymała księgę do góry 
nogami) 

 Z kasztelu dobiega eksplozja. Z okien wylatują wstęgi kolorowego dymu. Mieszkańcy osady wcale 
się tym nie przejmą, jakby tak działo się codziennie (szansa dla BG: test Zauważania (ST 20) pozwoli 
im spostrzec, że krowy bardzo przestraszyły się eksplozji - rozlatują się na wszystkie strony świata).  

 Kohr, wioskowy głupek, pyta bohaterów, czy może są niemagicznymi ludźmi, bo nigdy takich nie 
widział (szansa dla BG: w toku dalszych zdarzeń zauważą, że Kohr wcale nie jest głupi i gdyby 
mieszkańcom zależałoby na tajemnicy, nigdy by się nie wygadał).  

W miarę upływu czasu ktoś będzie robił bohaterom coraz więcej dowcipów. Użyj efektów, 
podobnych do czarów ze szkoły Iluzji. Demony starają się wyprowadzić BG z równowagi tworząc 
fałszywe potwory, maskując jakieś świństwo jako obiad, sprawiając, by BG siadali na krzesłach, które 
nie istnieją, zmieniając co chwila układ osady etc. Z biegiem czasu żarty stają się coraz bardziej 
napastliwe.  

Prawdziwe informacje 
Na poniższe poszlaki BG trafią, jeśli rozejrzą się po osadzie tak, by mieszkańcy nie wiedzieli, że są 

obserwowani.  
 Melsa nie wychodzi z domu przed zmrokiem, a gdy wieczorem idzie po wodę, jest mimo wieku 

strasznie przygarbiona. Na jej twarzy widać zawsze bolesny wyraz (patrz „Kręgosłupiaki”)  
 Salana nosi na szyi gruby szal, którego nie zdejmuje nawet do snu. Mówi, że łatwo się przeziębia 

(patrz „Sekrety”).  
 Obrazy Valentiusa przedstawiają dziwne rzeczy - kamienny krąg, stojący wśród równi, czy 

robakopodobne stworzenia z ostrymi szczypcami. Malarz co noc upija się na umór w pracowni, 
płacze, złorzeczy i rozbija meble (jeśli ktoś odwiedzi go w czasie jednego z napadów, patrz 
„Zwierzenia mistrza Valentiusa) 

 Do Kohra wieczorem przychodzi jeden z młodych Smirów. Przez okno można podpatrzeć, że grają 
w szachy, a Kohr mówi zupełnie normalnie.  

 Nocą na ganku domu synowie Smira piją wino i wspominają miniony dzień. Jeśli ktoś zdoła ich 
podsłuchać (ST testu 18) dowie się, że targali jakieś ciężkie ciała do odległego miejsca  - chodzi 
oczywiście o zabite Trolle, niesione na Wskrzesilisko.  

 Burmistrz wieczorem, gdy nikt go nie widzi, z obrzydzeniem zdejmuje sukienkę i zakłada 
urzędniczy, bogato wyszywany złotem wams.  

 Dzieci Melsy i Farama, gdy bohaterowie nie widzą, porzucają różdżki i zaczynają bawić się w 
„Czarną śmierć”. Jedno, zwące się zarazą, goni inne, a dotknięte padają na ziemię, wijąc się i udając, 
że umierają w męczarniach. Odpowiednio indagowane dzieci powiedzą, że widziały zarazę na 
własne oczy, kiedy odwiedziła ich wioskę.  

Jeśli bohaterowie zwrócą uwagę na niektóre z powyższych nieścisłości, na mieszkańców wioski 
padnie blady strach. Będą milczeli jak zaklęci, a test Wyczucia Pobudek (ST 18) pozwoli BG zorientować 
się, że ludzie z Oka Adziw boją się czegoś bardziej niż tortur i śmierci.  
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Sekrety 
Przyczyna ich zachowania jest dwojaka. Po pierwsze - każdy zyskał coś bardzo ważnego na Pakcie z 

Obserwatorami. Poniżej znajdziesz listę wszystkich sekretnie skrywanych tragedii, które prędzej czy 
później odkryją bohaterowie.  

