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	 Niniejsza	przygoda	napisana	jest	do	Zewu	Chtulhu.	To	pierwsza	przygoda	jaką	stworzyłem	do	
tego	właśnie	systemu.	Jest	więc	jak	mi	się	zdaje	dość	klasyczną	mini	kampanią	której	założeniem	była	
nieliniowość,	 oraz	 szeroko	 zakrojona	 dowolność	 pozostawiona	 graczom	których	 działania	 napędzają	
wydarzenia.	Mimo	że	zazwyczaj	prowadzę	przygody	nie	z	opisu	lecz	z	rozwiniętych	map	myślowych	
tutaj	 specjalnie	 do	 założeń	 stworzyłem	 specjalny	 system	 prowadzenia	 przygody.	 Miał	 on	 na	 celu	
zagwarantować	przewodnią	rolę	graczy	oraz	nieliniowość.	Choć	nie	do	końca	się	to	powiodło	to	jednak	
sam	system	pozostaje	dość	prostym	narzędziem	dla	Narratora.	
	 Jako	grafik,	naszkicowałem	serię	rysuneczków	oraz	dodatków,	miały	one	na	celu	dopomóc	mi	
wyobrazić	sobie	i	opracować	konkretne	charaktery	postaci	niezależnych.	Bardzo	się	przydały	graczom	
do	tworzenia	kroniki	wydarzeń	oraz	notatek.	Jako	że	przygoda	jest	dość	trudna	i	wymagająca	rozpra-
cowania	wielu	sił	jednocześnie	warto	zachęcić	graczy	do	rysowania	własnej	mapy	myślowej	powiązań	
postaci.	Wszelkie	dodatki	 jakie	stworzyłem	są	oparte	na	mechanice	Zewu	Chtulhu,	 jest	 to	dość	stara	
mechanika	ale	dzięki	temu	nie	przekombinowana	i	prosta.	Dlatego	polecam	prowadzić	właśnie	na	takiej	
mechanice.	Narrator	może	mieć	sporo	roboty	z	przerobieniem	materiałów	na	jakąś	inną	mechanikę.	
Przygoda	 rozgrywa	 się	 w	 realiach	 lat	 dwudziestych	 ubiegłego	 wieku.	 Gracze	 mają	 dowolność	 w	
wymyślaniu	postaci	ale	warto	by	każda	z	nich	miała	około	30	lat	oraz	studiowała	swego	czasu	na	jed-
nym	uniwersytecie	 czy	 uczelni.	 Przygoda	 jest	 dość	 trudna,	 potrzeba	 zaawansowanych	 graczy	 którzy	
lubią	 i	mają	 ochotę	 na	 bardziej	 aktorskie	 podejście	 do	 gry.	Muszą	 też	 lubić	 dochodzenia	 czy	 długie	
dialogi	z	postaciami	niezależnymi.	Bo	choć	są	w	przygodzie	sytuacje	sprzyjające	strzelaninom	to	w	zasa-
dzie	najważniejsze	są	zdobywane	informacje.	Stąd	gracze	mało	rozważni	czy	przyzwyczajeni	do	gry	w	
bardziej	heroiczne	systemy	mogą	dość	szybko	pomieszać	plany	Narratorowi	oraz	tragicznie	zginać.	
Co	do	samego	prowadzenia	niewiele	mogę	dać	wskazówek.	Ale	Narratorowi	będzie	łatwiej	jeśli	przemyśli	
sobie	postacie	i	doda	każdej	coś	od	siebie.	Polecam	też	sięgnąć	po	muzykę	odpowiednią	do	nastroju.	Sam	
używałem	ścieżki	dźwiękowej	z	gry	„Blood	2:	The	Chosen”,	stara	już	gra	FPS	ale	z	neutralną	mroczną	
muzyką.	Z	całą	pewnością	Narrator	ma	własne	sposoby	budowania	napięcia	zgodne	z	nastrojem	w	jakim	
prowadzi	i	własne	ulubione	utwory	muzyczne.	
	 Jeżeli	Narrator	uzna	że	jest	tutaj	zbyt	wiele	wątków	na	raz,	może	podzielić	przygodę	na	krótsze	
odcinki	 choć	 załamie	 to	 jej	 strukturę.	 Ja	 opisując	 tę	 przygodę	 starałem	 się	 ją	 zsyntezować	 tylko	 do	
niezbędnych	wątków	i	osi	samej	sytuacji	w	której	znajdą	się	gracze.	I	choć	nie	jest	miło	odcinać	wątki	
poboczne	 i	dialogi	które	 tak	wspaniale	udały	się	na	moich	sesjach,	pozostaje	mi	wyrazić	nadzieję	że	
wam	udadzą	się	podobnie	lub	lepiej.	Tak	więc	oddaję	moją	opowieść	w	wasze	ręce,	drogi	Narratorze,	
przeczytaj	ją	wyobraź	sobie,	poprowadź	i	baw	się	dobrze.	

Streszczenie:	Opowieść	zaczyna	się	kiedy	to	gracze	zostają	zaproszeni	do	odwiedzenia	i	zamieszkania	
przez	tydzień	u	starego	przyjaciela	ze	studiów.	Mają	tam	odpocząć	i	powspominać	dawne	czasy	oraz	
być	obecni	na	ślubie	przyjaciela,	jednak	okazuje	się	że	nie	wszystkim	domownikom	goście	są	na	rękę.	
Wkrótce	wścibstwo	graczy	zmusza	domowników	do	coraz	bardziej	radykalnych	działań.	

P.S.
Zostawiam	spore	marginesy.	Są	one	na	notatki	Narratora,	przydadzą	się,	mam	nadzieję,	podczas	opra-
cowywania	tej	przygody.	

Scenarusz / Grafika / Skład
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Miejsce gry

	 Centralnym	miejscem	całej	opowieści	jest	Dom	Grimbergów.	Tam	mieszkają	gracze	i	tam	też	
są	najważniejsze	postacie	opowieści.	Pozostałe	lokacje	które	tu	opiszę	to	miejsca	do	których	gracze	mogą	
się	udać	by	uzyskać	dodatkowe	informacje.	Samo	domostwo	sąsiaduje	płotem	ze	starym	cmentarzem,	
jest	tam	też	spalony	kościół.	To	w	jego	podziemiach	i	kryptach	kultyści	planują	odprawić	swój	rytuał.	
Gracze	odwiedzą	też	zapewne	takie	miejsca	jak	miejskie	archiwum,	restaurację	„Siódme	Niebo”	gdzie	
sekta	 się	 czasem	 zbiera.	Czy	 zbadają	 doniesienia	 o	walce	 kultystów	 z	mafią.	Z	 pewnością	 odwiedzą	
więcej	miejsc	ale	skoncentruję	się	tutaj	tylko	na	najważniejszych.

 Domostwo Grimbergów. 
 Lokacja:	 Mieści	 się	 w	 dzielnicy	 domów	 jednorodzinnych	 dowolnego	 miasta	 jakie	 pasuje	
Narratorowi.	Polecam	przedmieścia	Nowego	Yorku	 lub	niedalekie	miasteczko.	Sam	dom	 to	ogromna	
budowla,	jedna	z	najstarszych	w	tej	dzielnicy.	Od	lewej	strony	sąsiaduje	z	starym	cmentarzem	i	zniszc-
zonym	kościołem.	Od	prawej	strony	zaś	z	miłą	imigrancką	rodziną	Kowalskich	mieszkającą	w	małym	
domku	pośrodku	zdziczałego	i	wybujałego	na	kształt	lasu	lub	puszczy	ogrodu.	Domostwo	Grimbergów	
zajmuje	połacie	dwóch	posesji	więc	dzieli	przestrzeń	między	dwiema	ulicami.	Od	frontu	leży	na	jednej	
ulicy	zaś	od	tyłu	na	drugiej.	Tak	się	niefortunnie	zdarzyło	że	jej	faktyczny	adres	leży	od	tyłu	domostwa.	
Jest	tam	zaniedbany	i	zdziczały	kawałek	ogrodu	i	nie	używana	od	lat	brama	z	zarośniętym	chaszczami	
parkingiem.	Żeby	się	od	tej	strony	dostać	do	domu	trzeba	by	się	przedzierać	przez	rzadkie	ale	uciążliwe	
krzaki. 
 Opis:	 Samo	domostwo	Grimbergów	góruje	 jednak	nad	wszystkimi	domami	 z	 tej	 dzielnicy.	
Zarówno	rozmachem,	rozmiarami	jak	i	wysokością.	Ogromny,	wielokrotnie	przebudowany	dom	rozrósł	
się	 niebywale	na	przestrzeni	 pokoleń.	 Jest	 trzypiętrowy	a	w	dodatku	wyposażony	w	dość	 absurdalną	
wierzę	widokową	umieszczoną	na	środku.	Wygląda	ona	jak	kaprys	człowieka	pozbawionego	jakiegokol-
wiek	 gustu	 estetycznego	 lub	 koszmar	 architekta.	 Choć	 dom	 stoi	 na	 planie	mniej	więcej	 kwadratu	 to	
wyższe	piętra	nie	zachowują	tego	kształtu	co	sprawia	że	pochyłe	dachy	nadają	mu	wygląd	kostki	którą	
ktoś	oskrobał	 łyżeczką.	 Jedynie	 frontowa	 fasada	 jest	nie	 tylko	 ładnie	wykończona,	 ale	 też	 skutecznie	
ukrywa	ten	architektoniczny	połamaniec	jaki	dzieje	się	z	tyłu	domostwa.	Małe	schodki	prowadzą	do	zdo-
bionych	drzwi	wejściowych,	nad	drzwiami	znajduje	się	niewielki	daszek	z	balkonikiem	pokoju	z	piętra.	
Przed	domem	jest	rondo	z	klombem	róż	oraz	niewielka	wozownia	przerobiona	na	garaż.	Ładny	zadbany	
ogród	pełen	rozległych	trawników.	Ogrodnik	który	odwiedza	ogród	raz	w	tygodniu	robi	wspaniałą	robotę	
jednak	tylko	od	frontu,	nie	starcza	mu	czasu	by	zadbać	o	całość	posesji.	Za	domostwem	jest	jeszcze	w	
miarę	kawałek	sadu	a	potem	zdziczała	połać	krzaków	i	drzew.	Za	nimi	jest	druga	brama.	Całość	posesji	
okala	 równy	stalowy	płot	 z	pojedynczych	prętów	zakończonych	ostrzami	harpunów.	 Jest	 już	całkiem	
pordzewiały	ale	wciąż	bardzo	mocny	i	solidny.	Żeby	po	części	osłonić	posesję	od	frontu	i	z	tyłu	domu	
posadzono	zaraz	za	płotem	wysokie	tuje.	

Prolog

	 Przyczyny	wydarzeń:
	 Wiele	lat	temu	w	ręce	młodego	Szwajcara,	Herkulesa	Grimberga	wpadł	stary,	podniszczony	
tom,	zwany	„Nekronomikonem”.	Księga	otworzyła	oczy	młodzieńca	na	prawdziwą	naturę	wszechświata,	
odmieniła	całe	jego	życie	i	sprawiła	że	od	tamtej	pory	nigdy	już	nie	przestał	się	bać.	Wkrótce	został	magi-
em	i	wyruszył	do	Nowego	Yorku	szukać	jakichś	pozostałości	po	zakonie	Iluminatów,	oraz	gromadzić	
wszelką	możliwą	okultystyczną	wiedzę.	Następnie	osiadł	w	jakimś	spokojnym	miasteczku	i	zbudował	
tam	wielki	dom.	Kiedy	był	stary	wybrał	jednego	ze	swych	wnuków,	przekazał	mu	swą	wiedzę	i	kazał	
kontynuować	badania.	Badania	owe	miały	 jeden	cel,	 znaleźć	 sposób	by	przetrwać	koniec	 świata,	 by	
ocalić	całą	rodzinę	Grimbergów.	Ta	misja	przekazywana	jest	więc	do	dziś,	z	pokolenia	na	pokolenie…
	 Wszystko	zaczyna	się	też	od	potężnego	czarnoksiężnika,	Mordechaja	Nermana.	Osiągnął	on	
ogromną	wiedzę	 podczas	 swoich	wypraw	do	 innych	wymiarów	 i	 światów,	 przebył	 on	wiele	 ścieżek	
Limbo	i	w	krainie	snów.	Przemierzał	też	zaświaty	i	mało	brakowało	by	z	nich	nie	wrócił...	W	końcu	uznał	
samego	siebie	za	kogoś	nieskończenie	wyjątkowego,	nadczłowieka,	a	spadek	poczytalności	sprawił	że	
zupełnie	zatracił	poczucie	jakiejkolwiek	etyki	czy	moralności.	W	końcu	kiedy	poznał	sekret	pozwalający	
mu	cofać	swój	wiek	zapragnął	już	tylko	jednej	rzeczy,	chce	przestać	być	człowiekiem,	zyskać	potęgę	i	
moc	równą	przedwiecznym	czy	zewnętrznym	bogom.	Jedynie	wtedy	zdoła	przetrwać	przebudzenie	się	
Chtulhu	i	zagładę	świata.	Żeby	jego	marzenia	były	możliwe	musi	jednak	zdobyć	pewien	artefakt,	uczynić	
coś	co	wydaje	się	niemożliwe.	Potężny	zewnętrzny	bóg,	Ubbo-Sathla	spoczywa	w	grocie,	śpiąc	na	kami-
ennych	 tablicach	 zwanych	 „Starymi	 kluczami”	 na	 których	 spisano	 największe	 sekrety	 zewnętrznych	
bogów.	Ale	 pozbawione	 umysłu	 bóstwo	 pochłonie	 każdego	 kto	 się	 choćby	 zbliży	 do	 tej	 groty,	 jest	
strażnikiem	doskonałym.	Mordechaj	jednak	wie	że	zdobycie	wiedzy	zawartej	na	„Starych	kluczach”	to	
wyzwanie	godne	największego	maga	wszechczasów,	za	którego	się	uważa.	Plan	który	obmyślił	realizuje	
już	od	niemal	stu	lat.	
	 Na	 początku	 potrzebował	 odpowiednie	 narzędzia.	 Dlatego	 najpierw	 stworzył	 sobie	 ucznia	
którego	sam	mógłby	wychować	i	który	byłby	od	niego	uzależniony.	Doprowadził	więc	do	spłodzenia	
bluźnierczej	 istoty,	na	wpół	Ghula	wpół	człowieka	którego	wychował	 i	uczynił	 swoim	uczniem	oraz	
ochroniarzem.	Zwie	się	on	Ghert	i	z	łatwością	usuwa	ludzi	którzy	przeszkadzają	planom	Mordechaja.	
Razem	ruszyli	poszukiwać	wiedzy	na	temat	Ubbo-sathli.	Ten	bóg,	mimo	że	zamieszkuje	ziemię	nigdy	
nie	miał	wyznawców	wśród	ludzi,	w	wielkiej	wojnie	w	niebiosach	został	pozbawiony	umysłu,	praw-
dopodobnie	przez	starszych	bogów.	Stąd	też	nigdy	nie	odpowiadał	na	próby	nawiązania	kontaktu,	ani	
też	sam	go	nie	nawiązywał.	Nie	nauczał	ludzi	żadnych	związanych	z	sobą	czarów.	Ale	inne	rasy	które	
wiedziały	kim	on	jest	i	jak	jest	potężny	czciły	go,	darzyły	respektem.	Mordechaj	nie	zdołał	dotrzeć	do	
rasy	z	gwiazd	by	się	od	nich	uczyć.	Ale	trafił	na	wzmianki	które	naprowadziły	go	na	inne	rasy	czczące	
tego	boga.	Odszukał	więc	sekretne	sanktuarium	wężowych	ludzi,	ukryte	w	głębokiej	grocie.	Klasztor	
gdzie	 ta	prastara,	upadła	rasa	próbowała	kultywować	obrzędy	 i	wiedzę	swoich	przodków.	Mordechaj	
najechał	ten	klasztor,	pozabijał	obrońców	a	resztę	zmusił	do	ucieczki.	Złupił	komnaty	z	wiedzy	i	zwojów	
magicznych.	Wówczas	zaszył	się	w	Alpach	gdzie	badał	wężowe	teksty	i	hymny	Yiga.	W	końcu	znalazł	
zaklęcia	dotyczące	zewnętrznego	boga	Ubbo-Sathla.	Wężowi	ludzie	nie	czcili	go	lecz	mieli	o	nim	durzą	
wiedzę	 uzyskaną	 od	 innych,	 potężnych	 istot.	Ta	wiedza	 dała	Mordechajowi	 kolejny	 szczebel	 swego	
planu.	Wówczas	 spisał	 heretycką	 księgę,	 „Apoteosis	 Sathla”,	 pełną	 półprawd	 i	 przeinaczeń.	 Później	
czyniąc	magią	 cuda	w	publicznym	miejscu	 utworzył	małą	 sektę	 podając	 się	 za	 proroka	 boga-Sathli.	
Ofiarował	sekcie	księgę	i	porzucił	na	dwa	lata	pozwalając	by	kult	się	rozrósł	i	uniezależnił.