Faram i Melsa - Stracili dzieci, gdy zaraza spustoszyła ich wioskę. Nie chcąc mieszkać wśród samych 
mogił wyruszyli na tułaczkę. Obserwatorzy wyczuli ich desperację i postawili na ich drodze osadę. Para 
służy w zamian za życie przywrócone pociechom. 

Salana i Dameron - kobieta, za którą Dameron szalał i dla której porzucił żołnierski fach, zapadła na 
nieuleczalną chorobę. Na szyi zaczął jej rosnąć czerwony guz, wokół szybko pojawiły się przerzuty. 
Żaden kapłan nie był w stanie pomóc. Dameron oddałby duszę za Salanę więc gdy trafił do Oka Adziw 
bez namysłu oddał się na służbę Obserwatorom w zamian za życie żony, która w normalnym świecie 
dawno by umarła.  

Kehmar, Kohr i Balor - drwal, napadnięty przez rabusiów, stracił obie dłonie i wiernego psa. To 
skazywało go na żebracze życie, jednak Obserwatorzy mogli mu zaoferować zwrócenie kończyn i 
wskrzeszenie towarzysza. Kohr natomiast zawarł pakt w zamian za rozum, z którego braku go 
wyśmiewano.                              

Mistrz Valentius - malował obrazy budzące podziw, jednak wiedział, że śmierć dosięgnie go, zanim 
dotrze do doskonałości. Służy w zamian za lata jej ukradzione, które może poświęcić na malowanie.  

Denkreft - Bankrut, który po upadku swej faktorii mógł zadać sobie śmierć, lub czekać aż zrobią to 
za niego dłużnicy. Obserwatorzy zaoferowali mu tyle złota ile zechce, a na dodatek stanowisko 
burmistrza.  

Smirowie - zostali wyrugowani z ziemi i musieli ruszyć z rodziną w świat. W Oku Adziw znaleźli 
utrzymanie i ciepły kąt. 

Eltan - zdrajca, któremu plemię elfów poprzysięgło śmierć. Wie, że jeszcze przez setki lat nie będzie 
dla niego miejsca w zewnętrznym świecie.  

Klan Spadającego Topora - grupa Trolli, zabita przez parę poszukiwaczy przygód. Jeden, który 
ocalał, poszedł szukać pomocy, ciągnąc zmarłych kamratów na wielkim żaglu. Reszty łatwo się 
domyśleć.                                                          

Kręgosłupiaki (PS 6)  
Teraz nieco o drugim powodzie, dla którego BN boją się wydać Obserwatorów. Za wszelkie 

uchybienia demony każą podwładnych przy pomocy istot, zrodzonych z ludzkich koszmarów, które 
przyczepiają się do pleców ofiary, zadając jej wielki ból. Jedno z takich stworzeń nosi aktualnie Melsa, a 
inne - jeden z młodych Smirów. Oboje nie pojawiają się bohaterom na widoku, ale jeśli ci na nich trafią, 
przy pomocy udanego rzutu na Zauważenie (ST 22) mogą dostrzec, że coś dziwnego rusza się pod 
ubraniem osoby.  

Potwory: Kręgosłupiaki porzucają nosicieli i rzucą się do walki, gdy zostaną odkryte.  
Kręgosłupiaki (2): 27, 28 pw; patrz dodatek na końcu przygody.  
Osoba uwolniona od pasożyta będzie wdzięczna, lecz mimo to nie wyjawi bohaterom sekretów 

osady. Wie, że gdy BG odjadą, Obserwatorzy ukarzą ją straszliwie. Młody Smire może co najwyżej dać 
bohaterom dyskretny znak, by porozmawiali z malarzem.  

Zwierzenia mistrza Valentiusa 
Nadchodzi czas, by BG poznali całą historię. Jeśli trafią do domu malarza w dzień, ten nie otworzy, 

zmorzony ciężkim snem. Gdyby drużyna włamała się, oczywiście nie zechce rozmawiać. Co innego, jeśli 
BG zjawią się nocą. W takim wypadku zastaną go w pracowni.  