	 Tutaj	rozpoczyna	się	nasza	opowieść.	Sekta	Sathli	pragnie	wezwać	swego	boga	w	którym	widzi	
dawcę	wszelkiego	życia,	źródło	prawdy.	Mordechaj	odkrył	działanie	amuletu	chroniącego	sporą	część	
miasta,	tak	trafił	do	domu	Grimbergów	gdzie	obecnie	mieszka	pomagając	w	badaniach	Malkolmowi	–	
dziedzicowi	wiedzy	i	misji	rodu.	Malkolm	jednak	dopiero	początkuje,	od	śmierci	swojego	dziadka-men-
tora	badania	idą	mu	bardzo	wolno,	boi	się	że	nie	podoła	powierzonej	mu	odpowiedzialności.	Do	miasta	
przybywają	też	Wężowi	ludzie	którzy	pragną	zemścić	się	na	Mordechaju	i	odzyskać	skradzione	pisma.	
Zaś	ostatnią,	piątą	siłą	jaka	akurat	przybywa	do	miasta	okazują	się	być,	niczego	jeszcze	nieświadomi	
Gracze.	
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Parter:

	 -	Sień	główna	wychodzi	na	drogę	dojazdową	i	parking.	Są	tu	dwie	wielkie	dębowe	szafy	oraz	ozdobne	wieszaki	i	ławy.	Podłogę	wyłożono	
granitem	zaś	z	sufitu	zwiesza	się	ozdobny	szklany	żyrandol.	
	 -	Poczekalnia	pełna	jest	kanap	i	obrazów.	Na	podłodze	jest	gruby	dywan	zaś	ściany	pokrywa	boazeria	i	kilka	obrazów.		
	 -	Drugi	salon	ma	wiele	okien	wychodzących	przed	dom.	Jest	to	wygodne	bo	można	mieć	oko	na	bawiące	się	dzieci.	Są	tu	kanapy,	fotele,	
kilka	szafek,	stolików	do	herbaty.	Podłogę	pokrywa	ciepły	dywan	zaś	z	okien	zwieszają	się	ciemnozłote	zasłony.	Wszystko	tutaj	jest	antykami.	
	 -	Salon	to	właściwie	pokój	dzienny,	do	rozmów,	zabaw	czy	pracy.	Jest	tu	ogromny	kominek.	Stare	meble	dają	przytulną	atmosferę,	są	trochę	
podniszczone	więc	nie	ma	tu	takiego	uczucia	przepychu	jak	zapewne	jeszcze	sto	lat	temu…
	 -	Biblioteka	ledwie	się	trzyma,	półki	uginają	się	pod	ciężarem	książek.	Wszystkie	meble	tutaj	to	antyki,	jest	też	kominek	i	sporo	okien.	Pod	
oknami	stoją	biurka	ze	stojakami	do	książek	i	ryzami	papieru.	Panuje	tu	lekki	nieład	więc	wszelkie	próby	przeszukiwania	tej	biblioteki	są	utrudnione	
o	20%.	
	 -	Sień	wychodzi	na	ogród.	Wisi	tu	kilka	płaszczy,	stoi	kilka	ław	i	wieszaków.	W	kącie	stoją	brudne	łopaty	i	kije	do	drzewek.	W	ogrodzie	
nigdy	nie	wyło	domku	ogrodnika.	
	 -	 Pokój	 muzyczny	 ma	 niewielką	 scenę	 z	 Wiolączelą,	 pianinem	 i	 harfą,	 w	 szafkach	 są	 i	 inne	 instrumenty.	 Jest	 tu	 wiele	 obrazów	
przedstawiających	przodków	Grimbergów.	Szereg	dostojnych	starców	patrzy	surowo	na	każdego	kto	spróbuje	coś	grać	na	scenie.	Pokój	ten	może	
spokojnie	służyć	za	kolejny	salon	ale	widać	tu	raczej	kobiecą	rękę.	
	 -	Gabinet	ma	stare	biurko	i	dużo	szaf	z	książkami	lub	dokumentami.	Wielkie	okno	jest	w	zdecydowanej	większości	zasłonięte	stertami	
papierów.	Na	półce	jest	kilka	doniczek	zawierających	uschnięte	liście	i	kaktusy.	
	 -	Łaźnia	i	Termy	mają	podgrzewaną	pustą	w	środku	podłogę	oraz	spory	basen	z	marmuru.	Sufit	jest	w	błękitne	mozaiki	barokowych	nimf	i	
satyrów	oraz	syren.	Może	też	służyć	za	też	saunę,	o	ile	napali	się	w	kotłowni	w	piwnicy.	Wówczas	pokryta	glinianymi	kaflami	podłoga	robi	się	bardzo	
gorąca	i	może	poparzyć	kogoś	bez	klapek.	
	 -	Kuchnia	jest	wielka	i	pełna	starych	narzędzi	i	garów.	Są	tu	blaty,	niewielka	chłodnia,	oraz	obszerna	spiżarnia	pełna	półek.	Wszędzie	jest	
czysto	i	pachnie	ziołami.		
	 -	Jadalnia	zawiera	wielki	masywny	stół	o	pięknie	zdobionych	nogach.	Oraz	obrazy	znanych	niegdyś	malarzy.	Są	to	drogie	i	dobrane	z	
wielkim	gustem	dzieła	pejzaży	z	innych	krain,	bitew	historycznych	oraz	ważnych	postaci.		
	 -	Kotłownia	zawiera	wielki	piec	ale	służy	i	za	skład.	Więc	można	tu	naleźć	nie	tylko	miotły	i	szczotki	ale	i	całą	masę	najróżniejszych	
narzędzi,	zapasowe	żarówki	czy	ułamane	kawałki	mebli.	

	 -	Obserwatorium	astronomiczne	to	ogromny	pokój	pełen	teleskopów	oraz	szaf	pełnych	ksiąg	i	map	nieba.	Połowa	pokoju	jest	podwyższona	
o	pół	metra,	tam	znajduje	się	biurko	oraz	mniejsze	teleskopy	przy	oknach.	Jest	tu	sprzęt	do	szlifowania	soczewek.	A	w	pokoju	obok	znajduje	się	
wielki	teleskop,	wysoki	na	cztery	metry.	Panuje	tu	lekki	bałagan	ale	chyba	w	tym	pokoleniu	astronomia	nie	znalazła	wystarczająco	gorliwego	ama-
tora. 
	 -	Pokoje	to	sypialnie	domowników.	Pokój	nad	główną	sienią	ma	niewielki	taras.	Zaś	ten	z	sypialnią	i	garderobą	to	luksusowy	pokój	gospo-
darzy. 
	 -	Salonik	pełen	jest	zabawek,	wygląda	na	dziecięcą	bawialnię.
	 -	Wc	ma	przezornie	aż	trzy	kabiny	do	tego	prysznic	i	umywalki.	
	 -	Durzy	pokój	na	środku	tego	piętra	nie	ma	zastosowania,	choć	kiedyś	mógł	być	niewielką	salą	balową	lub	pokojem	do	ćwiczeń	sportow-
ych.	Ma	wiele	okien	i	wytarte,	drewniane	klepki	które	niegdyś	tworzyły	kolorami	piękny	wzór.	

Piętro:
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	 -	Są	tutaj	małe	i	skromne	pokoiki	gościnne.	Zawierają	łóżka,	biurka,	szafy.	Trzy	z	nich	mają	durze	okna	wychodzące	na	zdziczałą	część	
ogrodu	lub	na	cmentarz	i	ruiny	kościoła.	
	 -	Strychy	pełne	są	mebli,	obrazów	lub	rzeźb	czy	też	ozdób	na	rozmaite	święta.	
	 -	Wieża	sięga	wysokości	czwartego	piętra	i	kończy	się	stożkowym	dachem.	Widać	z	niej	piękny	widok	na	całe	miasto.	Sama	wieża	jest	
lekko	krzywa	zaś	po	drodze	brakuje	jednego	z	drewnianych	stopni.	Wchodzenie	na	wierzę	wymaga	braku	lęku	wysokości	oraz	testu	wspinaczki	
ułatwionego	o	dwadzieścia	procent.	Wchodzący	ryzykuje	upadek	i	potłuczenie	lub	wręcz	poważne	obrażenia.	Sam	szczyt	wierzy	ma	przeszklone	
ściany,	okna	są	bardzo	stare	i	nie	można	się	o	nie	oprzeć	by	nie	wypaść.	Pod	stożkowym	dachem	jest	umieszczona,	nie	wiadomo	z	jakiej	to	przyc-
zyny	wielka	kamienna	płyta.	Jest	to	zdaje	się	granit,	jest	gruby	i	bardzo	ciężki,	nie	ma	też	sposobu	by	go	wynieść	stąd	bo	nie	zmieści	się	w	klapie	w	
podłodze.	Dookoła	płyty	która	leży	na	starych	belkach	jest	duża	szczelina	przez	którą	można	zajrzeć	jak	ona	wygląda	od	góry.	Jest	na	niej	wyryte	
mnóstwo	nieznanych	nikomu	znaków	oraz	głęboko	wyżłobiony	rysunek	oka,	płyta	dookoła	tego	znaku	zdaje	się	być	mniej	zimna	niż	na	reszcie	płyty.	
Test	Mitów	Chtulhu	lub	Okultyzmu	utrudniony	o	trzydzieści	procent	umożliwi	zidentyfikowanie	znaku	jako	„Oka	światła	i	ciemności”	lecz	Narrator	
nie	musi	informować	gracza	o	działaniu	tego	zaklęcia,	odsyłając	do	ksiąg	i	poszukiwań.	

	 Romantyczna	opowieść:
	 Czyli	historia	wierzy	która	 tak	dziwacznie	wieńczy	cały	dom.	Domownicy	chętnie	opowiadają	na	 ten	 temat	 rodzinną	 legendę,	 jakoby	
postawił	ją	ich	przodek	Nikodemus	Grimberg,	który	zakochał	się	w	pięknej	Rebece.	A	że	był	malarzem	usiłował	namówić	ją	by	mu	pozowała.	Dziew-
czyna	nie	odwzajemniała	jego	uczucia	i	jako	warunek	kazała	mu	pokazać	sobie	najpiękniejszy	widok	na	miasto,	z	samej	góry.	Nikodemus	rychło	
zabrał	się	do	budowy	wierzy	widokowej	mając	nadzieję	ją	tym	zdobyć.	Dziewczyna	jak	się	okazało	miała	lęk	wysokości	więc	pożałowała	swojego	
życzenia,	nie	była	w	stanie	wejść	na	wierzę.	Jednak	przodek	nie	miał	w	zwyczaju	się	poddawać	mimo	takiej	porażki	więc	namalował	obrazy	widoku	
z	wierzy	i	jej	zaniósł.	Tym	ją	zdobył	i	pokochała	go.	Obrazy	Nikodemusa	niestety	przepadły	kiedy	jechały	na	wystawę,	zatonęły	w	statku.	
 

	 -	Rupiecie	to	przede	wszystkim	bardzo	stare,	uszkodzone	meble.	Zardzewiałe	rowerki,	skrzynie	prastarych	zabawek	lub	owinięte	w	płótna	
sprzęty	które	zawadzały	na	górze.	Udany	test	wiedzy	o	sztuce	pozwoli	odszukać	szalenie	drogi	obraz	przedstawiający	ponurą	kobietę	w	kołnierzu	z	
gronostajów.	
	 -	Skład	węgla	to	całe	pomieszczenie	w	połowie	zapełnione	stertą	węgla	zsypanego	tutaj	przez	dziurę	pod	ścianą.	Jest	tu	też	szufla	oraz	
taczka.	
	 -	Kupa	węgla	to	węgiel	leżący	na	deskach.	Przywozi	się	go	tutaj	ze	składu	taczką	by	go	używać	w	kotłowni	lub	kuchni.	
	 -	Skład	win	to	zakurzone,	wilgotne	pomieszczenie	pełne	półek	z	kolekcją	win	z	całego	świata.	Nie	da	się	odczytać	etykiet	jeśli	nie	przetrze	
się	ich	z	kurzu.	Daty	świadczą	że	trunki	mają	coś	między	39	a	78	lat.	
	 -	Archiwum	to	stare	lekko	krzywe	szafki	pełne	dokumentów	i	papierzysk.	Poza	tym	piętrzące	się	aż	pod	sufit	kolumny	ryz	papierów.	Jest	
tu	bałagan	a	99%	dokumentów	jest	przeterminowanych.	Jeśli	ktoś	uparcie	będzie	przeszukiwał	ten	śmietnik	będzie	rozczarowany	gdyż	nie	znajdzie	
absolutnie	nic	godnego	uwagi.	Papiery	z	grubsza	dotyczą	koncesji	górniczych	porozrzucanych	po	całym	świecie,	oraz	pul	naftowych	w	Meksyku.	
Cała	reszta	przyprawi	badacza	o	mętlik	w	głowie	gdyż	są	to	sprawy	które	jeden	z	przodków	który	jako	prawki	rozpatrywał	w	swojej	kancelarii.	
	 -	Rury	 i	 rozdzielnia	prądu.	Po	pełnej	kałuż	podłodze	ciągną	się	kable	z	prądem.	Aby	dojść	do	rozdzielni	 trzeba	się	przeciskać	między	
labiryntem	starych	żeliwnych	rur.	Są	tu	grzyby	na	ścianach.	Tylko	Malkolm	wie	że	jedna	z	tych	rur	to	faktycznie	sekretne	przejście	do	podziemnej	
pracowni	okultystycznej	Grimbergów.	
	 -	Zamurowane	pomieszczenia	są	puste,	 te	dalej	zostały	wypełnione	gruzem	bo	kiedyś	się	zapadły.	Unosi	się	 tu	dziwny	zapach.	Każdy	
udany	test	Archeologii	lub	po	prostu	uporczywe	odkopywanie	pozwoli	wyciągnąć	z	gruzu	różne	ciekawe	rzeczy	jak	kawałki	mebli,	przedmiotów	czy	
obrazów.	Niegdyś	były	tam	wspaniałe	antyki	i	porcelana.	Jakkolwiek	ciekawe	były	by	te	badania	nie	przyniosą	żadnych	informacji.

Piwnica:

 Zamurowane piwnice: 
	 Za	czasów	dziadka	obecnego	gospodarza,	Arystotelesa	Grimberga	spora	część	domu	się	zapadła,	znaczy	się	zapadły	się	jedynie	podłogi.	
Wywołane	to	było	podmokłością	gruntu	i	pękniętą	rurą.	Rodzina	wówczas	borykała	się	z	kłopotami	prawnymi	i	nie	miała	dostępu	do	sporej	części	
majątku.	Arystoteles	więc	zamiast	odbudować	piwnice	i	położyć	nowe	podłogi	wybrał	tańsze	rozwiązanie.	Zasypał	je	gruzem	i	położył	nowe	podłogi,	
zaś	tę	część	piwnicy	zamurował.	I	tak	nie	były	potrzebne	tak	rozległe	podziemia.	Wkrótce	potem	kłopoty	finansowe	rodziny	minęły.	
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„Zasiadł w końcu stołu, rozejrzał się po zebranych z powagą. Dalej jedliśmy bez słowa. Nie byliśmy 
pewni czy chciał poć powiedzieć czy też tak dokuczała mu starość.”

	 Wygląd:	Ma	53	lata	ale	jest	już	bardzo	schorowany	i	wygląda	na	dwadzieścia	lat	starszego.	
Nosi	piękne	wąsiska,	zupełnie	siwą	lecz	wciąż	gęstą	fryzurę.	Jest	dość	drobnej	budowy.	
 Charakter: Z	charakteru	Calvin	to	wcielenie	powagi,	wyraża	głęboką	dezaprobatę	dla	wszyst-
kich	szaleństw	lub	wybryków	młodości.	Stąd	gracze	mogą	bardzo	łatwo	go	do	siebie	zrazić.	Mimo	to	
lubi	rozmawiać,	zwłaszcza	jeśli	trafi	mu	się	dość	inteligentny	i	wykształcony	rozmówca.	
	 Zajęcia:	 Nie	 pracuje	 zawodowo.	 Choć	 jeszcze	 nie	 tak	 dawno	 wykładał	 psychologię	 na	
miejscowym	uniwersytecie.	Z	 lubością	oddaje	się	korespondowaniu	z	uczonymi	oraz	pisaniu	książek	
dotyczących	psychologii	lub	psychoanalizy.	Mimo	wielkiej	wiedzy	nigdy	nie	sprawdzał	jej	w	praktyce,	
zawsze	w	sferze	jego	zainteresowań	pozostawała	raczej	teoretyczna	strona	tej	nauki.	Dlatego	podpiera	
się	pracą	naukową	innych	lub	opisami	innych	ludzi.	W	środowisku	jest	szanowany	ale	niezbyt	znany.	
Większość	życia	tej	postaci	skryta	jest	jednak	tajemnicą,	nie	bardzo	wiadomo	co	robił	i	czym	się	parał,	
sam	o	tym	też	nie	opowie.	Osoby	bardzo	dociekliwe	mogą	jednak	ustalić	że	podróżował	po	europie	aż	
do	czasu	wojny,	możliwe	że	szukał	nowych	koncesji	górniczych	lub	poszerzał	majątek	rodzinny.	
	 Jak	wpływać	na	niego:	Jest	bardzo	poważny	i	prawie	pozbawiony	poczucia	humoru.	By	się	z	
nim	porozumieć	wystarczy	go	do	siebie	nie	zrazić.	Jeśli	ktoś	nie	zarzuca	mu	błędów	a	jednocześnie	oka-
zuje	silną	osobowość	to	nawet	jeśli	się	nie	zgadza	z	jego	poglądami	będzie	jego	ulubionym	rozmówcą.	
Nie	znosi	ludzi	uległych	lub	nerwowych,	nie	lubi	emocjonalnych	działań	oraz	sam	nie	okazuje	żadnych	
emocji.	Najlepiej	się	dogada	z	podobnym	sobie,	tylko	ktoś	taki	zyska	jego	szacunek.	
	 Wątki:	Calwin	zainteresował	się	ostatnio	bardzo	dziwnym	przypadkiem	z	punktu	widzenia	
psychologii	oczywiście.	Jest	nim	niejaki	Maxymilian	Pern,	młody	artysta,	aktor	teatralny	i	poeta,	którego	
nagle	dopadły	koszmary	i	majaki.	Przypadek	nigdy	nie	zdradzał	skłonności	ku	temu,	ani	nie	stwierdzono	
udziału	jakichś	środków	odurzających	czy	zmieniających	świadomość.	Artysta	bardzo	cierpi	zaś	w	jego	
wizjach	pojawia	się	Dom	Grimbergów.	Calwin	niepokoi	się	o	tego	człowieka	i	nie	wie	co	o	nim	myśleć.	
Dokładnie	opisał	jego	przypadek,	podejrzewa	że	młodzieniec	albo	faktycznie	jest	chory,	albo	też	próbuje	
albo	okraść	jego	dom	albo	wmówić	mu	jakieś	niestworzone	rzeczy	mając	niecne	zamiary.	Czemu	niby	
miałby	opowiadać	o	jego	domu?	Calwin	potrzebuje	opinii	kogoś	niezależnego	więc	z	chęcią	namówi	
graczy	by	udali	się	i	porozmawiali	z	Maxem	i	opowiedzieli	mu	o	wrażeniach	jakie	odniosą.	Jeśli	wśród	
graczy	jest	jakiś	psycholog	będzie	wręcz	na	to	nalegał.	

„Ta miła staruszka musiała mieć zdrowie wołu, gdyż mając do pomocy jedynie cudzoziemkę która 
przychodziła dwa razy w tygodniu utrzymywała cały dom w nienagannym porządku.”

	 Wygląd:	Niewysoka,	dość	tęga	staruszka	o	krótkich,	farbowanych	na	ciemno	włosach.	
 Charakter:	Zawsze	ma	na	sobie	fartuch	i	gotowa	jest	do	pracy	lub	czyszczenia	tego	co	znajdu-
je	się	najbliżej	niej.	Nim	gracze	się	obejrzą	zdolna	jest	wyprasować	im	ubrania	lub	wyczyścić	płaszcze	
lepiej	niźli	pralnia	chemiczna.	Gracze	dość	szybko	się	zorientują	że	to	dość	prosta	kobieta,	możliwe	że	
ze	wsi	i	że	nigdy	nie	przywykła	do	bogatego	życia.	Tak	czy	inaczej	nie	podejmuje	się	rozmowy	na	jaki	
kol	wiek	uczony	temat.	Za	to	jeśli	chodzi	o	wychowywanie	dzieci,	sprzątnie,	ogrodnictwo,	gotowanie	
lub	zdrowe	życie	to	nie	ma	sobie	równych.	W	wolnych	chwilach	wystarcza	jej	robótka	ręczna,	trudno	
uwierzyć	że	cały	świat	może	się	człowiekowi	aż	tak	zawęzić.	Osoby	bardzo	przenikliwe	po	teście	psy-
choanalizy	mogą	się	domyśleć	że	bardzo	kocha	swojego	męża.	
	 Zajęcia:	 Pranie,	 sprzątanie,	 gotowanie,	 administrowanie	 domem,	 dobieranie	 pomocy	 do-
mowej,	nadzorowanie	jej.	W	zasadzie	nigdy	nie	pozostawia	danego	pomocnika	samego,	zawsze	pracuje	
wraz	z	nim	by	być	pewna	że	się	nie	leni	choć	przez	chwilę.	Oraz	dla	oszczędności,	skoro	mu	pomaga	
to	mniej	mu	zapłaci.	Wraz	z	kucharką	gotuje	obiady,	wraz	ze	sprzątaczką	sprząta,	wraz	z	ogrodnikiem	
pracuje	w	ogrodzie.	Później	zajmuje	się	swoimi	wnukami.	Jej	hobby	to	zdaje	się	robótki	ręczne	podczas	
słuchania	radia.	Czasami	mąż	zabiera	ją	do	filharmonii.	
	 Jak	na	nią	wpłynąć:	Bardzo	łatwo,	wystarczy	mówić	o	odczuciach	lub	emocjach.	Ta	kobieta	
pragnie	uszczęśliwić	cały	świat.	Jeśli	ktoś	powie	że	z	czymś	czuje	się	źle,	poruszy	niebo	i	ziemię	by	to	
usunąć.	Słowem	kluczem	by	do	niej	dotrzeć	są	wszelkie	uczucia	lub	emocje.	
	 Wątki:	Nie	ma	 z	 nią	większych	wątków.	Ale	może	być	użytecznym	źródłem	 informacji	 o	
każdym	z	domowników.	Zajmuje	się	dużo	dziećmi	Malkolma,	nie	lubi	i	nie	ufa	Mordechajowi,	może	
wspomnieć	że	dzieci	się	go	boją.	

Calwin Grimberg. 
Gospodarz i głowa rodziny.

Rebeka Grimberg. 
Gospodyni domu.
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„Malkolm jawił się nam jako ponury samotnik, zwykł stronic od naszej obecności. Widywaliśmy go kiedy 
czytał książki w bibliotece lub przy nocnej lampce zajmował się finansami domu.”

	 Wygląd:	Malkolm	 jest	drobnej	postury,	w	wieku	33	 lat.	Ma	 jasne,	właściwie	płowe	włosy	
trochę	dłuższe	niż	wynikało	by	to	z	mody.	Jest	przystojny	i	ubiera	się	elegancko.	
 Charakter:	Malkolm	 to	 samotnik,	 ponury	 i	 skryty.	W	dialogu	 raczej	 obserwuje	 ludzi	 i	 je-
dynie	zapytany	wprost	odpowie,	często	zdawkowo	lub	wymijająco.	Niekiedy	można	go	nie	zauważyć	w	
pokoju. 
	 Zajęcia:	Malkolm	ma	na	głowie	całe	 rachunki	domu,	co	więcej	administruje	on	włościami	
rodziny	oraz	koncesjami	górniczymi	porozrzucanymi	po	całym	świecie	i	polami	naftowymi	w	Meksyku.	
Nigdy	nie	widział	żadnego	z	tych	miejsc,	wystarczy	mu	że	je	posiada	oraz	że	generują	potężny	zysk.	
Koresponduje	z	trzema	bankami	oraz	niekiedy	gra	na	giełdzie.	Po	nocach	zaś	przesiaduje	w	sekretnej	
pracowni	i	odprawia	tam	rytuały,	oraz	zaklęcia.	Próbuje	kontynuować	pracę	przodków	ale	jego	nauczy-
ciel	zmarł	zbyt	szybko	by	mu	przekazać	dość	wiedzy,	boi	się	że	zawiedzie	w	swojej	misji.	To	skłoniło	go	
do	bardziej	radykalnych	działań.	Znalazł	sobie	ucznia,	Marka	Adamsa	i	wymuszał	na	nim	odprawianie	
bardzo	samo-destrukcyjnych	czarów.	Doprowadziło	to	do	szaleństwa	chłopaka.	Wkrótce	później	pojawił	
się	Mordechaj	Nerman,	on	też	był	magiem	i	zaproponował	Malkolmowi	współpracę	i	wspólne	badania.	
Zaszokowany	wiedzą	i	elokwencją	maga	Malkolm	porzucił	swojego	ucznia.	
 Obecna sytuacja:	Zatrudnił	Mordechaja	jako	korepetytora	dla	swoich	dzieci	i	wprowadził	do	
swojego	domu.	Razem	dyskutują	o	okultyzmie	i	wymieniają	się	wiedzą,	jednak	Malkolm	przestał	już	
ufać	swojemu	„przyjacielowi”	po	fachu.	Zastanawia	się	jak	się	go	bezpiecznie	pozbyć	ze	swego	domu.	
Do	tego	ma	jeszcze	jeden	kłopot.	Odwiedził	go	Mark	Adams,	był	w	strasznym	stanie	i	domagał	się	kole-
jnych	rytuałów,	musiał	się	od	nich	uzależnić.	Malkolm	zabrał	go	do	sekretnej	pracowni	nim	ktokolwiek	
go	zauważył	i	przeprowadził	rytuał	chcąc	go	jednocześnie	uwięzić.	Mark	się	bronił	i	zmarł	zmiażdżony	
zamykającą	się	bramą	do	limbo.	Jego	rozdarte	i	pozbawione	nóg	zwłoki	zostały	w	pracowni	Malkolma.	
Ten	postanowił	je	schować	na	cmentarzu,	tam	nikt	przecież	nie	będzie	szukać	zwłok.	A	nawet	jak	zna-
jdzie	to	może	nie	będzie	go	zastanawiać	czemu	są	świeże.	Nocą	zabrał	więc	ciało	z	pracowni	i	zawlókł	
do	przez	ogród	do	luźnego	szczebla	w	płocie	oraz	skrył	ciało	w	jednym	z	grobów.	Bardzo	się	obwinia	
o	tę	zbrodnię	ale	musi	kontynuować	badania.	Nie	miał	czasu	dokładnie	ukryć	zwłok	ponieważ	przybyli	
gracze	i	spanikował	trochę.	
	 Jak	na	niego	wpłynąć:	Nie	lubi	graczy.	Pozostanie	podejrzliwy	i	ostrożny.	Nie	sposób	więc	
wyciągnąć	informacji	od	kogoś	tak	inteligentnego	jeśli	się	w	jakiś	sposób	nie	uśpi	jego	czujności.	Będzie	
prowadził	dialog	jedynie	kiedy	coś	go	do	tego	zmusi	lub	będzie	się	musiał	bronić	przed	zarzutami.	Ma	
jednak	jedną	słabość,	rozmowa	o	Marku	Adamsie	sprawia	że	staje	się	odrobinę	mniej	czujny	i	bardziej	
spięty.	Jest	w	stanie	przystać	na	ustępstwa	byle	by	tylko	temat	został	zmieniony.	
	 Wątki:	Gracze	zapewne	rychło	znajdą	zwłoki	Adamsa.	Wówczas	będzie	się	starał	zrobić	co	
tylko	zdoła	by	ukryć	swój	udział	w	 tej	 śmierci	 lub	zapobiec	 rozgłosowi.	 Jest	przekonany	że	 ten	wy-
padek	wydarzył	się	dla	tego	że	odstąpił	od	zasad	i	nauk	przodków	szukając	po	omacku.	Marzy	o	prze-
wodniku	który	by	go	poprowadził,	ale	wie	że	Mordechaj	nie	będzie	kimś	 takim.	Dlatego	najbardziej	
pragnąłby	 użyć	 czaru	wskrzeszenia	w	 stosunku	 nie	 do	 swego	 nauczyciela,	 ale	 do	 urny	 zawierającej	
zwłoki	największego	 z	Grimbergów.	Tego	którego	 teksty	filozoficzne	 zrobiły	na	nim	 takie	wrażenie,	
samego	Arystotelesa	Grimberga.	I	zrobi	to	jeśli	będzie	wystarczająco	zdesperowany.

„Zawsze był elegancki, poważny i rzeczowy, a jego oczy zdradzały durzą inteligencję. Nosił się staro-
modnie, frak i cylinder. Ale było w nim coś dziwnego. No i jego ciało pozbawione było jakiegokolwiek 
owłosienia.”

 Wygląd:	Wygląda	na	45	lat,	ale	jego	skóra	jest	mocno	pomarszczona.	Czyni	go	to	wyjątkowo	
nieładnym	człowiekiem.	Nadrabia	więc	wrażenie	 elokwencją	 i	manierami.	Często	 oblizuje	 usta	 albo	
obiera	pot	z	twarzy.	Brak	włosów	tłumaczy	faktem	jakoby	w	młodości	był	leczony	na	tyfus.	Zazwyczaj	
nie	wychodzi	bez	parasolki.	
 Charakter: Mordechaj	jest	istotą	z	gruntu	fałszywą.	Dla	niego	znaczenie	ma	tylko	on	sam,	
zaś	 inni	 ludzie	 są	warci	 tyle	 co	 narzędzia.	Owszem	ma	 swoje	 ulubione	młotki	 czy	 piły,	 ale	 on	ma-
jsterkuje	w	innej	skali,	zepsute	narzędzia	wyrzuca,	dobrymi	pracuje	aż	się	zużyją.	Sam	siebie	nie	uważa	
za	człowieka,	ale	jeszcze	nie	znalazł	określenia	na	istotę	którą	się	stał.	Jest	megalomanem	ale	dobrze	
to	maskuje.	Choć	czasem	go	korci	by	wyjawić	innym	swój	bezwzględny	geniusz	i	rozkoszować	się	ich	
przerażeniem	kiedy	ich	ograniczone	umysły	to	pojmą.	Czasami	ma	skłonności	do	narcyzmu	lub	egzal-
tacji,	bo	w	gruncie	rzeczy	jest	po	prostu	szaleńcem.	Ale	wszystko	to	maskuje	graną	przez	siebie	rolą	
miłego,	błyskotliwego	nauczyciela.	
	 Zajęcia:	Oficjalnie	pracuje	jako	korepetytor	i	prywatny	nauczyciel	dzieci	Malkolma,	poświęca	
więc	im	pięć	godzin	dziennie	potem	przekazuje	pod	opiekę	ich	matce	i	babci.	Wywiązuje	się	z	tego	zada-
nia	bardzo	dobrze	bowiem	jest	tak	surowy	że	zastrasza	malców	tak	że	chodzą	jak	w	zegarku.	Więc	albo	
im	coś	dyktuje	albo	czyta,	albo	każe	się	czegoś	nauczyć	na	pamięć.	Dzieci	gotowe	są	zapamiętać	całą	
książkę	byle	by	go	nie	drażnić.	Przyczyna	tego	zastraszenia	jest	nieznana	bowiem	ani	nie	podnosi	głosu	
ani	nie	grozi,	nie	bije.	Więc	nie	wiadomo	czemu	dzieciaki	zaczęły	moczyć	się	w	nocy	i	mają	koszmary	
z	nim	w	roli	głównej.	Trapią	się	tym	tylko	kobiety.	Mordechaj	jest	fanem	robienia	zdjęć.	Ma	najnowszy	
aparat	 fotograficzny	 i	z	 lubością	 fotografuje	kogo	 tylko	uda	mu	się	na	 to	namówić.	Zaraz	po	swoich	
zajęciach	Mordechaj	jedzie	do	swojej	kryjówki,	mieszkania	w	kamienicy.	Jest	tam	jego	uczeń	oraz	sługa	
Ghert.	Tam	też	przyjmuje	ludzi	z	sekty	i	dogląda	swoich	planów.	Samo	mieszkanie	nie	nosi	znamion	
praktyk	okultystycznych	i	wygląda	dość	zwyczajnie.	
 Fakty dodatkowe:	Mordechaj	ma	na	prawdę	158	lat.	Ale	umie	wydzierać	dusze	młodzieńcom	
by	odmłodzić	własne	ciało.	Zaklęcie	utrzymuje	się	dopóki	ktoś	nie	otworzy	srebrnego	kuferka	w	którym	
owe	 dusze	 są	 więzione.	Ale	 ten	 rytuał	 został	 niedawno	 odprawiony	 gdzieś	 w	 Europie	 i	 nie	 będzie	
miał	wpływu	na	tę	przygodę.	Choć	to	dobry	wątek	na	kontynuację.	Teraz	jednak	otrzymane	obrażenia	
postarzają	 go	 o	 około	 rok	 za	 każdy	 utracony	 punkt	wytrzymałości.	Zmiana	 przechodzi	 natychmiast-
owo	i	może	powodować	utratę	1/k6	punktów	poczytalności.	Nerman	nie	ma	żadnych	włosów,	 fakty-
cznie	wypadły	mu	ze	starości,	 ich	rytuał	nie	potrafił	odmłodzić.	Ponadto	czas	oraz	mroczne	praktyki	
sprawiły	 że	nabawił	 się	 dziwnych	przypadłości	 i	wad.	Po	pierwsze	nie	 jest	w	 stanie	 znieść	dźwięku	
płaczu	dziecka.	Ma	wrażenie	że	ten	dźwięk	drąży	mu	mózg,	nie	mogąc	się	uwolnić	od	niego	ani	uciec	
zacznie	walić	głową	w	ścianę	lub	usiądzie	i	będzie	wył	w	niebogłosy.	Ale	prędzej	złamie	kark	dziecku	
byle	by	ucichło.	Do	tego	Mordechaj	boi	się	wody.	Kiedy	jest	mokry	jego	skóra	przywiera	do	ciała	i	znika	
ułuda	skradzionej	młodości	pokazując	że	faktycznie	wygląda	jak	mumia.	Kiedy	jest	mokry	jego	cechy	
fizyczne	 spadają	 o	 połowę.	Wzbudza	 instynktowny	 strach	 i	 niepokój	wśród	 dzieci	 o	 przeciętnej	 lub	
wyższej	mocy,	które	podświadomie	wyczuwają	drzemiące	w	nim	zło.		Jedną	z	jego	zbrodni	jest	Ghert.	
Potrzebował	bowiem	ochroniarza,	istotę	wierną	i	bardzo	silną.	Uznał	więc	że	najlepiej	będzie	wychować	
sobie	takiego	sługę.	Ale	ludźmi	pogardza,	więc	poszukiwał	istoty	silniejszej,	oraz	uzależnionej	od	niego	
co	zapewniło	by	zupełną	lojalność.	Porwał	więc	młodą	kobietę	i	uwięził	w	swojej	pracowni.	Następnie	
wezwał	 i	 spętał	Ghula	 i	 zmusił	go	do	 spółkowania	 z	nieszczęsną.	Tak	 spłodzona	hybryda	nie	mogła	
płakać	bowiem	Ghule	nie	płaczą,	zaś	szybko	rosła	i	była	uległa.	Ghert	tak	mu	się	podobał	i	uznał	go	

	 Problemem	 Mordechaja	 jest	
to	 iż	 jest	 bardzo	 czarnoksięski,	 już	 od	
pierwszego	wejżenia.	Od	razu	wzbudzi	
podejżenia	graczy.	
	 Pamiętaj	 więc	 odgrywać	 go	
jako	 osobę	 uprzejmą,	 staroświecką	 i	
niewinną.	Proponuję	by	udawał	kłopoty	
ze	zdrowiem	lub	ciągłe	zmęczenie.	Jesli	
wyda	się	słaby	będzie	mniej	podejżany.	

	 Należy	 też	 pamiętać	 że	 nie	
uważa	 się	 on	 za	 wrogów	 graczy.	 To	
gracze	mogą	obrać	go	za	swojego	wro-
ga.	 Jemu	 nie	 zależy	 ani	 na	 zgładzeniu	
bohaterów	 ani	 na	 ich	 pognębieniu.	
Dopiero	 kiedy	 zaczn	mu	 przeszkadzać	
będzie	 zdeterminowany	 by	 raz	 na	
zawsze	usunąć	tę	przeszkodę.	
	 Wynika	 to	 bardziej	 z	 mega-
lomanii	 Mordechaja	 niż	 z	 jakiejś	
pobłażliwości.	 Po	 prostu	 ktoś	 kto	 nie	
jest	 czarnoksiężnikem	 nawet	 nie	 jest	
godny	jego	bliższej	uwagi.	Nie	mówiąc	
już	o	zagrożeniu	mu.	
	 Dopiero	 mocno	 zmotywow-
any	 sprubuje	 się	 z	 nimi	 rozprawić,	
ale	 jeśli	 mu	 się	 to	 nie	 uda	 nie	 będzie	
za	 wszelką	 cenę	 starał	 się	 ich	 dopaść.	
Prędzej	machnie	ręką	i	zajmie	się	czymś	
innym.	Nie	uzna	tego	za	swoją	porażkę.	

Malkolm Grimberg. 
Czarnoksiężnik.
Dziedzic Grimbergów.

Mordechaj Nerman. 
Czarnoksiężnik.

Diaboliczny wizjoner.
Założyciel sekty Sathli.
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za	taki	sukces	że	uczynił	go	nie	tylko	swoim	ochroniarzem	ale	i	uczniem.		Stwór	nie	mógł	się	pokazać	
nikomu	na	świecie	poza	swoim	panem,	zaś	szkolony	w	walce,	zmuszany	do	ciężkich	ćwiczeń	fizycznych	
i	strzelania	szybko	stał	się	doskonałym	zabójcą	usuwającym	z	drogi	Mordechaja	niewygodnych	ludzi.	
Ostatnio	powiedział	Ghertowi	że	kiedy	dostanie	tablice	pozwoli	swemu	słudze	odejść	i	stać	się	zupełnie	
niezależnym.	
	 Jego	plan	zakłada	że	wejdzie	on	do	pustej	jaskini	Ubbo-Sathli	i	sfotografuje	tablice.	Dlatego	
też	teraz	ćwiczy	robienie	zdjęć,	bo	choć	sztukę	tę	opanował	bardzo	dobrze	nie	może	sobie	pozwolić	na	
pomyłkę.	
	 Jak	na	niego	wpłynąć:	W	zasadzie	jest	to	bardzo	trudne,	bowiem	Nerman	nie	przystanie	na	
cokolwiek	co	jest	mu	nie	na	rękę.	A	jest	zbyt	przebiegły	żeby	dać	się	podejść.	Jedyną	drogą	jest	najpierw	
uśpić	 jego	czujność	pochlebstwami	a	potem	nagle	 zdecydowanie	 zaatakować	czymś	co	go	zaskoczy,	
wówczas	traci	nad	sobą	panowanie	na	kilka	chwil.	Więc	można	coś	od	niego	wyciągnąć	co	nie	pasuje	do	
jego	„roli”.		
	 Wątki:	Nadzoruje	działania	sekty	pragnie	możliwie	przyspieszyć	ich	plany	wezwania	boga.	
Sam	jest	już	zupełnie	gotowy	ale	nie	ma	aż	takiego	wpływu	na	sektę	by	im	to	nakazać.	Dlatego	jedynie	
służy	im	radą	i	usiłuje	ku	temu	prowokować.	Mimo	to	decyzja	o	pozostawieniu	sekty	samej	sobie	by	się	
uniezależniła	wydaje	mu	się	słuszna.	Ten	czas	wzmocnił	wyznawców	a	wywyższeni	sekty	trzymają	ich	
w	ryzach	i	sam	nie	musi	się	o	to	kłopotać.

„Joachim nic się nie zmienił. Może trochę spoważniał, może zdawał się być bardziej zmęczony. Ale 
uśmiech miał ten sam, jego radość zachowała tę samą szczerość. Dobrze było go w końcu zobaczyć po 
tych latach pisania listów.”