Gdy tylko przekroczyliście próg, stanęliście jak wryci, porażeni wspaniałością tego pomieszczenia. W 
migotliwym blasku świec widzicie setki pięknych obrazów, pokrywających ściany i sufit tak gęsto, że między ramy 
nie dałoby się wetknąć palca. Każdy z nich to dzieło sztuki, w którym widać rękę mistrza. Ich twórca leży na stole, 
obok sztalugi i rozrzuconych pędzli. W ręku trzyma do połowy opróżniony dzban wina. Jest już pijany i szlocha 
cicho, nie zauważając waszego przyjścia. Gdy wreszcie głośniejszym hałasem przyciągacie jego uwagę, podnosi 
chwiejnie głowę i zwraca ku wam czerwoną, opuchniętą twarz.  
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Mistrz Valentius dość ma już nieśmiertelności, lecz jednocześnie boi się śmierci. Jest nieco obłąkany, 
więc wizja kręgosłupiaków nie robi na nim wrażenia. Powie bohaterom wszystko, co tylko chcą 
wiedzieć, choć w niejasny sposób.  
 Dlaczego płaczesz? Moje marzenia zmieniły się w koszmar. Dwieście lat, ponad tysiąc obrazów i wciąż nie 

osiągnąłem doskonałości. Może nie jestem do niej przeznaczony? Może bogowie nie dali mi wystarczającego 
talentu? Tymczasem życie, które drogo kupiłem, zaczyna mnie mierzić. Czasem nie mamy odwagi zrobić tego, 
co zrobić powinniśmy. Jestem mizernym tchórzem.  

 Co się dzieje w tym miasteczku? Co próbujecie ukryć? Widzieliście tą wielką, wyschniętą studnię? W niej 
jest odpowiedź, albo raczej odpowiedzi. Obserwatorzy - dziwne demony, które stworzyły tą krainę, żywiąc się 
ludzkimi uczuciami. Wszyscy tutaj zawarliśmy z nimi pakt. Dameron, którego żona w zwykłym świecie dawno 
ległaby zmożona chorobą. Ja, który chciałem zyskać wieczność na doskonalenie kunsztu. Denkreft, który został 
bankrutem i nieudacznikiem.  Nawet te biedne stwory, które pozabijaliście. Służymy, by uciec od okrutnego 
losu. Obserwatorzy stają się jednak coraz bardziej pożądliwi. Musimy wystawiać przed nimi bardziej 
intensywne widowiska. Teraz zażyczyli sobie śmierci całej wioski. W ostatecznym rozrachunku mieliście nas 
zabić. Oczywiście demony po waszym odejściu wskrzeszą wszystkich. Wtedy jednak ci nieliczni, których życie 
od nich nie zależy, również staną się poddanymi.  

 Dlaczego nie wyrwiecie się spod władzy Obserwatorów? Głupie, doprawdy głupie pytanie. Jeśli wszyscy 
tutaj pragnęli czegoś na tyle, by oddać się w wieczną służbę demonów, dlaczego nagle mieliby zmienić zdanie? 
Posłać odzyskanych bliskich do krainy śmierci, znów borykać się z biedą i kalectwem? Tylko ja... Ja zdałem 
sobie sprawę, że żyjemy w świecie kłamstwa. Karmimy się iluzją, bojąc się stawić czoła własnemu losowi. 
Egzystujemy w sprzecznym z naturą stanie, więzieni przez pragnienia.  

 Pomożemy wam! Zabierzecie Dameronowi ukochaną żonę? Melsie i Faramowi dzieci? Brawo, bohaterowie... 
Choć może to jedyne wyjście... Przerwać siłą to, czego sami nie umiemy porzucić? Musicie rozstrzygnąć we 
własnych sumieniach.      

 Co malujesz na obrazach? Wizje z naszej krainy rozpaczy. Widzicie tego owada? To kręgosłupiak, bestia 
służąca Obserwatorom, która zadaje cierpienia niepokornym. A ten krąg? To Wskrzesilisko. Miejsce mocy. Jeśli 
chcecie czegokolwiek: bogactwa, zdrowia, życia dla kogoś kto umarł - pójdźcie tam, a zostanie wam dane. 
Przynajmniej dopóty, dopóki będziecie służyć demonom.  