	 Wygląd:	To	młody,	człowiek	z	dobrego	domu.	Raczej	postawny	 i	dość	wysportowany.	 Jest	
trochę	przeciwnością	swojego	brata	choć	ich	twarze	mają	te	same	cechy	charakterystyczne,	bez	trudu	
widać	podobieństwo.	
 Notatka: Joachim	 to	 postać	 która	 jest	 znana	 graczom	 jeszcze	 z	 uczelnianych	 czasów.	 Pro-
ponuje	więc	by	gracze	sami	ocenili	i	zbudowali	tę	postać.	Jeśli	każdy	z	graczy	dorzuci	do	niej	jakąś	cechę,	
przyzwyczajenie,	jeśli	wylosują	mu	statystyki.	Wówczas	będą	ufali	tej	postaci	i	czuli	z	nią	jakąś	więź,	nie	
będzie	im	obojętna.	Taki	zabieg	ma	też	inną	dobrą	stronę,	jeśli	jakiś	gracz	zginie	w	trakcie	sesji	może	się	
wcielić	w	postać	Joachima.	
 Rola:	 Joachim	 integruje	 drużynę.	 On	 ich	 tutaj	 zaprosił	 i	 on	 potrzebuje	 ich	 pomocy.	Może	
odwoływać	się	do	ich	przyjaźni	jeśli	gracze	się	kłócą,	albo	też	wspierać	graczy	jeśli	są	w	kłopotach.	Co	
prawda	nie	umie	walczyć	ale	jest	dość	odważny	i	sprytny.	Ma	niewielkie	wpływy	w	wyższych	sferach	
miasta	i	może	ich	wyciągnąć	z	aresztu	czy	załatwić	wejście	na	przyjęcie.	
 Charakter:	Niech	ustalą	go	gracze,	jeśli	nie	mają	na	to	ochoty	niech	będzie	lekko	nieśmiały	
i	zatroskany.	Trochę	niepewny	przed	swoim	własnym	ślubem,	bardzo	by	chciał	by	gracze	przekonali	go	
o	słuszności	podjętej	decyzji.	Bywa	roztrzepany,	czasem	trochę	rozkojarzony,	zwłaszcza	kiedy	myśli	o	
swojej	narzeczonej	i	o	ślubie.		
	 Zajęcia:	Przygotowania	do	ślubu.	Poza	tym	zajmuje	się	gośćmi	jako	gospodarz.	Obecnie	jest	
na	urlopie	w	firmie	w	której	na	co	dzień	pracuje	 (Może	być	prawnikiem,	publicystą,	dyrektorem	czy	
pełnić	inną	funkcję,	niech	ustalą	to	gracze	względem	tego	co	im	najbardziej	do	niego	pasuje.	Jeśli	nie	
chcą	niech	będzie	prawnikiem).
	 Jak	na	niego	wpłynąć:	Bardzo	prosto,	ufa	graczom	i	trudno	jest	nawet	zawieźć	to	zaufanie.	
Jeśli	gracze	chcą	go	przekonać	do	czegoś	czego	nie	chce	lub	nie	powinien,	to	mogą	użyć	emocji.	Prze-
konanie	go	że	tak	kogoś	uszczęśliwi	lub	że	w	przeciwnym	razie	może	zranić	czyjeś	uczucia	z	pewnością	
załatwi	sprawę.	Jest	pod	tym	względem	podobny	do	swojej	matki	Rebeki	Grimberg.	
	 Wątki:	Sprawa	wygląda	tak	że	Joachim	ma	bardzo	złe	przeczucia.	Czuje	że	w	domu	dzieje	się	
coś	niedobrego.	Podejrzewa	zarówno	Malkolma,	Calwina	jak	i	Mordechaja.	Znajdował	ślady	dziwnych	
praktyk,	raz	późną	nocą	słyszał	dziwne	śpiewy	gdzieś	w	ich	ogrodzie,	kilka	razy	trafił	na	okultystyczne	
notatki.	Niekiedy	nocami	robi	się	zupełnie	ciemni,	nawet	żarówki	ledwie	się	żarzą,	dając	za	mało	światła.	
Calwin	opowiada	o	wariacie	któremu	 śni	 się	właśnie	 ich	dom.	Malkolm	ma	 swoje	 sekrety	o	których	
szepcze	z	Mordechajem	 i	nie	zwraca	uwagi	ani	na	 swoją	żonę	ani	na	dzieci.	Ta	złowroga	atmosfera,	
sieć	niedomówień	i	nadmiar	sekretów	w	jednym	domu,	wszystko	to	stało	się	w	końcu	dla	niego	nie	do	
zniesienia.	I	to	jest	faktyczny	powód	dla	którego	zaprosił	on	postacie	Graczy.	Musiał	jakoś	przerwać	tę	
sytuację.	

 Joachim jako gracz:
	 Jeśli	Narrator	chce	skorzystać	
z	 tej	 opcji,	 powinien	 zabrać	 gracza	 na	
bok	 i	 chwilę	mu	opowiedzieć	 kim	 jest	
Joachim	 i	 jakie	 są	 jego	 cele.	Warto	by	
postać	 była	 grana	 konsekwentnie	 z	 jej	
charakterem	 który	 miała	 jako	 bohater	
niezależny.

Joachim Grimberg. 
Dziedzic Grimbergów.

Przyjaciel graczy.
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 Dodatki:
	 Jeśli	 Helga	 ma	 zaistnieć	 w	
opowieści	 musi	 mieć	 przygotowane	
elementy	które	 się	do	niej	 odnoszą.	W	
moim	 wydaniu	 przybrały	 one	 kształt	
opowieści	 które	 ma	 ona	 dla	 graczy.	
Nie	są	 to	co	prawda	główne	wątki	czy	
nawet	znaczące	wydarzenia,	nie	dają	też	
żadnych	wskazówek	ale	mogą	wciągnąć	
graczy	 w	 dyskusje	 oraz	 pozwolić	 im	
poczuć	jakiego	typu	kobietą	jest	Helga.	
	 „Helga	obecnie	pisze	też	sztukę	
teatralną	 o	 której	 może	 opowiedzieć.	
Nosi	 ona	 tytuł	 „Żółta	 kotara”,	 opowi-
ada	 ona	 o	 relacjach	 siedmiu	 aktorów	
którzy	 odwiedzają	 człowieka	 który	
może	im	podobno	pomóc.	Całość	dzieje	
się	w	jednym	pokoju	gdzie	w	przejściu	
do	drugiego	wisi	żółta	kotara.	Każdy	z	
aktorów	miał	kontakt	z	 jakąś	zbrodnią,	
w	 rozmowach	 wychodzą	 ich	 okropne	
doświadczenia.	Wszyscy	mają	nadzieję	
na	audiencję	człowieka	z	za	kotary	lecz	
ten	milczy,	wielokrotnie	aktorzy	są	już	o	
krok	od	zajrzenia	za	kotarę,	ale	zawsze	
tracą	 pewność	 siebie.	 W	 końcu	 jeden	
po	drugim	wychodzą,	ale	wspólne	roz-
mowy	 i	wygadanie	 się	 sprawiło	 że	 im	
ulżyło.	Ostatni	z	gości	podchodzi	do	ko-
tary,	wówczas	 obracamy	 całą	 scenerię.	
Ściana	się	obraca	i	wjeżdża	fotel.	A	na	
tle	 kotary	 widać	 cień	 ostatniego	 bo-
hatera,	 wygłasza	 on	 monolog.	 Jak	 się	
okazuje	 pokój	 za	 kotarą	 nie	 jest	 pusty,	
w	 fotelu	 siedzi	ubrany	w	 resztki	ubrań	
szkielet,	 przykuty	 kajdankami	 do	 fo-
tela.	Na	podłodze	 leżą	 teczki	z	 jakimiś	
papierami.	Wiedział	wszystko	o	zbrod-
niach	aż	sam	padł	ofiarą	jakiejś	zbrodni,	
zaś	żółta	kotara	okazuje	się	być	barierą	
nie	do	sforsowania	więc	nikt	nie	odkry-
wa	prawdy.	Co	więcej	elementy	tego	jak	
zginął	człowiek	w	fotelu	przewijają	się	
w	różnych	opowieściach,	 stąd	wniosek	
że	mordercą	jest	jeden	z	gości.	Nawet	na	
końcu,	ostatni	gość	po	swoim	monologu	
decyduje	 się	 nie	wchodzić	 i	 odchodzi,	
zostawiając	widzów	samych	ze	szkiele-
tem	na	scenie.	
	 Helga	pisze	ją	w	porozumien-
iu	z	jej	przyszłym	reżyserem	więc	musi	
uwzględniać	jego	wizję,	obecnie	pracuje	
nad	poszczególnymi	rolami	gości”.

„Narzeczoną Joachima okazała się być śliczna kobieta, elegancko i z gustem ubrana. Patrzyła na nas 
trochę zadziornie, trochę ciekawsko, paląc papierosa w długiej cygaretce – Jestem panna Bergman – 
powiedziała – Miło mi was poznać – zapewniła wesoło.”

	 Wygląd:	 Helga	 jest	 prawdziwą	 pięknością.	 Jej	 uroda	 ma	 bardzo	 indywidualny	 charakter,	
zdradza	silne	cechy	osobowości.	Ma	krótkie	czarne	włosy	ubiera	się	modnie.	To	drobna	i	niepozorna	z	
postury	kobietka.	
 Rola: Helga	 to	 w	 zasadzie	 narzędzie	 dla	 Narratora.	 Na	 wypadek	 gdyby	 gracze	 zupełnie	
pobłądzili	po	pobocznych	wątkach	lub	nie	mieli	pojęcia	co	czynić	dalej.	Może	ona	też	uzyskać	jakąś	
kluczową	informacje	w	której	zdobywaniu	gracze	zawiedli.	Jeśli	gracze	dyskutują	przy	niej	o	wydarze-
niach	tej	przygody	Helga	da	popis	swojej	inteligencji	i	przeanalizuje	całość	bardziej	klarownie	a	potem	
wyciągnie	wnioski	i	poda	trzy	prawdopodobne	hipotezy.	Jest	pisarką	kryminałów	zna	się	na	śledztwie,	
wie	 jak	 zbierać	 ślady	 i	 na	 co	 zwracać	 uwagę,	może	 poinstruować	 graczy	 kiedy	wyruszają	 w	 jakieś	
miejsce.	Narrator	niech	gra	ją	wdzięcznie	może	uda	się	mu	rozkochać	w	niej	którąś	z	postaci	graczy	co	
może	skłócić	ją	z	Joachimem	co	może	doprowadzić	do	zupełnej	katastrofy.	Helga	sama	nie	wyjdzie	z	
żadnymi	propozycjami	ale	uwielbia	flirtować.	
 Charakter:	Mimo	wspaniałej	prezencji	i	wielkiej	pogody	ducha	jej	największym	atutem	jest	
jednaj	 jej	 umysł.	 Jest	 ona	 szalenie	 inteligentna	 i	 przenikliwa.	 Jej	 umysł	 działa	 analitycznie	gromadzi	
wszelkie	możliwe	dane	które	analizuje	przed	podjęciem	decyzji.	Wadą	takiego	działania	jest	to	że	dziew-
czyna	nie	 jest	w	stanie	podjąć	decyzji	 jeśli	na	przykład	nie	porówna	kilku	opcji	 lub	nie	prześpi	się	z	
problemem.	Sprawia	więc	czasem	mylne	wrażenie	niezdecydowanej.	Choć	jest	miła	i	gadatliwa	trudno	
przeanalizować	jej	emocje,	nie	okazuje	ich	przesadnie	przez	co	jej	narzeczony	często	jest	niepewny	tego	
co	ma	robić.	Helga	ponadto	posiada	pamięć	fotograficzną	i	doskonale	szkicuje	portrety	i	ilustracje	do	
swoich	opowiadań.	 	Pamiętaj	też	by	wyposażyć	Helgę	w	kilka	zupełnie	ludzkich	słabości	oraz	hobby	
by	nie	stała	się	monotematyczna	czy	nieludzka.	Helga	jest	entuzjastką	kapeluszy	i	spędza	wiele	czasu	
wyszukując	 nowe,	 oryginalne.	 Lub	 zamawiając	 realizacje	 swoich	 szkiców	w	 zakładach	 kapelusznic-
zych.	
	 Zajęcia:	Udziela	się	w	środowisku	artystycznym,	obraca	wśród	malarzy	i	muzyków,	odwiedza	
rozliczne	przyjęcia	lub	pracownie.	Wiele	czasu	pisze	opowieści	są	może	mało	romantyczne	ale	bardzo	
logicznie	i	psychologicznie	opracowane,	wszystko	jest	wiarygodne.	Wiele	czasu	więc	spędza	na	dowi-
adywaniu	się	szczegółów	jak	na	przykład	prawo	kraju	w	którym	toczy	się	akcja	czy	wygląd	konkretnego	
miejsca.	Wiele	koresponduje	z	fanami	i	z	wydawnictwami,	albo	poznaje	szczegóły	zbrodni	wypytując	
reporterów	czy	policję.	Jest	na	tyle	przebojowa,	urokliwa	i	zdecydowana	że	udaje	się	jej	dostać	w	miejsca	
normalnie	trudnodostępne.	
	 Jak	na	nią	wpłynąć:	Żeby	ją	oszukać	wystarczy	jej	podać	błędne	informacje	tak	by	na	ich	
podstawie	wydała	pożądany	przez	nas	osąd.	Trudno	ją	zwieść	inaczej.	Najlepiej	więc	podać	się	za	au-
torytet	w	danej	dziedzinie	lub	posługiwać	się	wiedzą	której	ona	nie	posiada,	wątpliwe	by	weryfikowała	
informacje	które	dostaje	od	przyjaciół	jej	narzeczonego.		
	 Wątki:	Nie	posiada	własnych	wątków.	Ale	może	towarzyszyć	graczom	w	różnych	miejscach,	
zastępować	Joachima	lub	wprowadzać	ich	w	różne	miejsca.	Zna	osobiście	Maxa	Perna	i	do	tej	pory	miała	
o	nim	zupełnie	poprawną	opinię	nie	rozumie	więc	co	mu	się	stało.	Gotowa	jest	towarzyszyć	graczom	jeśli	
się	do	niego	udają.	Wówczas	jej	wnioski	będą	proste:	„Pern	coś	ukrywa,	czegoś	się	bardzo	boi,	coś	udaje.	
Ale	jego	motywy	są	nieznane.”	

„Elegancko się nosząca kobieta przeciętnej urody. Miała zwyczaj nadużywać makijażu oraz perfum, a do 
tego brała na siebie zbyt wiele biżuterii. Mówiła też z lekką przesadą. Więc nie mogłem się powstrzymać 
od myśli że w poprzednim wcieleniu kobieta ta była pawiem.”

	 Wygląd:	Ma	 przeciętną	 urodę,	 odrobinę	 przywodząca	 na	myśl	 niziny	 społeczne	 lub	wieś.	
Odwraca	więc	uwagę	obserwatora	od	swojego	wyglądu	biżuterią.	Jest	lekko	pulchną	kobietą,	dość	niską.	
Ma	długie	jasne	włosy	upięte	ozdobnymi	szpilkami.	Nosi	się	bardzo	modnie.	
 Charakter:	 Julia	 jest	kobietą	która	nie	może	się	powstrzymać	przed	autokreacją.	Czuje	się	
dobrze	jedynie	będąc	w	centrum	zainteresowania.	Stąd	wszystko	musi	mieć	najlepsze,	bez	względu	na	
cenę.	Pragnie	być	podziwiana	nie	z	próżności	lecz	dla	tego	że	taką	po	prostu	ma	naturę,	nie	potrafi	inac-
zej.	Owszem	widzi	że	jest	to	jej	wada,	nawet	usiłuje	z	tym	walczyć,	chciała	by	być	cicha	i	przykładna	tak	
jak	Rebeka	Grimberg.	Jej	problemem	jest	też	to	że	mimo	potrzeby	bycia	w	centrum	uwagi	nie	bardzo	ma	
co	powiedzieć	gdyż	brakuje	jej	wykształcenia	i	inteligencji	by	zaimponować	uczonym	ludziom.	Stara	się	
więc	być	dobrą	matką	i	powstrzymywać	własną	egzaltację.	Julia	niedawno	czytała	jedną	z	książek	Helgi,	
podobno	zemdlała	czytając	opis	pchniętej	nożem	kobiety,	teraz	darzy	ją	dużym	respektem.
	 Zajęcia:	Pierwsze	pół	dnia	zajmuje	się	pracą	w	gazecie.	Małym	kobiecym	piśmie	plotkarskim.	
Odpowiada	na	listy	czytelniczek	i	realizuje	się	w	tym	zajęciu.	Drugie	pół	dnia	siedzi	w	domu	pilnując	
swoich	dzieci,	jedenastoletniego	Simona	oraz	trzynastoletniej	Anny.	Pomaga	jej	w	tym	Rebeka.	Julia	ma	
ciągoty	do	absorbowania	swoją	osobą	dzieci	 i	 lubi	nimi	dyrygować,	dzieci	umęczone	strachem	przed	
Mordechajem	są	więc	strofowane	przez	matkę	więc	ich	życie	zmieniło	się	w	koszmar,	aż	mażą	o	tym	
by	pójść	do	szkoły	i	uwolnić	się	od	tego	wszystkiego.	Jedynie	Rebeka	jest	ostoją	dla	dzieci.	Julia	nie	
podziela	jednak	zdania	gospodyni	na	temat	Mordechaja,	jest	oczarowana	tym	dżentelmenem	i	zachwy-
cona	tym	jakie	postępy	przy	nim	robią	ci	malcy.	
	 Jak	na	nią	wpłynąć:	Pochlebstwa	sprawiają	że	można	urabiać	ją	jak	ciasto.	Gracze	z	pewnością	
będą	jawić	się	jej	jako	autorytety,	aż	do	czasu	gdy	ich	zachowanie	okaże	się	jej	zdaniem	niewłaściwe.	
Nie	 lubi	 szaleństw	 ani	 niecenzuralnego	 zachowania.	Bulwersuje	 ją	wszelkie	 chamstwo,	 nieporządek,	
lub	niegrzeczność	w	stosunku	do	kogokolwiek.	Trzeba	uważać	gdyż	ta	plotkarka	może	wyolbrzymić	i	
roznieść	po	całym	mieście	negatywny	obraz	gracza.	
	 Wątki:	Nie	generuje	własnych	wątków,	podobnie	 jak	dzieci	nie	grają	większej	 roli	w	 tych	
wydarzeniach.	

	 Są	 to	 główni	 domownicy.	 Dzieci	 nie	 wymagają	 chyba	 osobnego	 opisu	 ale	 w	 domu	 będą	
mieszkać	również	gracze.	Helga	spędza	tutaj	bardzo	wiele	czasu	jednak	nocuje	w	swojej	kawalerce,	w	
końcu	są	jeszcze	przed	ślubem.	Służba	która	pojawia	się	w	domu	co	kilka	dni	nie	odgrywa	w	przygodzie	
większej	roli	ale	Narrator	może	zbudować	z	niej	ciekawe	postacie.	Lub	też	dać	i	role,	na	przykład	czyniąc	
z	nich	szpiegów	sekty.	
	 W	domu	panuje	kila	zasad,	po	pierwsze	nie	do	pomyślenia	jest	by	ktoś	się	spóźnił	na	obiad.	
Cała	rodzina	będzie	wówczas	czekać	aż	dna	osoba	raczy	się	pojawić	ryzykując	wystygnięcie	potraw.	
Przy	obiedzie	niewiele	się	rozmawia.	Poza	tym	panuje	zasada	że	rozmowy	toczy	się	później,	w	konk-
retnym	gronie,	mężczyźni	zajmują	jeden	salon,	kobiety	drugi,	mają	też	różne	tematy.	Helga	trzyma	się	
raczej	męskiego	grona	gdyż	nie	ma	żadnych	wspólnych	tematów	ani	z	Rebeką	ani	z	Julią.	

Helga Bergman. 
Narzeczona Joachima.
Pisarka kryminałów.

Julia Grimberg. 
Żona Malkolma. 
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	 Czyli	Pradawne	źródło.	Posiada	trzy	stopnie	wtajemniczenia.	Najniżej	ma	nowicjuszy,	są	to	
najczęściej	członkowie	rodzin	lub	bliscy	ludzi	wciągniętych	do	sekty.	Nie	znają	póki	co	żadnych	hymnów	
ani	obrządków	ale	już	wykazują	się	dość	żarliwą	wiarą.	W	sekcje	jest	ich	obecnie	aż	ośmiu.	Drugim	sto-
pniem	wtajemniczenia	są	inicjowani	sekty.	Znają	oni	hymny	oraz	przeszli	inicjację	i	inne	rytuały	wiążące	
ich	z	kultem.	Wszystko	to	tylko	umocniło	ich	wiarę.	Sekta	dorobiła	się	aż	trzynastu	takich	członków.	
Trzecim	stopniem	wtajemniczenia	są	Wywyższeni	sekty.	Znają	oni	zaklęcia,	rytuały	oraz	przeszli	kolejne	
inicjacje.	Jest	ich	tylko	trzech.	Wykazują	się	nie	lada	fanatyzmem.	Wszyscy	oni	rzadko	nazywają	samych	
siebie	kościołem	pradawnego	źródła,	wolą	określać	siebie	mianem	„ludzi	prawdy”.	
	 Założenia	ich	wiary	są	proste.	Jedyne	co	ma	znaczenie	to	życie.	A	wszelkie	życie	pochodzi	
od	 Sathli	 który	 od	wieków	 spoczywa	w	 swoim	domu	 pełnym	wiedzy	 i	mądrości.	Czeka	 aż	 pojawią	
się	ludzie	godni	tego	by	do	nich	przybył	i	objawił	im	się	w	całej	swojej	wspaniałości.	Wówczas	może	
obdaruje	swoje	wierne	sługi	wiecznym	życiem	lub	objawi	całemu	światu	swoją	wspaniałość.	Wszyst-
ko	to	oczywiście	wywyższy	tych	którzy	w	niego	uwierzyli	jako	pierwsi,	nastanie	nowy,	cudowny	ład.	
Wyobrażają	sobie	Sathlę	jako	worek	pełen	życia,	worek	z	którego	każdy	może	czerpać	życie	bez	końca.	
Do	sekty	należą	zwykli	ludzie,	spotykają	się	oni	trzy	lub	dwa	razy	w	tygodniu	na	modlitwach	i	nauc-
zaniu.	Raz	w	miesiącu	zaś	udają	się	do	podziemi	na	obrzędy	i	objawienia.	Wówczas	wywyższeni	rzucają	
czary	i	indoktrynują	swoje	owieczki.	Sekta	nie	potrzebuje	zbyt	wiele	pieniędzy,	więc	jej	wpływ	na	ich	
codzienne	życie	jest	niewielki.	Za	siedzibę	obrali	wyższe	piętra	knajpki	„Siódme	niebo”,	urządzają	tam	
czasem	przyjęcia	lub	wręcz	niewielkie	orgie	przy	opium	i	muzyce	Jazzowej	z	dołu.	Sam	kult	ma	dość	
luźny	charakter	zaś	na	spotkaniach	i	świętach	nakłania	się	do	zrywania	z	konwenansami.	
	 Rola	Mordechaja	jest	teraz	dość	niewielka	wywyższeni	wciąż	go	słuchają	i	się	go	radzą	ale	
robią	 to	 co	 jest	 ich	 zdaniem	 najlepsze	 dla	 ich	 owieczek.	 Jednak	 cały	 kult	 fascynuje	Ghert.	Uważają	
go	oni	możne	nie	za	awatara	ich	bóstwa	ale	za	wcielenie	anioła	czy	jakiegoś	obrońcy	ich	boga.	Odkąd	
Mordechaj,	 ich	prorok	im	go	przedstawił	widzą	w	nim	kolejny	niezbity	dowód	na	 istnienie	 ich	boga.	
Za	omen	 i	znak	że	powinni	wezwać	Sathlę	bo	są	 jej	godni.	Wszystko	 to	było	sprytnym	posunięciem	
czarnoksiężnika,	ale	w	głowie	Gherta	cały	świat	stanął	do	góry	nogami.	Przedtem	wiecznie	miał	kom-
pleks	niższości,	nie	mógł	się	nawet	pokazać	ludziom	i	wierzył	w	swoją	szpetotę.	Teraz	był	ubóstwiany	
i	darzony	nabożnym	szacunkiem.	Nie	może	przeboleć	że	ci,	jedyni	ludzie	którzy	go	akceptują,	czczą,	
wszyscy	mają	niebawem	zginąć.	Ale	nie	jest	gotowy	się	przeciwstawić	swemu	mistrzowi.	

	 Sekta	 jest	 groźna.	 A	 jej	
możliwości	 określają	 możliwości	 jej	
członków.	Tak	więc	może	na	kark	grac-
zy	 nasłać	 policję	 czy	 nawet	 wpływać	
na	 werdykty	 sądów.	 Jednak	 użyje	
takich	 środków	 tylko	 na	 polecenie	
wywyższonych.	Ci	 zaś	działają	powoli	
i	 roztropnie,	 bardziej	 zwracając	 uwagę	
na	przyczyny	wydarzeń	niż	ich	konsek-
wencje.

Sekta

	 Sam	rytuał	nie	różni	się	od	tych	opisanych	w	podręczniku.	Jednak	by	miał	szanse	powodze-
nia	należy	umieścić	pod	sufitem	jakiejś	jaskini	lub	podziemi	okrąg	ze	złota.	Ten	okrąg	powinien	mieć	
przynajmniej	piętnaście	metrów	średnicy	oraz	nie	powinien	mieć	przerw	szerszych	niż	cal.	Pozostałe	
składniki	to	świece,	kreda,	rytualne	śpiewy	i	normalne	insygnia.	
	 Sekta	 nie	 bardzo	 miała	 możliwość	 zdobycia	 takiej	 ilości	 złota.	 Nawet	 gdyby	 cały	 okrąg	
wykonać	z	bardzo	cienkiego	drutu	złotego	to	czciciele	nie	zdołali	by	zgromadzić	takiej	ilości	zbiórką.	
Dlatego	wywyższeni	sekty	postanowili	zdobyć	złoto	bardziej	radykalnymi	środkami.	Mianowicie	zaata-
kowali	i	obrabowali	bardzo	ważnego	członka	mafii.	Kultysta	pracujący	w	banku	obserwował	przepływ	
i	 transakcje	pieniędzy.	Szybko	wywęszył	 że	 jeden	z	mafiosów	zarobione	na	kontrabandzie	pieniądze	
nie	 powierzał	 bankowi	 ale	 prywatnemu,	 sekretnemu	 sejfowi	w	 swojej	willi.	W	 ten	 sposób	 liczył	 że	
policja	nie	pozbawi	go	fortuny	nawet	gdyby	zdarzyło	mu	się	wpaść.	Atak	sekty	zaskoczył	go	kompletnie,	
dom	obstawili	kultyści,	do	domu	weszli	wywyższeni	którzy	kontrolowali	przywołane	nasiona	Ubbo-
Sathli,	 tak	że	 te	wyjadły	całą	ochronę.	Na	koniec	do	pojmanego	bossa	przybył	Ghert	który	 torturami	
wyciągnął	od	niego	informacje	potrzebne	do	kradzieży	sejfu.	Kultyści	wywieźli	pieniądze	za	które	sz-
eregiem	małych	transakcji	podpisanymi	nazwiskami	czcicieli	kupili	złoto	oraz	biżuterię	ze	złota.	Sekta	
zgromadziła	więc	całą	górę	drogocennego	metalu	który	przetopiła	na	gruby,	solidny	drut.	Tak	zyskała	
komponent	potrzebny	do	przywołania	swego	bóstwa.	
	 Oczywiście	Mafia	nie	toleruje	ludzi	którzy	próbują	jej	coś	ukraść,	mają	od	tego	bardzo	nie-
bezpiecznych	ludzi.	Zebrawszy	pobieżne	informacje	wysłali	tych	ludzi	by	rozprawili	się	ze	złodziejami,	
potem	torturami	ustalili	gdzie	są	pieniądze	oraz	kto	śmiał	dokonać	takiego	czynu.	Jednak	grupa	gang-
sterów	zaprawionych	w	mokrej	robocie	wpadła	w	zasadzkę	sekty	która	spodziewała	się	takich	kroków.	
I	znowu	wywyższeni	wezwali	nasienie	Ubbo-Sathli	i	ten	potwór	zjadł	całą	grupę.	Potem	jeszcze	Ghert	
nocą	udał	się	do	domu	nowego	bosa	i	przyniósł	stamtąd	jego	głowę.	Teraz	mafia	jest	kompletnie	zd-
ezorganizowana,	ogłupiała	i	zupełnie	nie	może	dojść	co	się	właściwie	stało.	Kilku	ludzi	próbuje	przejąć	
władzę,	a	ten	kto	ma	jej	najwięcej	ma	na	karku	zwierzchnictwo	które	zadaje	głównie	jedno	pytanie,	gdzie	
jest	ich	kasa.	

Przywołanie Ubbo-Sathli
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„Wyglądali osobliwie, bladzi, łysiejący, o widocznych żyłach. Zdawało się że coś w nich obumarło, 
Zaś oczy… Oczy zdradzały że zostali złamani. Złamani jakąś ułomnością której nie byli w stanie się 
przeciwstawić...”

	 Wygląd:	 Jest	 ich	 trzech.	Krótkowłosa	 kobieta	mająca	 około	 czterdziestu	 lat.	Mężczyzna	 z	
lekkim	zarostem	mający	około	dwudziestu	sześciu	lat.	Oraz	olbrzym,	o	masywnym,	barczystym	ciele	
mający	około	trzydziestu	lat.	Wszyscy	noszą	białe	spodnie	wykonane	z	dobrego	płótna.	Kobieta	ma	też	
koszulę,	mężczyźni	mają	gołe	piersi.	Do	tego	każdy	wywyższony	nie	rozstaje	się	z	czarnym	płaszczem	z	
kapturem.	Ich	ciała	są	blade,	jakby	lekko	wyschłe,	tłustawe,	wszelkie	żyły	widać	na	nich	bardzo	wyraźnie.	
Przypominają	niekiedy	doskonałe	żywe	rzeźby	z	wosku.	Jest	to	dziwne	ale	nie	odrażające	na	pierwszy	
rzut oka. 
 Charakter:	Cała	trójka	to	fanatycy,	nie	zdolni	do	przyjęcia	racjonalnych	argumentów	i	prze-
konani	o	heretyczności	poglądów	wszystkich	z	poza	sekty.	Poza	tym	są	bardzo	fundamentalistyczni	w	
swoich	poglądach	i	wierzą	że	sektę	otaczają	sami	wrogowie	dążący	do	jej	szkody.	Stąd	nigdy	nie	zaufają	
żadnemu	człowiekowi	który	nie	wyrazi	chęci	przyłączenia	się	do	sekty.	
	 Zajęcia:	Indoktrynowanie	członków	sekty,	doradzanie	im	właściwej	drogi	w	życiu	codzien-
nym.	Mieszkają	na	w	domku	jednorodzinnym	i	spędzając	całe	dnie	na	medytacjach	i	modlitwach.
 Informacje dodatkowe:	Ci	ludzie	zanim	wstąpili	do	sekty	byli	zwykłymi	obywatelami.	Ko-
bieta	była	nauczycielką	chemii	i	fizyki	w	szkole.	Niewiele	z	tej	wiedzy	pozostało	jej	w	głowie.	Młodszy	
mężczyzna	był	początkującym	gangsterem	z	Sand	Luis,	do	tej	pory	świetnie	strzela	z	karabinu.	Ostatni,	
ten	wielkolud	był	 tragarzem	z	doków.	Posiadał	niewielka	rodzinę	którą	porzucił	dla	sekty,	 już	 jej	nie	
pamięta,	w	ogóle	niewiele	już	pamięta.	
	 Elementem	 inicjacji	wywyższenia	 jest	wypicie	 czary	z	 „ambrozją”	 jest	 to	przywołany	płyn	
z	 innego	 wymiaru.	 Zaklęcie	 wzywa	 nasienie	 Ubbo-Sathli	 w	 formie	 na	 wpół	 organicznego	 płynu	
przywodzącego	 na	myśl	 płyny	 ustrojowe.	 Po	 jego	wypiciu	 stwór	 rozchodzi	 się	 po	 żyłach	 i	 zmienia	
w	rodzaj	zarodka	potwora.	Sprawia	to	że	dopóki	wywyższeni	żyją	regenerują	w	każdej	turze	1	punkt	
wytrzymałości.	 Zaś	 kiedy	 zginą	 ich	 krew	 „rodzi”	 stwora	 który	 wysysa	 z	 nich	 soki.	 Jego	 wielkość	
zależy	wówczas	od	sumy	S,	Kon	i	Bc	wywyższonego.	Takie	narodziny	powodują	utratę	1/k6	punktów	
poczytalności.	Co	rok	zarodek	nasienia	Ubbo-Sathli	wysysa	z	nosiciela	1	punkt	kondycji,	kiedy	wyssie	
połowę	podejmie	próby	samodzielnego	narodzenia	się	zabijając	nosiciela.	
	 Ci	 czarnoksiężnicy	 próbowali	 nawiązać	 kontakt	 z	Ubbo-Sathlą,	 ich	 umysły	więc	 otarły	 się	
o	jaźń	mającą	200	mocy.	Zostali	więc	złamani	przez	bóstwo	które	zrobiło	to	instynktownie.	To	przez	
to	doświadczenie	nie	widzą	 innej	możliwości	niż	 tylko	czcić	 ten	byt,	nie	ma	ceny	jakiej	by	za	 to	nie	
zapłacili.	Ich	uszkodzone	tym	zdarzeniem	umysły	popadły	w	bezwzględny	fanatyzm.			
	 Jak	na	nią	wpłynąć:	Można	mieć	na	nich	jakiś	wpływ	jedynie	będąc	członkiem	sekty.	Wów-
czas	można	ich	zwodzić	kłamstwami.	Są	bardzo	otwarci	i	zawsze	gotowi	wysłuchać	każdego	swojego	
wyznawcę.	
 Wątki:	To	jedna	z	najważniejszych	sił	w	grze,	podobnie	jak	Mordechaj,	albo	magowie	rodziny	
Grimbergów.	Od	ich	działań	i	decyzji	zależy	czy	przywołają	Sathlę.	

„Posiada psi pysk pełen kłów. Za strój służy mu mocno opinający jego nieludzkie kształty, skórzany kaf-
tan. Zaś krzywe nogi skrywają obszerne bryczesy. Na wierzchu nosi czarną pelerynę z kapturem.”

	 Wygląd:	Ghert	 nie	może	 się	 pokazać	 publicznie.	Bo	 choć	 z	 pozoru	wygląda	 jak	 człowiek	
to	z	bliska	nie	 sposób	go	z	nim	pomylić.	 Jego	skórę	pokrywa	sierść,	 a	 twarz	 jest	na	wpół	 ludzka	na	
wpół	jakiejś	dziwnej,	kojarzącej	się	z	czymś	pierwotnym	istoty.	Ni	to	pies,	ni	małpa,	ma	w	sobie	coś	z	
bestii	i	coś	z	neandertalczyka.	Jego	ostre,	żółte	zęby	są	krzywe	i	ewidentnie	drapieżne.	Nie	jest	zupełnie	
odrzucający,	ale	jego	wygląd	szokuje.		
 Rola:	Ghert	jesz	złem.	Ale	złem	które	da	się	zrozumieć,	ma	wiec	kontrastować	z	bezmyślnymi	
kreaturami	Ubbo-Sathli	które	jawią	się	jako	zło	niepojęte.	Jego	zasadniczym	więc	celem	w	przygodzie	
jest	próba	doprowadzeniu	do	upadku	moralnego	graczy,	kiedy	będą	oni	godzić	się	na	zło,	by	pokonać	
inne	zło.	Będzie	pogrywał	z	bohaterami,	a	jego	przewrotna	natura	będzie	się	cieszyć	z	ich	desperacji.	
 Charakter:	 Złośliwy,	 cyniczny,	 uwielbia	 dogryzać	 lub	 odsłaniać	 hipokryzję	 innych.	 Jest	
sprytny,	dużo	kombinuje,	a	w	dodatku	nikim	się	nie	przejmuje.	Wyznaje	zasadę	że	niewygodnych	trzeba	
szybko	zabić	by	nie	sprawiali	więcej	kłopotów.	Nie	ma	żadnego	kręgosłupa	moralnego,	nie	do	końca	
rozumie	zahamowania	innych	ludzi,	wydają	mu	się	całkiem	nielogiczne.	Ale	na	kogo	mógłby	wyrosnąć	
ktoś	wychowany	 przez	Mordechaja?	Kiedy	 chce	może	 udawać	 kogoś	mniej	 zdegenerowanego,	 jeśli	
myśli		że	coś	tym	uzyska,	robi	się	wówczas	przymilny	i	układny.	Każdy	po	teście	psychoanalizy	wyczuje	
fałszywość	tej	postawy.
	 Zajęcia:	Jest	samotną	istotą,	zamkniętą	i	schowaną	przed	światem.	Niewiele	ma	zajęć.	Często	
studiuje	księgi	 lub	przygotowuje	kręgi	 i	 insygnia	do	 rytuałów	bądź	eksperymentuje	 z	magią.	Bardzo	
wiele	śpi	 lub	ćwiczy	fizycznie,	 jego	mordercza	skuteczność	w	walce	 jest	zasługa	właśnie	 tego	że	ma	
tak	wiele	czasu	na	jej	doskonalenie.	Od	czasu	do	czasu	nocami	wychodzi	z	kryjówki	by	się	spotkać	z	
przedstawicielami	 sekty,	 odwiedzić	 jakiegoś	 czciciela	w	 jego	 domu	 lub	 zdobyć	 jakieś	 potrzebne	mu	
przedmioty.	Robi	to	jednak	rzadko.	Od	czasu	do	czasu	Mordechaj	wysyła	go	by	kogoś	zabił	lub	by	coś	
sprawdził.	
	 Jak	na	niego	wpłynąć:	Najlepiej	oferując	coś.	Doskonale	się	targuje	i	umie	to	robić	skutec-
znie,	zawsze	w	wymianie	coś	za	coś	obie	strony	wychodzą	zadowolone.	Najczęściej	szuka	on	wspólnych	
korzyści	z	danej	umowy	i	unika	mówienia	o	własnych	korzyściach.	Można	go	też	oszukać	przedstawiając	
fakty	których,	z	racji	ograniczenia	swobód,	nie	może	zweryfikować.	Można	też	spróbować	zmniejszyć	
jego	lojalność	wobec	Mordechaja.	Gdyby	gracze	zaoferowali	mu	coś	czego	zupełnie	się	nie	spodziewa,	
a	bardzo	pożąda	mógłby	się	posunąć	bardzo	daleko	by	to	zdobyć.	Mordechaja	co	prawda	nie	zaataku-
je	 (Uważa	 to	za	samobójstwo)	ale	może	na	przykład	dostarczyć	księgi	wężowych	 ludzi,	 lub	nauczyć	
jakiegoś	zaklęcia.	Jeśli	ktoś	rozmawia	o	nim	i	zda	test	psychoanalizy	może	dostrzec	w	tym	potworze	
głęboką,	nieuświadomioną	potrzebę	miłości	i	akceptacji.	Narrator	powinien	pamiętać	że	wpływ	graczy	
może	zmienić	te	postać	a	nawet	jej	światopogląd.	
	 Wątki:	Ta	postać	jest	kontrolowana	przez	Mordechaja,	ale	nie	jest	mu	w	pełni	lojalna,	gdyż	
w	jego	życiu	pojawiła	się	sekta,	grupa	ludzi	którzy	go	szanują	i	podziwiają.	Jego	celem	jest	więc	być	
lojalnym	i	wobec	swojego	mistrza	i	wobec	ludzi	z	sekty.	Kiedy	więc	sekta	jest	już	bliska	wezwania	Sathli	
będzie	próbował	ocalić	choć	kilku	jej	członków.	Mordechaj	zamknie	podczas	obrzędów	przywoływania	
całą	 sektę	 za	 kratą	w	podziemiach	by	mieć	 pewność	 że	 zginą	 i	 nie	 będą	mu	więcej	 przeszkadzać	w	
przyszłości.	Stworzył	trzech	niebezpiecznych	magów	nie	chce	by	się	mścili	i	go	szukali.	Ghert	dorobił	
klucz	do	tej	kraty	i	będzie	chciał	przekonać	graczy	by	wypuścili	ocalałych	z	pogromu.	Sam	nie	może	
tego	zrobić	gdyż	będzie	wówczas	asystować	w	rytuale	swojego	mistrza.	Jeśli	gracze	się	zgodzą	będzie	w	
stanie	wiele	im	obiecać	w	zamian.	Ghert	zazwyczaj	dotrzymuje	danego	słowa.	