 Co się stanie, gdy znikną Obserwatorzy? Kto może jeszcze żyć a kto umrze? Umrze Salana, dzieci 
Melsy, mąż i matka Tabii, Eltan, Smirowie. Ja rozpadnę się w pył, Kohr znów będzie głupcem, a jego wujek 
kaleką. Denkreft wróci do świata, gdzie czeka go rychła śmierć. Zginą biedne Trolle z Klanu Spadającego 
Topora.  

 Od jak dawna to trwa? Od tysięcy lat. Jedni ludzie przełamują się i odchodzą, przychodzą inni, bardziej 
cierpliwi. Najstarszy jest Eltan - ponoć służy demonom dziewięćset lat. Denkreft żyje tu pół wieku, podobnie 
jak Smirowie.   

Trudna decyzja  
Po rozmowie z Valentiusem gracze są gotowi do zakończenia przygody. Poniżej przedstawiam 

możliwe rozwiązania. Żadne z nich nie jest idealne, więc graczy czeka pewnie długa dyskusja. Ty nie 
ułatwiaj im zadania i uwypuklaj złe strony opcji, ku której będą się skłaniać.  

Zakończenie I - Drużyna odchodzi - BG pakują rzeczy i jak najrychlej opuszczają Oko Adziw, po 
drodze kradnąc pewnie złoto Denkrefta. Przeciw: to zwykłe chowanie głowy w piasek. Prędzej czy 
później przyjdą tu inni ludzie i pewnie wymordują mieszkańców, którzy zostaną na łasce demonów. 
Będą musieli cierpieć ich rosnące żądania, trzymani własnym strachem. Przypomnij bohaterom słowa 
Valentiusa  („Żyjemy w świecie kłamstwa (...)”). 

Zakończenie II - Drużyna działa według scenariusza - BG dostarczają zabawy Obserwatorom, 
wybijając wioskę. Potem biorą złoto Denkrefta i odchodzą. Przeciw: jak wyżej. Ten okrutny czyn odda 
wszystkich demonom w niewolę. Ludzie zostaną wskrzeszeni, ale nie będzie to już prawdziwe życie, 
lecz jego namiastka.  

Zakończenie III - Drużyna rusza zniszczyć Obserwatorów - BG schodzą w głąb studni. Z pozoru 
bohaterskie, ale czy naprawdę? Przeciw: to działanie wbrew woli mieszkańców osady, którzy stracą to, 
na czym im zależy. Ponadto wielu z nich zginie.  
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Pozostałe możliwości: niektóre drużyny spróbują innych dróg. BG mogą wyperswadować 
Obserwatorom, by puścili wolno wszystkich poddanych, albo chociaż tych, którzy mogą żyć w 
zewnętrznym świecie. Obie rzeczy są ekstremalnie trudne (wymagane naprawdę poruszające 
odgrywanie ról, lub kilka udanych testów Dyplomacji o ST 30) . Przeciw: wciąż trzeba będzie walczyć z 
mieszkańcami Oka i postępować wbrew ich woli.  

BG może przekonają tych, którzy w rzeczywistości są już martwi, by odesłali swoich żywych bliskich 
do normalnego świata. To zadanie tak samo trudne jak poprzednie.  Przeciw: Obserwatorzy mogą 
zemścić się na tych, co zostali, lub nawet zerwać z nimi pakt.  

Generalnie, jakąkolwiek drogę wybiorą gracze, musi ona być najeżona trudnościami i 
niejednoznaczna moralnie. Pamiętaj o tym, by nie wprowadzać na siłę okoliczności, umożliwiających 
rozwiązanie sprawy w łatwy sposób (boska interwencja, nieuzasadniona zmiana stanowiska BN).  

Starcie z mieszkańcami (PS 8) 
Poniższe wydarzenia będą miały miejsce, jeśli grupa zdecyduje się udać do obserwatorów.  
Stoicie przy cembrowinie szerokiej, wyschniętej studni. Rzucane w dół kamyki mówią wam, że ma co najmniej 

pięćdziesiąt metrów głębokości. Przygotowaliście liny i narzędzia do wspinaczki. Nie dane wam jednak było 
spokojnie zejść w dół. Gdy gotowaliście się już do drogi, zza budynków wyszli mieszkańcy miasteczka. Są 
uzbrojeni, a na ich twarzach widać strach zmieszany z determinacją.  