	 Narrator	 powinien	 znaleźć	
sobie	swoja	wizję	tego	kim	jest	Ghert	i	
jak	chce	go	użyć	w	opowieści.	Jeśli	jed-
nak	uzna	że	 jest	 tu	 zbyt	wiele	wątków	
jak	 na	 jego	 standardy	 zawsze	 może	
usunąć	Gherta.	Jest	ciekawym	wątkiem	
który	dobrze	użyty	może	nawet	zmienić	
bieg	 wydarzeń.	 Trzeba	 więc	 jego	 rolę	
przemyśleć	przed	grą.

Wywyższona Trójca. 
Przywódcy kultu.
Czarnoksiężnicy.

Ghert. 
Hybryda człowieka i ghula

Czarnoksiężnik.
Zabójca.
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	 Nie	 są	 źli.	 Po	 prostu	 pamiętają	 własną	 wielkość	 i	 nie	 mogą	 znieść	 obrazu	 upadku	 swojej	
wspaniałej	rasy.	Wiele	lat	temu	wielki	czarnoksiężnik	Sissmar	zgromadził	sporą	grupkę	przedstawicieli	
ich	rasy	i	zbudował	sanktuarium.	Tam	spisali	całą	swoją	wiedzę	i	gromadzili	bibliotekę	zbierającą	hym-
ny	Yiga,	pozostałości	wiedzy	przodków.	Zdegenerowane	osobniki	 zepchnięto	do	 roli	 służby,	 zaś	dor-
odne	okazy	płodziły	dzieci	i	studiowały	arkana	czarnoksięstwa.	I	powoli	odżyła	nadzieja	na	przyszłość	
wężowych	ludzi,	rasy	silnej	i	pięknej.	Wówczas	do	sanktuarium	przybyło	dwóch	ludzi,	mieli	karabiny	i	
potężne	zaklęcia	zdolne	robić	w	pył	wszelkie	czary	ochronne	czy	pieczęcie.	Rozstrzelali	oni	obrońców,	
całe	oddziały	zdegenerowanych,	pozabijali	najsilniejszych	czarnoksiężników.	Zmuszając	resztę	do	uc-
ieczki.	Wówczas	 złupili	 doszczętnie	 sanktuarium,	 roztrzaskali	 sarkofag	 samego	 Sissmara	 by	 ograbić	
jego	zwłoki	i	zbezcześcili	świątynię	Yiga.	A	potem	odeszli	zostawiając	jedynie	puste	półki	w	bibliotece.	
Wężowi	ludzie	kiedy	powrócili	długo	nie	mogli	dojść	do	siebie.	Bo	choć	większość	przetrwała	to	stra-
cili	przywódców,	przewodników	i	nauczycieli,	a	nawet	wiedzę.	Zaczęli	się	powoli	podnosić	z	upadku	a	
dwójka	z	młodych	czarnoksiężników	postanowiła	ruszyć	śladem	najeźdźców.	Chcieli	oni	nie	tylko	się	
zemścić	ale	i	odzyskać	choć	część	swoich	ksiąg.	Co	im	się	udało,	ludzkiego	czarnoksiężnika	ani	jego	
ucznia	nie	interesowały	święte	teksty	Yiga,	opisy	historii	i	kultury	więc	je	porzucili.	Wężowi	ludzie	je	
odzyskali.	Ale	brakowało	ksiąg	z	wiedzą	tajemną,	ksiąg	magicznych	i	traktatów	o	okultyzmie.	Ludzcy	
najeźdźcy	wiedzieli	po	co	przychodzą.	Pościg	 trwał	więc	dalej,	ale	bardzo	powoli,	wężowi	 ludzie	nie	
mogli	chodzić	po	świecie	opanowanym	przez	człowieka.	Ale	w	końcu	wysiłki	się	opłaciły,	trafili	na	ślad	
swojego	wroga	i	organizowanego	przez	niego	kultu.	Z	tego	co	ustalili	kult	czcił	Ubbo-Sathlę	co	było	
zupełnie	pozbawione	sensu,	bóstwo	pozbawione	umysłu	pozostawało	głuche	na	wszelkie	modły.	
	 Teraz	dwaj	młodzi	czarnoksiężnicy	wężowych	ludzi	Thssat	oraz	Nissel,	zastanawiają	się	jak	
zabić	 najeźdźcę	 oraz	 odzyskać	 swoje	 księgi.	 Poznali	 podstawy	 ludzkiej	mowy,	 czytali	 ludzkie	 teksty	
spisane	łaciną	zaś	zaklęcia	pozwalały	im	zmieniać	swój	wygląd	na	ludzki.	Jednak	było	tego	mało,	zro-
zumieli	że	jeśli	chcą	działać	wśród	ludzi	muszą	mieć	swoje	ludzkie	pionki	zaś	samemu	kryć	się	w	cie-
niu.	Dlatego	odprawili	rytuał	zwany	„Wezwanie/spętanie	istoty	ludzkiej”	przedstawiciela	mniejszej	rasy	
niezależnej.	Nie	mieli	pojęcia	kto	do	nich	przybędzie	ale	po	kilku	godzinach	pojawił	się	Maxymilian	
Pern.	Wówczas	spętali	jego	wolę	powołując	się	na	potężne	byty	tego	świata	i	wydali	mu	nakaz	–	zabij	
czarnoksiężnika,	przynieś	nam	nasze	księgi.	
	 Pern	niemal	umarł	ze	strachu,	zaś	ciążące	na	nim	czary	zmuszają	go	do	postępowania	zgodnie	
z	życzeniem	wężowych	 ludzi.	Ci	zdołali	mu	wskazać	dom	Grimbergów,	 jako	miejsce	gdzie	 ich	wróg	
się	 znajduje,	 oraz	mniej	więcej	 uściślić	 że	 chodzi	 o	Mordechaja.	Ale	 Pern	 jest	 zwykłym	 porządnym	
obywatelem,	pisze	wiersze	oraz	pracuje	jako	aktor	teatralny.	Nigdy	nie	przyszło	mu	do	głowy	by	kogoś	
zabijać.	Poza	tym	nie	wie	jak	sobie	poradzić	z	faktem	że	napadły	go	dwa	nieludzkie	potwory	rzucały	na	
niego	jakieś	czary	i	wydawały	rozkazy,	był	przekonany	że	go	zjedzą!	Jego	psychika	się	mocno	załamała,	
wiedział	że	nikt	mu	nie	uwierzy	w	to	co	go	spotkało	więc	wymyślił	że	będzie	opowiadać	o	tym	jako	o	
wizjach	i	majakach.	Szybko	ustalił,	dzięki	swoim	znajomym	z	grupy	artystów	że	w	domu	tym	mieszka	
psycholog	Calvin	Grimberg.	Napisał	więc	do	niego	list	by	zainteresować	staruszka	swoim	przypadkiem.	
Ma	głęboką	potrzebę	zamordowania	czarnoksiężnika	z	domu	Grimbergów	ale	też	strasznie	nie	chce	tego	
robić.	Nie	ma	pojęcia	co	czynić	ale	list	może	sprawi	że	stanie	się	coś	co	mu	pomoże.	Naprawdę	potrze-
buje	pomocy,	kogokolwiek!

Wężwi ludzie

„Zrazu zrobił na nas dobre wrażenie. Młody, przystojny i obdarzony niskim, ciepłym głosem. Ale widać 
było jego udręczenie, jakby nie spał od kilku dni. Kiedy opowiedział nam swą opowieść nie byliśmy pewni 
jak się do tego odnieść, nie potrafiliśmy uwierzyć temu człowiekowi...”

	 Wygląd:	 Ostatnio	 jest	 trochę	 zaniedbany,	 nieogolony,	 jego	 oczy	 zdradzają	 niewyspanie,	
przestał	się	nawet	przebierać.	Wielka	szkoda	bo	przedtem	był	dość	przystojnym	młodym	człowiekiem.
 Charakter: Ostatnio	został	trochę	złamany.	Przedtem	był	duszą	towarzystwa,	miłym,	wesołym	
człowiekiem	o	dobrych	manierach	i	opinii.	Teraz	ma	rozbiegane	oczy,	boi	się,	jest	zagubiony,	niepewny.	
Chciałby	się	izolować	od	ludzi,	nie	uśmiecha	się	nawet	z	żartów.	Zupełnie	nie	rozumie	co	ma	począć,	ale	
też	nie	może	opowiedzieć	innym	o	tym	co	go	trapi.	
 Rola: To	 tragiczna	 postać.	 Albo	 zginie	 w	 prubie	 zamachu	 na	 Mordechaja	 albo	 popełni	
samobójstwo.	Ma	pokazać	do	czego	doprowadzają	ludzi	zaklęcia	i	mroczne	istoty	z	mitów.	Żeby	gracze	
poczuli	tę	posta	Narrator	musi	stworzy	jakąś	więź	między	nim	a	graczami.	Jakoś	się	muszą	zaangażować	
lub	mieć	chęć	mu	pomóc.	Dlatego	doprowadź	do	tego	by	Max	był	im	nieobojętny.	
	 Zajęcia:	Obecnie	ma	myśli	samobójcze,	chodzi	po	domu,	usiłuje	pisać	depresyjna	poezję	lub	
pić.	Jednak	wiążące	go	czary	co	chwila	mobilizują	go	do	działania,	jest	też	świadomy	że	wężowe	stwory	
go	obserwują.	Chodził	po	znajomych	i	szukał	informacji	na	temat	domu	Grimbergów,	często	kręci	się	
dookoła	posesji.	
	 Jak	 na	 niego	 wpłynąć:	Okazując	 współczucie,	 zainteresowanie,	 choć	 cień	 wiary	 w	 jego	
opowieści	lub	też	oferują	swoją	pomoc.	Zrobi	wszystko	byle	by	nie	być	samemu	w	tej	sytuacji	w	której	
się	znalazł,	schwyci	się	każdej	brzytwy.	
	 Wątki:	 Jego	celem	 jest	zrealizowanie	zamachu	na	Mordechaja,	ale	może	 też	skontaktować	
graczy	z	Wężowymi	ludźmi.	

Maxymilian Pern. 
Młody artysta.

Popadający w obłęd.
Agent wężowych ludzi.
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„Z pozoru byli ludzcy, posturą, powagą i formą, ale daleko było im do ludzi. (...) Jeden siedział, wspierając 
się na ogonie, krzyżując nogi jakby lewitował, nieludzko wyginając swe ciało... Odczytywał inskrypcje ze 
starego zwoju, recytował tekst z jakimś wrogim okrucieństwem w oczach.”

	 Wygląd:	Są	zarówno	piękni,	jakimś	nieludzkim	wdziękiem,	jak	i	odrażający	swą	szpetotą.	Mają	
cudowne	oczy	paciorkowate,	wielkie,	wilgotne.	Zieloną	skórę	pokrytą	gładkimi,	delikatnymi	łuskami.	
Ich	 ludzką	posturę	od	góry	wieńczy	 zupełnie	gadzia,	wężowa	głowa,	 zaś	plecy	przechodzą	w	gruby,	
masywny	ogon.	Za	strój	służą	im	jedynie	specjalnie	uszyte	mocne,	choć	luźne	spodnie.	Często	węszą	
rozdwojonymi	językami,	ale	ich	zachowanie	zdradza	obcą	nam	ale	zadziwiająco	rozwiniętą	kulturę.	Jeśli	
są	pod	wpływem	zaklęcia	dającego	im	ułudę	wyglądu	ludzi	noszą	długie	płaszcze	i	zawsze	zdradzają	się	
jakimś	wężowym	nawykiem	lub	tikiem.	
	 Zwykli	nazywać	ludzi	“Ciepłokrwistymi“.	Narrator	powieniem	dodawać	to	słowo	zamiast	ka-
dego	“wy“,	“ludzie“	czy	“on“,	odnoszące	się	do	osób.	Jedynie	o	drugim	wężowym	człowieku	będzie	
mówił	urzywając	jego	imienia.	
 Charakter:	Oboje	są	bardzo	zdeterminowani	ale	i	zagubieni.	
	 Zajęcia:	 Zbierają	 informacje	 o	 ludziach	 próbując	 obmyśleć	 jakiś	 rozpaczliwy	 plan.	Wiele	
czasu	zajmuje	im	też	długie	modlenie	się	do	Yiga	o	przewodnictwo	i	obronę.	Ten	jednak	niezmiennie	
pozostaje	na	te	modły	głuchy.	
	 Jak	na	nich	wpłynąć:	Tylko	proponując	coś	w	zamian.	Przywykli	do	handlu	i	rozumieją	jego	
zasady.	Pod	jednym	warunkiem,	najpierw	wy	zróbcie	to	co	obiecacie	a	potem	my	rozważymy	czy	zrobić	
to	co	obiecaliśmy.	Nie	zrobią	nic	bezinteresownie	ani	nic	co	nie	będzie	się	im	opłacało.	Jeśli	odniosą	
sukces	o	jaki	im	chodziło	znikną	zapominając	o	wszelkich	obietnicach.	Wraz	z	postępem	przygody	zrobią	
się	coraz	bardziej	zdesperowani,	tym	łatwiej	będzie	na	nich	wpływać.		
	 Wątki:	Są	czwartą	siłą	działającą	w	przygodzie.	Podobnie	jak	czarnoksiężnicy	Grimbergów,	
jak	Mordechaj	z	uczniem	oraz	jak	sekta.	 	 Jest	to	prowizoryczna	mapa.	Zawiera	ona	główne	lokacje	które	opisałem	w	scenariuszu.	Zielo-

nymi	tokenami	z	lupą	oznaczyłem	wskazówki	które	w	danej	lokacji	da	się	znaleźć.	Sprawia	to	że	mapa	
jest	użytecznym	narzędziem	dla	Narratora.	

	 Okręgi	oznaczają	lokacje.	Dom	Grimbergów	dodatkowo	zaznaczyłem	z	niektórymi	pokojami	
oddzielnie. 

	 Mam	nadzieję	że	Narrator	nie	będzie	miał	problemu	ze	zrozumieniem	tego	wykresu.	

Thssat i Nissel. 
Czarnoksiężnicy wężowych 
ludzi.
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Ogród Grimbergów:
	 -	Ślady	Krwi:	Dom	leży	między	dwiema	ulicami.	Jego	właściwy	adres	zawiera	pierwszą	z	
nich	 która	 jest	 z	 tyłu	 domu,	 zaś	 faktyczny	wjazd	 jest	 po	 przeciwnej	 stronie	 domów	 z	 drugiej	 ulicy.	
Gracze	znają	adres	głównie	z	korespondencji	zaś	Joachim	nie	pamiętał	poinformować	ich	by	przyjechali	
od	drugiej	strony.	Stąd	gracze	na	samym	początku	przygody	idąc	z	dworca	lub	jadąc	samochodem	ujrzą	
dziki	ogród,	a	w	tle	 jakąś	ruderę	z	absurdalną	wierzą	na	środku.	Raczej	nie	zrobi	 to	na	nich	dobrego	
wrażenia.	Po	dość	siłowym	odsunięciu	podrdzewiałej	bramy	która	nawet	nie	była	zamknięta	na	kłódkę	
gracze	będą	mogli	wjechać	na	zdziczały	trawnik	który	chyba	kiedyś	był	wysypanym	żwirem	miejscem	
parkingowym.	Potem	mogą	się	wypakować	na	wysokie,	uschłe	chwasty.	Do	tego	jeszcze	zacznie	padać	
deszcz.	Graczy	czeka	przeprawa	przez	chaszcze,	potem	dziki	sad	aż	do	alejki	prowadzącej	do	bardziej	
zadbanej	części	ogrodu.	Drzwi	od	domu	są	zamknięte	więc	trzeba	go	obejść	aż	dojdzie	się	do	frontu.	
Tam	przywita	ich	uradowany	i	Joachim	i	zaprosi	do	środka.	Wówczas	zaprosi	graczy	by	zdjęli	płaszcze	i	
poszli	do	salonu,	sam	zaś	ruszy	poinformować	domowników	o	przybyciu	gości.	Chwilę	po	jego	wyjściu	
gracze	zauważą	że	płaszcz	jednego	lub	dwóch	zupełnie	uciapany	jest	czymś	na	kształt	smaru.	Zbadanie	
tej	substancji	natychmiast	uświadomi	ich	że	to	duża	ilość	skrzepłej	krwi,	ponownie	rozmoczonej	deszc-
zem.	Jest	oczywiste	że	musieli	się	otrzeć	o	coś	kiedy	przechodzili	przez	krzaki	i	chaszcze	w	dzikiej	części	
ogrodu.	Od	nich	zależy	czy	ruszą	 teraz	 to	badać,	choćby	pod	pretekstem	przyniesienia	 reszty	bagaży	
czy	zostawią	to	na	potem	licząc	że	deszcz	nie	spłucze	wszystkich	śladów.	Jeśli	pójdą	przeszukać	swoja	
drogę	to	dobrze	by	mieli	lampę	lub	latarkę.	Szukanie	w	strugach	deszczu	jest	bardzo	nieprzyjemne,	ale	
można	szybko	odkryć	ślad	na	ziemi	i	trawie	jakby	ktoś	ciągnął	przez	te	krzaki	jakieś	durze	zwłoki,	mógł	
być	to	człowiek,	duży	pies,	cokolwiek.	Pewne	jest	że	zwłoki	krwawiły	obficie,	oraz	że	ciągnięto	je	w	ki-
erunku	cmentarza.	Trop	urywa	się	przy	zardzewiałym	płocie,	deszcz	spłukał	już	większość	śladów.	Jeśli	
spróbują	wrócić	do	tego	później	nic	nie	znajdą	bez	bardzo	trudnego	-30	testu	tropienia,	a	i	wtedy	zdołają	
ustalić	tylko	kilka	wskazówek.	
	 Ten	ślad	ma	na	celu	bardziej	zaniepokoić	graczy	od	tej	pory	będą	mieli	poczucie	że	uczestniczą	
w	śledztwie.	