Porusz graczy błaganiami zapłakanego Damerona, którego powinni już polubić. Dołącz do tego 
prośby Kohra, Melsy i innych. Opisz strach przed śmiercią, jaki widać na pięknym obliczu Salany. Jeśli 
bohaterowie mimo to zechcą udać się w dół, najpierw będą musieli walczyć z Dameronem i resztą.  

Stworzenia: Ludzie walczą z desperacją, do ostatniej kropli krwi. Czy BG zdecydują się zabić 
niewinnych mieszkańców, broniących rodzin? 

Dameron: 55 pw. 
Kehmar: 20 pw. 
Eltan: 22 pw. 
Balor: 18 pw. 
8 Plebejuszy (Czterech Smirów, Kohr, Bermel, Faram): 5,5,4,6,3,7,8 pw. 
Taktyka: Dameron, Kehmar i Eltan zaatakują bohaterów z przodu, podczas gdy słabsi, nie zważając 

na okazyjne ataki, będą próbowali ich flankować, lub przejść do czarodziejów, by uniemożliwić im 
działanie. Podobną rolę spełni Balor, który obiegnie walczących i uderzy od tyłu.  

Rozwój Sytuacji: BG pewnie spróbują obezwładniać wrogów, lecz to trudne i grupa straci wiele sił 
przed walką z demonami. Zresztą nawet w tym wypadku bohaterowie usłyszą złorzeczenia i słowa, 
które będą jeszcze długo prześladować ich po nocach. 

Grota czterech tronów (PS 9) 
Oto co zobaczą BG, jeśli pokonają już wszystkie przeciwności i zejdą w głąb studni: 
Szyb zaprowadził was do wielkiej, okrągłej groty, o średnicy osiemdziesięciu metrów i nieregularnych ścianach. 

Jest tu dość jasno. Światło pada od sześciu, kryształowych tronów, rozmieszczonych po przeciwnych stronach sali. 
Siedzą na nich istoty, na widok których przechodzi was dreszcz. Przypominają ludzi, jednak są wyższe, chudsze, 
całkiem białe i łyse. Mają wydłużone czaszki, w których nie ma oczu, nosa ani ust. Siedzą bez ruchu, a ich jedynym 
okryciem są dziwne hełmy, połączone z oparciami tronów przez wiązki mithrilowych drucików. Czujecie, że istoty 
widzą wszystkie wasze uczucia i myśli. Czujecie w głowach ich obecność.  

Potwory: Jeśli bohaterowie są niezdecydowani, Obserwatorzy zaczną prosić telepatycznie, by 
opuścili Oko Adziw i nie sprawiali problemów. Jeżeli BG przyszli tu z morderczymi zamiarami, 
demony to wyczują i zaatakują natychmiast.  

Obserwatorzy (4): 35, 28, 29, 32 
Taktyka: Na początku potwory użyją psychicznych mocy, by wyeliminować osoby o słabej Woli, 

szczególnie wojowników. Trony zwiększają ich siły, chroniąc siedzącego zaklęciem Tarcza, oraz 
zwiększając ST rzutów obronnych przeciw jego czarom o 3. Dopóki Obserwator siedzi, jest celem 
nieruchomym, dlatego wstanie gdy tylko BG znajdą się w promieniu 15 m. Od tej pory będzie raczej 
korzystać z ataków wręcz, wspierany magią pozostałych.  
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Rozwój sytuacji: walka jest trudna, a na dodatek jeśli drużyna polegnie, skończy się tu jej kariera. 
Obserwatorzy wskrzeszą BG, którzy będą mogli wybierać pomiędzy służbą, a opuszczeniem Oka, które 
równa się śmierci... 