Dom Grimbergów:
	 Jest	on	pełen	wskazówek.	Opiszę	główne,	ale	Narrator	może	dodawać	je	wedle	uznania	jeśli	
uzna	że	jego	gracze	poruszają	się	w	sprawie	za	wolno.	
 - Rodzinny Sekret: Grimergowie	 od	 pokoleń	 żyją	 wiedząc	 że	 niektórzy	 z	 nich	 są	
czarnoksiężnikami.	Oczywiście	nie	mówi	się	tego	w	Prost,	nikt	tego	nigdy	nie	nazwał	ale	nieświadoma	
niczego	część	rodziny	czuje	że	coś	jest	nie	tak.	Dzieci	są	wychowywane	w	taki	sposób	by	nie	zadawały	
pewnych	pytań,	rodzeństwo	czarodzieja	też	czuje	że	są	tematy	Tabu.	Nikt	nie	drąży	pewnych	tematów,	
nawet	nie	do	końca	rozumiejąc	czemu.	Nieświadomi	nie	wierzą	w	magię,	ba	mogą	być	szczerze	roz-
bawieni	takimi	oskarżeniami,	ale	też	nigdy	nie	będą	dociekać	tego	co	czyni	Malkolm.	To	trwa	od	pokoleń,	
wrosło	w	tę	rodzinę	jakieś	głębokie	niedopowiedzenie.	Każdy	będzie	podświadomie	czuł	sprzeciw	jeśli	
gracze	będą	drążyć	te	konkretne	tematy	tabu.	Nawet	Joachim	taki	będzie,	jednak	tylko	do	czasu	aż	wy-
darzenia	zmuszą	go	do	spojrzenia	na	swoją	rodzinę	w	innym	świetle.	Stąd	gracze	mogą	wyczuwać	w	
wypowiedziach	rozmówców	które	tematy	są	blokowane	niechęcią.	Jest	to	cenna	wskazówka.	
 -	Oko	światła	i	ciemności:	Wiele	lat	temu	Arnold	Grimberg	dołączył	do	stowarzyszenia	pa-
rareligijnego	mającego	na	celu	egzorcyzmowanie	świata	ze	zła.	Był	to	raczej	klub	towarzyski	w	którym	
dżentelmeni	dyskutowali	o	 spirytyzmie	 i	 złych	fluidach	duchowego	przenikania.	Arnold	przyniósł	na	
jedno	spotkanie	księgę	opisującą	czar	„Oko	światła	i	ciemności”.	Księga	tak	poruszyła	całe	stowarzysze-
nie	że	z	romantyków	i	fantastów	zmienili	się	w	regularne	koło	ezoteryczne	któremu	przewodził	Arnold.	
Jego	celem	było	stworzenie	egzorcyzmu	–	znaku	ochronnego	który	mógłby	chronić	całe	miasto!	Losy	
stowarzyszenia	były	dość	burzliwe	ale	zdołali	rzucić	zaklęcie	i	stworzyć	działający	znak.	Rytuał	był	tak	
wyczerpujący	 i	ciężki	że	niebawem	stowarzyszenie	się	 rozpadło.	Zaś	Arnold	zajął	 się	badaniami	nad	
znakiem	w	swojej	pracowni.	Jego	następca	Nikodemus	Grimberg	korzystając	z	jego	odkryć	postanowił	
wykorzystać	znak	do	ochrony	całego	domostwa	i	dzielnicy	przed	złem.	W	tym	celu	zbudował	wierzę	
na	której	umieścił	granitową	płytę	ozdobioną	zaklęciem.	Od	tamtej	pory	żadne	stwory	ras	służebnych	
ani	niezależnych	nie	mogły	się	zbliżać	do	dzielnicy	nie	tracąc	przy	tym	sił.	Nikodemus	zajmował	się	
przede	wszystkim	magia	ochronną,	nawet	swoje	obrazy	zaklinał	symbolem	starszych	bogów	skrytym	
pod	cieniuteńką	warstewką	farby.	Niestety	większość	z	jego	wysiłków	przepadła	z	czasem.
	 Ale	pozostała	ta	absurdalna	wieża	która	niczym	latarnia	morska	promieniuje	mocą.	Sprawia	
to	że	na	terenie	dzielnicy	nie	działają	żadne	zaklęcia	typu	„Nawiązanie	kontaktu”	lub	„Wezwanie”	czy	
też	„Przywołanie/spętanie”.	Co	więcej	każda	istota	powiązana	z	wielkimi	przedwiecznymi	albo	bogami	

Sedno przygody
zewnętrznymi	w	każdej	godzinie	przebywania	w	dzielnicy	 traci	1	punkt	mocy.	 Jeśli	 straci	wszystkie	
wówczas	rozpadnie	się	w	pył.	Tak	więc	cała	dzielnica	jest	doskonale	chroniona.	Mordechaj	jednak	wie	
że	moc	oka	nie	działa	jeśli	na	jej	drodze	stoi	dość	bariera	z	metalu	lub	skały.	Stąd	sekta	może	odprawiać	
czary	wezwania	pod	powierzchnią	ziemi.	
	 Gracze	mogą	 i	pewnie	znajdą	kamienną	płytę	na	szczycie	wierzy.	 Jeśli	 tylko	nie	odstraszy	
ich	fatalny	stan	konstrukcji,	rozwalające	się	schodki	oraz	lekki	przechył	wierzy.	Wówczas	na	szczycie	
jest	przeszklony	punkt	widokowy.	Wszystko	tonie	w	kurzu	i	pajęczynach.	Nad	głowami	gracza	będzie	
się	znajdować	co	bardzo	dziwne	wielka	pływa	z	czarnego	granitu,	leży	ona	na	belkach	i	jest	od	spodu	
gładka.	Jednak	dookoła	kamienia	jest	szeroka	szczelina	między	jego	krawędzią	a	dachem.	Jeśli	ktoś	ma	
7	lub	mniej	Bc	może	z	czyjąś	pomocą	wejść	na	płytę	by	ją	dokładnie	zbadać.	Powinien	jednak	wówczas	
testować	Skradanie	się,	zaś	niepowodzenie	grozi	urwaniem	dość	już	słabych	belek.	I	tym	że	płyta	zleci	
z	wierzy	potem	zrobi	dziurę	w	podłodze	i	wbije	się	w	następną	podłogę	zasypując	jadalnię	na	parterze	
pyłem	 i	drzazgami.	Gracza	przed	spadnięciem	wraz	z	płytą	może	uratować	 jedynie	szybkie	złapanie	
się	czegoś	(test	Zr	x3).	Wywoła	to	jednak	nie	lada	oburzenie	domowników.	Jeśli	nie	ma	dość	lekkiego	
i	delikatnego	gracza	płytę	da	się	zbadać	wystawiając	na	górę	aparat	fotograficzny	i	robiąc	zdjęcie,	lub	
innymi	sposobami	zależnymi	od	inwencji	graczy.	Płyta	od	góry	jest	głęboko	rzeźbiona.	Wyryto	na	niej	
stylizowany	wizerunek	oka,	 opisano	go	dookoła	 kręgami	drobnych	 znaków.	Pisma	Ne	 rozczyta	 nikt	
chyba	że	zda	test	Okultyzmu	utrudniony	o	20%.	Wówczas	zyska	blade	pojęcie	że	to	forma	egzorcyzmu,	
albo	magia	ochronna.	Faktycznie	zidentyfikowanie	znaku	wymaga	testu	Mitów	Chtulhu,	i	da	pojęcie	o	
faktycznej	funkcji	tego	czaru.	
	 Jeśli	gracze	nie	pójdą	tam	z	zupełnej	tajemnicy	to	Malkolm	dowie	się	że	gracze	byli	na	wi-
erzy	zacznie	się	niepokoić.	Trzeba	zaznaczyć	jeden	punkt	motywacji	na	jego	karcie.	Dwa	jeśli	kamień	
spadnie	z	wierzy.	Podobnie	się	sprawa	ma	z	Mordehaiem,	dostrzeże	że	gracze	mogą	być	narzędziem	do	
dalszych	planów.	To	zmotywuje	go	o	jeden	punkt.	
 - Biblioteka: Jest	tu	kilka	wskazówek.	Większość	wiąże	rodzinie	Grimbergów	z	okultyzmem.	
Po	pierwsze	udany	test	Przeszukiwania	Bibliotek	pozwoli	graczowi	się	zorientować	że	dziwnie	dużo	
książek	odnosi	się	do	wierzeń,	mitów,	albo	folkloru.	Musiały	być	one	gromadzone	przez	kilka	pokoleń	
gdyż	daty	wydań	mają	durzą	rozbieżność.	Książki	te	zazwyczaj	są	od	dawna	nie	ruszane.	Ale	gracze	
pewnie	z	zasady	będą	wyczuleni	na	wszystko	co	związane	z	paranormalnością	i	te	księgi	dadzą	im	poc-
zucie	że	coś	tu	nie	gra.	Zachęcą	do	drążenia	tematu	i	przeszukiwania	domu.	
	 Test	szczęścia	pozwoli	odnaleźć	komuś	kto	poświęca	sporo	czasu	na	badanie	ksiąg	w	kilku	
z	nich	dziwne	zakładki.	Są	to	długie	pasma	grubego	papieru	pokryte	drobnym	pismem.	Są	pisane	po	
łacinie	i	w	błyskotliwy	sposób	streszczają	znacznie	całej	księgi	w	aspekcie	przydatności	do	jakiegoś	typu	
Badań.	Owe	zakładki,	a	gracz	najdzie	ich	k6	sztuk,	przestają	pojawiać	się	w	księgach	o	dacie	wydania	
młodszej	niż	70	lat	temu.	Wszystkie	mają	ten	sam	charakter	pisma	i	traktują	bardzo	poważnie	o	owych	
badaniach.	Nie	wiadomo	 jakie	 badania	mogą	 odnosić	 się	 do	 ksiąg	 o	 tytułach	 takich	 jak	 „Wierzenia	
Chejenów”,	„Opracowanie	mitów	greckich	pod	kontem	motywów	wędrówki”,	„Dzieła	romantyczne”,	
„Alchemia	–	mity	i	fakty”,	„Pomieszanie	Sefir:	kabała	bram”	oraz	„Numerologia	w	Astrologii”.	Owe	
badania,	jeśli	gracz	dokładnie	przeanalizuje	dzieła	oraz	notatki	z	zakładek	jawić	mu	się	będzie	niejasno	
jako	coś	na	kształt	wędrówki	do	innych	światów,	albo	badania	nad	snami.	Jakkolwiek	enigmatycznie	by	
to	nie	brzmiało	niewiele	więcej	da	się	ustalić.	
	 Pod	regałem	z	książkami,	jeśli	by	ktoś	odsunął	szafkę	jest	schowek	w	którym	jakaś	kobieta	z	
rodu	Grimbergów	opisywała	swoje	wspomnienia.	Ten	pamiętnik	odnosi	się	do	Maji,	córki	Arystotelesa	
Grimbrerga.	Powierzała	ona	temu	notatnikowi	swoje	szkolne	troski,	wątpliwości,	pierwsze	nieśmiałe	i	
niewinne	miłości.	Ale	graczy	pomimo	piękna	i	szczerości	całego	pamiętnika	może	zainteresować	to	w	
jaki	sposób	patrzyła	ona	na	swojego	ojca.	Bowiem	jawił	się	jej	jako	kłębowisko	sekretów,	potęgi,	siły	i	
władczości.	Był	miły,	elegancki,	mocny,	straszny	w	gniewie,	piekielnie	mądry,	przystojny	jak	nikt.	No	
po	prostu	chodzący	ideał.	I	choć	niewiele	czasu	poświęcał	córce	ona	z	fascynacja	śledziła	każdy	jego	
krok	i	gest.	Brała	z	niego	przykład,	uczyła	się,	kopiowała	zachowania.	A	jej	spostrzegawczości	nie	uszły	
ciekawe	dla	graczy	fakty.	Opisuje	i	szkicuje	ona	na	przykład	dziwne	tatuaże	które	jej	ojciec	pewnego	
dnia	miał	na	barkach.	Badając	szkic	za	pomocą	Okultyzmu	na	-20	da	się	ustalić	że	są	to	znaki	które	rac-
zej	spodziewałby	się	znaleźć	na	amuletach	czy	talizmanach.	Opisy	kilku	podsłuchanych	rozmów	Arys-
totelesa	z	 jego	 synem,	ewidentnie	zawierają	drobne	wzmianki	o	wiedzy	okultystycznej.	Dziewczyna	
znalazła	notatki	ojca	z	rozpisanymi	znaczeniami	symboliki	sfinksa,	rozumianego	jako	forma	bramy	do	
wyższej	świadomości.	Dziewczyna	wyraża	duży	żal	że	ojciec	tyle	czasu	poświęca	jej	bratu	które	wybrał	
do	czegoś,	nie	zaś	jej	która	czuje	się	odrzucona.	Ale	widać	też	że	ojciec	starał	się	z	nią	być,	jedynie	nie	
dopuszczał	jej	do	swoich	sekretów.	
 - Obserwatorium: Jest	wielkie,	dlatego	przeszukanie	go	zajmie	sporo	czasu.	Można	ten	czas	
skrócić	 testem	 przeszukiwania	 bibliotek.	 Jednak	 zawierają	 one	wiedzę	 bardzo	 ścisłą,	 często	 zamiast	
tekstu	zawierając	tabele	liczb	czy	trajektorii.	Stąd	każdy	kto	nie	ma	Astronomii	lub	Astrologii	na	pozi-
omie	przynajmniej	30%	będzie	przeszukiwał	obserwatorium	na	-20.	Poza	książkami	ściśle	tyczącymi	się	
astronomii,	można	tam	znaleźć	niejedno	dzieło	ściśle	astrologiczne.	Te	dzieła	mają	ślady	używania	zde-
cydowanie	częstszego	niż	te	astronomiczne.	Są	tu	notatki	astrologiczne	próbujące	przewidywać	przyszłe	
wydarzenia.	 Jeśli	 ktoś	wykaże	 się	 durzą	determinacją	w	badaniu	 tych	książek	 to	w	najnudniejszej	 z	
nich	znajdzie	mały	świstek	zwracający	uwagę	że	w	roku	1922	(Obecny	rok	gry)	w	mieście	mogą	się		
wydarzyć	jakieś	znamienne	w	skutkach	wydarzenia.	Raczej	o	dość	mrocznym	i	niepokojącym	charak-
terze.	Notatka	została	spisana	jakieś	60	lat	temu.	Inne	cenne	informacje	dadzą	notatki	odręczne	schow-
ane	wewnątrz	katedry,	czy	raczej	skrzyni	na	której	stoi	teleskop.	Są	tam	małe	drzwiczki	do	schowka	na	
soczewki,	zaś	soczewki	ktoś	pozawijał	w	stary	papier.	Jest	on	pokryty	bardzo	wyblakłymi	rysunkami	
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oraz	pismem.	Te	żółte	stronice	bada	się	dość	trudno	ale	 jeśli	gracze	opiszą	jakiś	sensowny	sposób	na	
obchodzenie	się	z	nimi	mogą	je	odczytać.	Są	to	odręczne	notatki	pomocne	w	obliczeniach	astrologic-
znych	mających	na	celu	ustalić	najdrobniejsze	niuanse	specyfiki	tego	konkretnego	miejsca,	mianowicie	
tej	dzielnicy.	Rozpiętość	czasu	badań	sięga	od	1857r	do	2000r.	Niestety	są	to	notatki	uzupełniające	do	
materiału	którego	tutaj	nie	ma.	
 - Sekretna pracownia: Ukryta	jest	głęboko	pod	posesją,	 jest	wielka	jak	spore	mieszkanie	i	
pełna	wszelkiej	maści	okultystycznych	insygniów.	Wejście	do	niej	jest	ukryte	za	rurami	w	kotłowni	tak	
przemyślnie	że	nie	sposób	go	zlokalizować	bez	długotrwałych	i	drobiazgowych	badań	lub	bez	przyłapania	
kogoś	jak	otwiera	wejście.	Pracownia	poza	meblami,	obrośniętymi	woskiem	świecznikami,	kawałkami	
ciał	w	słojach,	aparaturą	alchemiczną.	Stosami	ksiąg	okultystycznych,	ołtarzykiem	bezosobowego	abso-
lutu,	czaszkami	ludzkimi,	obrazami	o	okultystycznych	znaczeniach.	Ścianami	obwieszonymi	wycinkami	
z	pergaminów,	gazet	i	ksiąg.	Zdjęciami	miejsc,	szkicami	maszyn,	ruchów	planet,	drzewa	sefir…	Skrzyń	
pełnych	 najróżniejszych	 ingredientów,	 jak	 zęby	 lwów,	 sekretne	 zioła,	 nasiona,	 truchła	 ususzonych	
żyjątek…	Są	 tu	małe	piramidy	 skrywające	niczym	 szkatułki	 rytualne	 sztylety,	 są	 różdżki	 i	 pastorały,	
kilka	szpad	i	mieczy,	złote	kielichy,	stosy	amuletów.	Jest	tu	wszystko	czego	okultysta	mógłby	kiedykol-
wiek,	 jakkolwiek	potrzebować.	Łącznie	z	dość	dużą	 ilością	miejsca	do	pisania	kręgów.	Jest	 tu	 też	na	
rzeźbionym	stojaku	zachowana	we	wspaniałym	stanie	księga	Nekronomikonu.	Jest	to	bezcenne	wydanie	
łacińskiej	wersji	którą	w	1228	roku	przełożył	Olaus	Wormius	z	wersji	greckiej.	Księga	ta	była	przepisy-
wana	ręcznie,	zapewne	przez	jakiegoś	mnicha,	ma	bogato	zdobione	inicjały	i	marginesy.	Sama	wartość	
rynkowa	tego	dzieła	jest	trudna	do	oszacowania	a	co	dopiero	mówić	o	rzadkości	i	unikalności	tego	dzieła.	
Księga	obecnie	jest	pod	szczelną	szklaną	gablotą,	zaś	korzysta	się	z	jej	dokładnej	kopii	którą	ktoś	skrupu-
latnie	przepisał	na	maszynie	i	przezornie	odbił	na	powielaczu.	Kopie	zostały	oprawione	i	mają	dość	durze	
marginesy	zawierające	notatki	odręczne	korzystających	z	niej	magów.	Gracze	powinni	tutaj	znaleźć	kilka	
ciekawych	i	może	nawet	dość	mrocznych	artefaktów	oraz	opisy	z	badań	nad	nimi.	Jednak	bez	wiedzy	
Mity	Chtulhu	mogą	nie	mieć	świadomości	że	dany	przedmiot	faktycznie	jest	magiczny.	To	jakie	artefakty	
Narrator	tutaj	umieści	powinno	raczej	zależeć	od	graczy	w	których	ręce	miały	by	one	wpaść.	Nie	wolno	
jednak	przesadzać	ani	z	ich	mocą,	ani	z	ilością,	oraz	pamiętać	że	te	przedmioty	Zasze	mają	jakąś	swoją	
mroczną	stronę.	Jednak	można	tu	na	przykład	umieścić	miecz	z	wyrytym	symbolem	starszych	bogów,	
lub	inne	przedmioty	przydatne	w	dalszej	części	przygody.	Zabrane	stąd	przedmioty	mogą	stworzyć	dobry	
wątek	do	ewentualnej	kontynuacji	gry.	
	 Trzeba	pamiętać	że	jeśli	gracze	wejdą	do	pracowni	i	Malkolm	się	o	tym	dowie	natychmiast	
zacznie	działać	dość	desperacko	by	się	graczy	pozbyć.	Dlatego	otrzyma	na	raz	pięć	punktów	motywacji.	
Jest	on	jedyną	osobą	która	wie	o	istnieniu	tego	podziemnego	kompleksu.	Ale	może	się	zdarzyć	że	sam	
wprowadzi	tam	graczy	zmuszony	wydarzeniami.	Tak	czy	inaczej	jeśli	gracze	w	ogóle	tam	trafią	to	lepiej	
by	miało	to	miejsce	w	dalszej	części	przygody	po	długim	śledztwie.	