Gdy ostatni potwór padnie, trony zgasną, a efekty magii Obserwatorów znikną. Oko Adziw wraz z 
otoczeniem zmaterializuje się w planie, z którym ostatnio było połączone (to oczywiście plan 
bohaterów). Gospodarstwa wraz z wyposażeniem, złotem i bydłem rozpłyną się w powietrzu. Podobnie 
pieniądze Denkrefta. Ludzie wrócą do stanu, w jakim byliby, gdyby nigdy nie spotkali Obserwatorów 
(Salana padnie martwa na ziemię, Eltan rozsypie się w pył, z Valentiusa zostanie stary szkielet, dłonie 
Kehmara znikną etc). Jeśli bohaterowie weszli do studni ukradkiem, unikając konfrontacji z 
mieszkańcami, po wyjściu czeka ich starcie podobne do opisanego w poprzednim punkcie. Z jednej 
strony wrogów będzie teraz mniej, lecz z drugiej będą oni oszaleli z rozpaczy. Zastosuj do ich 
współczynników modyfikatory takie, jak przy szale Barbarzyńcy. 

Smak zwycięstwa 
Grupa nie zarobiła nic na tej przygodzie - wręcz przeciwnie, BG mogli tylko stracić. Niemożliwe, 

żeby byli jednomyślni w sprawie wybranego zakończenia, więc część ma pewnie żal, że nie postąpiono 
zgodnie z ich pomysłem. Wszystkich po równo dręczą wyrzuty sumienia... 

Czy bohaterowie pomogą ludziom, którzy zostali bez niczego? Czy ci po latach będą się mścić, czy 
też zrozumieją, że drużyna postąpiła dobrze? Jak potoczą się dalsze losy mieszkańców Oka?  

Pamiętaj, że przygoda może mieć dalszy ciąg. Załóżmy, że jeden z demonów przeżył i wskrzesił  
resztę, albo wręcz że nie da się ich zabić konwencjonalną metodą. Obserwatorzy odbudują Oko Adziw, 
miną miesiące, może nawet lata. Pewnego razu ktoś zleci bohaterom poszukiwanie krewnego, który 
oszalały po wielkiej stracie wyruszył w świat i nie wrócił. BG jego śladem trafią znów do Oka, 
zasiedlonego przez innych ludzi. Odezwą się koszmary przeszłości. Czy tym razem gracze postąpią 
podobnie? 

Jest jeszcze inna, gorsza możliwość - to bohaterom zdarzy się nieszczęście. Zestarzeją się, zachorują, 
czy stracą coś bezpowrotnie i nikt nie będzie mógł im pomóc. Podróżując, pozbawieni nadziei, od 
miasta do miasta, trafią na dziwną równinę, pośrodku której leży kamienny krąg. Żadna drużyna nie 
zgodzi się zostać w jednym miejscu, lecz Obserwatorzy są gotowi na ustępstwa. Powiedzmy wystarczy, 
że co miesiąc gracze przyślą do Oka nowego desperata... 

Gdy przyjdzie czas, że stracisz wszystko 
Zmarniejesz ,wylewając łzy 
Głos Odległego w Twojej głowie  
Odezwie się zdradziecki,  zły 
Zaszepcze, że nie pora na śmierć 
Że możesz jeszcze żyć szczęśliwy 
Zawiedzie cię na Wskrzesilisko 
Gdzie podaruje byt straszliwy 
I spotkasz wtedy lud przeklętych 
Co, by uniknąć grozy losu, 
Zaprzedał dusze i swą wolę: 
Kupca, co chciał pełnego trzosu 
Wdowę i martwe jej pacholę,  
Żołnierza, co po stracie dłoni 
Musiał się karmić żebraniną 
Z nimi usiądziesz, lata miną 
A ty, pod władzą nowych panów,  
Powiększysz smutne plemię cienia 
Coś uratujesz, lecz nie zaznasz 
Wśród ich kaprysów dnia wytchnienia 
      - Anonimowy bard 
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Dodatek: Statystyki 
Osoby, których statystyk nie podałem, uznaj za niezdolne do walki. Będą co najwyżej rzucać w BG 

przekleństwami.  

Mieszkańcy Oka Adziw 
Dameron: człowiek, mężczyzna, Woj6; SW 6; średni humanoid; PW 55; Inic +6 (+2 Zr, +4 poprawiona 

inicjatywa); Szyb 6 m; KP 22; Atk +11/+6 wręcz (2k6+6 i k6(chłód), wielki miecz mrozu +1); Char PN; 
MRO Wytrw +7, Ref +4, Wola +2; S 17, Zr 15, Bd 14, Int 10, Rzt 11, Cha 13 

Umiejętności i Atuty: Jeździectwo +8, Wspinaczka +6, Postępowanie ze zwierzętami +6; Poprawiona 
inicjatywa, Potężny Atak, Zogniskowanie broni (wielki miecz), Specjalizacja w broni (wielki miecz), 
Rozszczepienie, Uniki 

Przedmioty: Wielki miecz mrozu +1, adamantytowy napierśnik, pierścień ochrony +2, napój leczenia 
ciężkich ran, 2x napój leczenia lekkich ran, 59 gp. 

Eltan: półelf, mężczyzna, Arys3; SW 2; średni humanoid; PW 18; Inic +6 (+2 Zr, +4 poprawiona 
inicjatywa); Szyb 9 m; KP 17; Atk +3 wręcz (1k8 +1, długi miecz), lub +5 dystans (1k8, lekka kusza); Char 
N; MRO Wytrw +1, Ref +3, Wola +4; S 13, Zr 15, Bd 10, Int 15, Rzt 12, Cha 12 

Umiejętności i Atuty: Dyplomacja +7, Blefowanie +7, Zauważanie +5, Jeździectwo +4, Wyczucie 
pobudek +4; Poprawiona inicjatywa, Zogniskowanie broni (lekka kusza) 

Przedmioty: Koszulka kolcza +1, 2x napój leczenia lekkich ran, lekka kusza, długi miecz, 28 gp.  
Kehmar: człowiek, mężczyzna, Fach3; SW 3; średni humanoid; PW 20; Inic +1 (+1 Zr ); Szyb 9 m; KP 

15; Atk +6 wręcz (1k8+2, mistrzowski topór bojowy); Char ND; MRO Wytrw +2, Ref +2, Wola +3; S 15, Zr 
12, Bd 13, Int 9, Rzt 11, Cha 10 

Umiejętności i Atuty: Profesja (drwal) +6, Rzemiosło (stolarstwo +6), Wspinaczka +5, Postępowanie ze 
zwierzętami +3; Biegłość w broni żołnierskiej (topór bojowy), Potężny Atak, Zogniskowanie broni (topór 
bojowy)  

Przedmioty: mistrzowski topór bojowy, duża drewniana tarcza, skórznia, 12 gp. 
Czterech Smirów, Kohr, Bermel, Faram: człowiek, mężczyzna, Pleb1; SW ½; średni humanoid; PW 

5,5,4,6,3,7,8 ; Inic +0; Szyb 9 m; KP 10; Atk +1 wręcz (1k6+1, sierp, kij); Char ND; MRO Wytrw +1, Ref +0, 
Wola +0; S 12, Zr 10, Bd 13, Int 9, Rzt 10, Cha 8 

Umiejętności i Atuty: Profesja (rolnik) +4, Rzemiosło (różne) +2, Postępowanie ze zwierzętami +2 
Przedmioty: kije i sierpy, k4 sztuk złota każdy. 
Balor: SW 1; Średnie zwierzę; PW 18; Inic +2 (Zr); Szyb 15 m; KP 16; Atk +4 wręcz (1k6+2, ugryzienie); 

SA Przewrócenie; SC Węch; Char N; MRO Wytrw +5, Ref +5, Wola +1; S 14, Zr 15, Bd 12, Int 3, Rzt 12, 
Cha 5 

Umiejętności i Atuty: Ciche poruszanie +4, Zauważanie +4, Nasłuchiwanie +3 
Specjalne Ataki: Przewrócenie: jeśli pies trafi z pomocą ugryzienia może jako akcję darmową wykonać 

przewrócenie bez rzutu na atak dotykowy i bez szansy, że zostanie przewrócony, gdy próba się nie uda. 

Potwory 
Animowane trofeum: SW 2; średni konstrukt; KW 2k10; PW 14; Inic +0; Szyb 15 m lot (zwrotność 

doskonała); KP 15; Atk +5 wręcz (1k8+2, walnięcie); SC konstrukt, redukcja obrażeń 5/+1, trwałość 5, 
ślepowidzenie; Char N; MRO Wytrw +0, Ref +0, Wola -5; S 15, Zr 10, Bd -, Int -, Rzt 1, Cha 1. 

Specjalne cechy: Konstrukt: odporność na efekty umysłowe, truciznę, chorobę i tym podobne. Nie 
podlega trafieniom krytycznym, wysączaniu współczynników ani poziomów, nie otrzymuje stłuczeń. 

Trolle: Kilkaset lat życia nawet Trolla może wiele nauczyć. Charakterystykę z Księgi Potworów 
zmodyfikuj, dodając sześć punktów do inteligencji i trzy do roztropności potwora. Charakter zmień na 
Neutralny. Ponadto stworzenia noszą zbroje, zrobione z fragmentów kolczug i płytowych pancerzy. 
Zwiększa to ich KP o 3. Jeden z trolli walczy ogromnym, dwuręcznym młotem (atak +16 wręcz, 2k8+10 
obrażeń). 

Kręgosłupiak: SW 4; małe robactwo; KW 4k8; PW 28; Inic +7 (+3 Zr, +4 poprawiona inicjatywa); Szyb 
9 m, 6 m wspinanie; KP 20; Atk +7 wręcz (1k8+2, ugryzienie); SA wgryzienie; SC robactwo, widzenie w 
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ciemnościach 18m; Char N; MRO Wytrw +8, Ref +8, Wola +2; S 14, Zr 17, Bd 10, Int -, Rzt 10, Cha 1, 
długość 1 metr. 

Umiejętności i Atuty: Ciche poruszanie +10, Ukrywanie +8, Wspinaczka +20; Finezja w broni 
(ugryzienie), Poprawiona inicjatywa. 

Specjalne ataki: Wgryzienie (zw): jeśli kręgosłupiak trafi kogoś swoim ugryzieniem, może natychmiast 
wgryźć się w jego ciało (ofiara sparaliżowana bólem, każda akcja wymaga RO na Wytrw (ST 20), co turę 
utrata 2k6 pw). Usunięcie pasożyta wymaga udanego testu Siły (ST 18) i powoduje u ofiary 1k10 
obrażeń. Dopóki kręgosłupiak jest wgryziony, istnieje 50% szans, że każdy wymierzony w niego atak 
trafi nosiciela.  

Specjalne cechy: Robactwo: brak intelektu, w związku z czym są odporne na efekty umysłowe 
(przymus, urok, wzorzec, złudzenie i efekty wpływające na morale).  

Obserwator: SW 6; Średni przybysz; KW 5k8+5; PW 25; Inic +2 (Zr); Szyb 9 m; KP 18; Atk +7/+7 
(1k4+1, ramiona); SA wysączenie energii, czaropodobne  zdolności; SC przybysz, redukcja obrażeń 
10/+2, OC 12, czytanie w myślach; Char N; MRO Wytrw +5, Ref +4, Wola +12; S 12, Zr 14, Bd 13, Int 16, 
Rzt 18, Cha 15 

Umiejętności i Atuty: Blef +11, Koncentracja +16, Wyczucie pobudek +12, Wiedza (plany) +11, 
Czarostwo +10; Uniki, Żelazna wola. 

Specjalne ataki: Wysączenie energii: ofiara, trafiona ramieniem Obserwatora, musi wykonać udany 
rzut obronny na Wytrwałość (ST 18), lub zyskuje negatywny poziom; Czaropodobne zdolności: 3/dzień - 
promień osłabienia 2/dzień - zauroczenie osoby, powodowanie strachu, 1/dzień - wstrzymanie osoby, ohydny 
śmiech Tashy. Zdolności te są jak czary, rzucone przez 5-poziomowego czarodzieja (ST rzutu obronnego = 
13+ poz. czaru).  

Specjalne Cechy: Przybysz: widzenie w ciemnościach (26 m), odporny na truciznę, sen, paraliż, 
wysączanie współczynników, wysączanie energii, ogłuszenie, choroby, śmierć od masywnych obrażeń, 
nie podlega trafieniom krytycznym; Czytanie w myślach: Obserwatorzy bez problemu potrafią 
odgadnąć myśli wszystkich istot, znajdujących się w zasięgu wzroku.  
 

Mapa jaskiń: 

 

 

 

  