Cmentarz	i	Zniszczony	Kościół.
	 Kościół:	Kościół	był	stary,	niewielki	i	w	dodatku	otoczony	z	każdej	strony	ponurym	równie	
starym	cmentarzem.	Kiedy	spłonął	i	tak	budowano	właśnie	nowy,	dużo	większy	i	niedaleko.	Więc	za-
miast	 odbudowywać	 świątynię,	 porzucono	 ją,	 po	 prostu	 przyspieszając	 budowę	 nowej.	 Zostały	więc	
wielkie,	malownicze	ruiny.	Mają	one	grube	mury,	łuki	bram	i	naw.	Niestety	całe	wnętrze	zawalone	jest	
wielkimi	kamieniami	gruzu	po	zawalonym	dachu,	z	nawy	głównej	zabrano	resztki	ołtarza	i	zostawiono	
tylko	kilka	uszkodzonych	rzeźb	świętych	(Floriana,	Jerzego	oraz	Franciszka)	ulokowanych	w	nawach	
bocznych.	Obok	nawy	głównej	jest	wejście	do	pomieszczenia	pozbawionego	dachu.	Skąd	można	wyjść	
z	powrotem	na	cmentarz.	W	nawie	bocznej	po	lewej	od	nawy	głównej	jest	jednak	wejście	do	podziemi	
kościoła.	Obecnie	jest	ono	zamknięte	ładną,	nową	kłódką	spinającą	bardzo	mocne	kraty	które	chronią	
własność	kościoła	przed	bezdomnymi	 i	włóczęgami.	 Jeśli	 gracze	 rozbroją	kłódkę	będą	mogli	 zbadać	
puste	pomieszczenia	podziemi.	Natrafią	na	nieznaczne	ślady	bytności	człowieka	lub	wręcz	grupy	ludzi	
(Są	to	sekciarze	którzy	właśnie	tam	odprawiają	swoje	inicjacje).	
	 Sam	cmentarz	jest	już	nie	używany,	jedynie	ludzie	którzy	mają	na	nim	swoje	rodzinne	grobowce	
odwiedzają	go	i	składają	w	nich	swoich	zmarłych.	Więc	choć	kościół	spłonął	dobre	pół	wieku	temu	wciąż	
ludzie	czasem	odwiedzają	 ten	cmentarz.	W	tym	celu	nawet	parafia	zatrudnia	nadal	grabarza	który	co	
kilka	dni	odwiedza	cmentarz	dbając	by	nie	zapadł	się	on	ze	starości.	Pieli	on	chwasty,	 sprząta	 liście,	
czyści	nagrobki,	wiele	z	nich	ma	duża	wartość	historyczną.	
 -	Zwłoki	Marka	Adamsa:	Malkolm	chciał	się	go	pozbyć	więżąc	go	w	Limbo.	Jednak	Mark	
okazał	się	być	dość	silny	by	wyzwolić	się	z	magicznych	pęt	i	na	tyle	szalony	by	wyskoczyć	przez	bramę.	
Wyładowanie	mocy	w	makabryczny	 sposób	urwało	mu	obie	nogi	 i	 usmażyło	umysł.	Chłopak	zmarł.	
Zaś	Malkolm	musiał	się	natychmiast	pozbyć	ciała,	a	że	był	jeszcze	w	głębokim	szoku,	gdyż	właśnie	po	
raz	pierwszy	w	życiu	kogoś	zamordował,	postanowił	zrobić	to	natychmiast.	Owinął	zwłoki	w	płótno	i	
wytargał	podziemnej	pracowni.	Upewniwszy	się	że	nikt	go	nie	zobaczy	wywlókł	je	do	ogrodu	i	wciągnął	
w	krzaki.	Potem	zawlókł	na	cmentarz	by	 tam	je	ukryć.	Krzaki	 jednak	zdarły	ze	zwłok	płótno,	zaczął	
padać	deszcz	zaś	Malkolm	nigdy	nie	był	przesadnie	silny	i	ciągnięcie	zwłok	w	chaszczach	to	nie	jest	
lekki	zajęcie.	Co	gorsza	pod	koniec	drogi	kiedy	już	dotarł	do	obluzowanej	żerdzi	w	płocie	i	przeciągnął	
tamtędy	ciało	zobaczył	światła	samochodu	i	jakichś	ludzi	w	dzikiej	części	ogrodu.	Spanikowany	zaciągnął	
zwłoki	do	najbliższego	grobu,	odsunął	płytę	i	ukrył	się	w	nim	aż	ludzie	poszli.	Wówczas	wyskoczył	z	
niego	zasunął	niedbale	płytę	i	wrócił	do	domu	by	się	szybko	umyć	i	przebrać.	Panicznie	się	bojąc	że	
ktoś	odnajdzie	ciało	które	powinien	lepiej	ukryć.	Ale	już	nie	znajdzie	w	sobie	odwagi	by	tam	wrócić	i	
schować	Marka	głębiej.	Od	tamtej	pory	też	będzie	czuł	niechęć	do	graczy	za	to	że	o	mało	go	wówczas	
nie	przyłapali.	

Gracze	odnajdą	odsunięty	grób	nawet	po	pobieżnym	obchodzie	cmentarza.	Kałuże	dookoła	są	różowe	
i	widać	naniesione	na	niego	błoto.	Nie	na	co	prawda	wyraźnych	śladów	butów	ale	widać	że	niedawno	
ktoś	suwał	płytą,	są	wyraźne	świeże	rysy.	Kiedy	gracze	uchylą	płytę	ujrzą	okropnie	zmasakrowane	ludz-
kie	zwłoki.	Powoduje	to	utratę	1/1k4	punktów	poczytalności.	Mark,	choć	dla	graczy	nieznany,	młody	
mężczyzna,	jest	nagi.	Coś	w	wyjątkowo	brutalny	sposób	urwało	mu	nogi,	wygląda	to	jakby	ciągnęło	za	
nogę	do	momentu	aż	ona	pękła,	w	środku	łydki.	Całe	ciało	poznaczone	jest	bliznami	po	wypaleniach	
gorącym	żelazem,	blizny	mają	kształt	niezrozumiałych	run.	Niektóre	blizny	są	bardzo	stare	i	zagojone	
jakby	wypalono	je	(Test	medycyny	pozwoli	ustalić	że	przed	dwoma	miesiącami)	dawno.	Inne	są	świeże	
i	niezagojone.	Ręce	i	szyja	nieszczęśnika	zostały	powyłamywane	ze	stawów	i	powykręcane	nieludzko,	
zaś	twarz	zastygła	w	wyrazie	nieskończonej	grozy,	lub	też	nieopisanego	uniesienia,	trudno	to	określić	
gdyż	szczęka	wyszła	z	zawiasów.	Kolejny	test	medycyny	pozwoli	określić	datę	zgonu,	jest	ona	zbliżona	
do	dnia	przybycia	graczy.	(Wypalone	znaki	zrobił	sobie	sam	Mark,	usiłując	kontynuować	dzieło	badań	
rozpoczętych	z	Malkolmem,	już	po	tym	jak	oszalał	i	jego	mistrz	go	porzucił).	Graczom	nie	pozostanie	
wiele	jak	tylko	wezwać	policję,	chyba	że	z	jakichś	względów	postanowią	to	zataić.	
	 Jeśli	wezwą	policję	Malkolm	dostanie	dwa	punkty	motywacji.	Przywódcy	sekty	również	naty-
chmiast	się	o	tym	dowiedzą,	raczej	im	się	nie	spodobają	podrzucone	zwłoki	na	ich	terenie.	Także	zmoty-
wuje	ich	to	o	punkt.	Podobnie	jak	Mordehaia,	który	zacznie	się	uważniej	przyglądać	graczom	i	sytuacji,	
szybko	 ustali	 że	 to	 pozostałość	 po	Malkolmie	 i	 będzie	mógł	 ten	 fakt	wykorzystać	 do	wpływania	 na	
niego. 
 - Grabarz: Albin	Adams.	Ma	67	lat	i	całe	życie	był	ogrodnikiem.	Od	ośmiu	lat	zajmuje	się	
tym	cmentarzem,	wówczas	to	pochował	tutaj	swoją	żonę.	Lubi	swoją	pracę.	Chociaż	ostatnio…	trochę	ze	
świrował.	Cmentarz	odwiedza	dwa	razy	w	tygodniu,	teraz	jesienią	jest	więcej	pracy.	Gracze	spotkają	go	
jeśli	pójdą	na	cmentarz	za	dnia	i	bez	deszczu.	Albin	mieszka	niedaleko,	ostatnio	widywał	co	kilka	nocy	
dziwne	światła	na	cmentarzu,	widział	samochody	które	się	tutaj	zatrzymywały,	ludzi	którzy	chodzili	po	
nocach.	Uważał	to	oczywiście	na	profanację	świętego	miejsca	i	pewnej	nocy	oburzył	się	tak	że	się	ubrał,	
wciągnął	kalosze	i	poszedł	się	rozmówić	z	tymi	„ludźmi”.	Na	miejscu	zastał	mnichów,	jakichś	dziwnych	
więc	 się	 przestraszył	 i	 ukrył	między	nagrobkami.	 I	wówczas	 ujrzał	wilkołaka.	Był	 to	Ghert	 ale	 star-
uszek	był	zszokowany,	nie	mógł	się	ruszyć,	kiedy	obok	jego	kryjówki	wilkołak	rozmawiał	z	mnichami	
o	woli	proroka.	Zaś	z	podziemi	dobywały	się	dziwne,	pogańskie	pieśni,	szalone,	złe	obrzędy.	Grabarz	
znał	cmentarz	lepiej	niż	ktokolwiek	więc	zdołał	się	wymknąć	niezauważony	ale	dobrze	wie	co	widział.	
I	gotów	jest	 to	opowiedzieć	graczom	jeśli	wzbudzą	 jego	zaufanie.	Odnalezienie	zwłok	podrzuconych	
na	 jego	cmentarz	 jedynie	utwierdzi	go	w	tym	przekonaniu.	Pisał	w	 tej	sprawie	do	parafii	ale	w	tonie	
lekko	niepoczytalnym	więc	 ten	 list	 został	 zignorowany.	Teraz	przychodzi	 tutaj,	 na	 cmentarz	by	dalej	
go	sprzątać	ale	tylko	w	jasne	dni,	i	na	pewno	nie	w	pełnie	księżyca.	Narrator	może	mu	nadać	dowolny	
charakter,	musi	jednak	pamiętać	że	jest	trochę	zagubiony	i	na	pewno	lekko	zwariowany.	
	 Jeśli	 jakieś	 elementy	 tej	 wypowiedzi	 dojdą	 do	 uszu	 kogoś	 powiązanego	 z	 sektą,	 wówczas	
wywyższeni	otrzymają	punkt	motywacji.	

Miejskie	Archiwum:	
	 Tam	zapewne	udadzą	się	gracze	jeśli	podejmą	normalne	śledztwo.	Są	tutaj	szczegółowe	roc-
zniki	większości	gazet,	zaś	dane	są	prowadzone	dobrze	i	skrupulatnie	od	wielu	lat.	Kilka	jednak	spraw	
pewnie	przyciągnie	uwagę	graczy.	
 -	Morderstwo	u	Grimbergów:	Około	70	lat	temu	w	domu	Grimbergów	pod	nieobecność	całej	
rodziny,	przebywającej	wówczas	na	wakacjach	popełniono	zbrodnię.	Śledztwo	ujawniło	iż	ktoś	włamał	
się	do	domu	i	usiłował	go	przeszukać,	wówczas	został	zastrzelony.	Ciało	było	w	bibliotece	i	odkryła	je	
rodzina	po	powrocie.	Według	policji	dwóch	włamywaczy	pokłóciło	się	o	coś	i	jeden	drugiego	zastrzelił,	
następnie	uciekł.	Wątek	tan	nie	ma	większego	znaczenia,	ale	zwiększa	podejrzliwość	graczy	względem	
rodziny	Grimbergów.	
 - Znikniecie Grimberga: W	dniu	swoich	60	urodzin	Arystoteles	Grimberg	wyszedł	z	domu	i	
nigdy	już	nie	powrócił.	Działo	się	to	około	85	lat	temu.	
 -	 Znikający	 ludzie:	 Co	 kilka	 lat	 w	 tej	 dzielnicy	 znikają	 ludzie,	 od	 przeszło	 wieku.	 Ilość	
zniknięć	przekracza	o	dobre	dwadzieścia	procent	zwyczajne	statystyki	zniknięć	w	podobnych	miastecz-
kach.	Przyczyna	tego	jest	nieznana	jak	pisze	autor	artykułu.	Albo	to	bicie	piany	i	sianie	niepokoju	przez	
reportera	albo	jakiś	ślad	dziwnych	wydarzeń.	Tak	czy	inaczej	zwiększy	to	podejrzliwość	graczy.	
	 -	Spalenie	kościoła:	Gracze	mogą	uzyskać	tutaj	dane	które	przedstawiłem	w	opisie	kościoła	i	
cmentarza.	
	 -	Kto	zbiera	mumie?:	Gracze	trafią	na	artykół	z	przed	niemal	pięćdziesięciu	lat.	Dziennikaz	
opisuje	 fakt	 że	 policja	 złapała	 przemytnika	 który	 przemycał...	 autentyczną	 egipską	 mumię.	 Łotrzyk	
wyjasnił	że	to	na	prywatne	zamówienie	kolekcjonera.	Ale	odbiorca	nie	spontaktował	się	z	policją	i	nie	
wyjaśnił	całej	sprawy.	Mumię	niebawem	skradziono	z	policyjnego	składu!	Autor	wyraża	oburzenie	że	
ktoś	chciałby	trzymać	trupa	w	domu.	Zwraca	też	uwagę	na	fakt,	że	prywatni	kolekcjonerzy	zagarniają	dla	
siebie	(samolubnie)	drogocenne	dzieła	sztuki	które	powinny	być	w	muzeach.	
	 Test	Mitów	Chtulhu	pozwoli	przypomnieć	sobie	że	mumia	egipska	może	być	komponentem	
do	jakiegoś	magicznego	pudru.	(Chodzi	o	proszek	Ibn-Ghaziego	którego	zapas	posiadają	Grimbergowie,	
Narrator	sam	zdecyduje	ile	danych	ujawni,	zależy	to	od	wysokości	Mitów	Chtulhu).
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Dom	Maxa	Perna:
	 Max	 jak	 pisałem	 spotkał	 się	 z	Wężowymi	 ludźmi.	Więc	 przestał	 rozumieć	 realia	 świata	w	
jakim	 żyje.	W	dodatku	 jakaś	 siła	 przymusza	 go	 do	 popełnienia	morderstwa.	 Samego	Maxa	 opisałem	
już	kiedy	omawiałem	wątek	Wążowych	ludzi,	 tutaj	 jednak	omawiam	miejsce	jakim	jest	 jego	dom.	To	
nieduża	kawalerka,	bardzo	skromnie	umeblowana,	jest	wiele	książek	na	podłodze	poukładanych	w	stosy.	
To	arcydzieła	światowej	literatury,	sztuki	teatralne,	powieści.	Jest	tu	niewielki	salonik	w	którym	panuje	
bałagan,	jest	kuchnia	która	aż	prosi	się	o	kobiecą	rękę.	Max	wiódł	tutaj	skromne	życie	biednego	studenta,	
mieszka	tu	i	po	studiach,	jako	aktor	teatralny	nie	bardzo	miał	jak	się	dorobić.	Sama	rozmowa	z	Maxem	
zapewnie	będzie	ciekawa.	Ale	można	tutaj	znaleźć	i	inne	wskazówki.	
 -	Notatka	z	wizji	Maxa	Perna:	Max	dokładnie	opisał	to	co	go	spotkało,	nie	jako	wizję	czy	sny	
jak	mówi	innym	ludziom	żeby	traktowali	go	poważnie	ale	jako	realne	zdarzenie.	Opis	można	znaleźć	przy	
opisie	wątku	wężowych	ludzi.	Notatką	tą	można	wpłynąć	na	Perna	by	przyznał	że	to	wszystko	prawda	i	
że	w	to	wierzy.	
	 Rozmowa	graczy	z	Pernem	doda	jeden	punkt	motywacji	wężowym	ludziom.	Jeśli	wyciągną	od	
niego	prawdę	ich	motywacja	zwiększy	się	o	dwa	punkty.	

Wątek	ślubu:	
	 Nie	można	go	zupełnie	zaniechać	zajmując	się	śledztwem.	
 Próba generalna:	Joachim	zabierze	graczy	na	próbę	ślubu	ale	okaże	się	że	zapomniał	obrączek,	
wyśle	więc	dwóch	graczy	do	domu	by	je	szybko	dowieźli.	Nim	ci	dojdą	do	samochodu	przybiegnie	do	nich	
informując	że	idzie	z	nimi	bo	nie	mają	kluczy	i	nie	wiedzą	gdzie	ich	szukać.	Po	dojechaniu	do	domu	drzwi	
okażą	się	być	otwarte	zaś	w	jadalni	ujrzą	postać	w	płaszczu	skrytą	pod	kapturem.	Ów	postać	na	ich	widok	
rzuci	się	do	ucieczki	i	w	końcu	wyskoczy	przez	otwarte	okno.	Był	to	Ghert	chcący	podczas	nieobecności	
Malkolma	szukać	jego	sekretnej	pracowni.	Jednak	od	jego	ucieczki	Joachim	będzie	zachodził	w	głowę	
kim	on	był.	Bowiem	musiał	ich	szpiegować,	wiedzieć	kiedy	mają	próby	i	cała	rodzina	jest	w	kościele,	
musiał	otworzyć	drzwi	wytrychem,	to	nie	był	przypadkowy	włamywacz.	Jedno	jest	pewne	ślub	za	pasem	
a	tu	takie	rzeczy	się	dzieją.	Poprosi	Graczy	by	spróbowali	mu	pomóc	w	tej	sprawie,	z	grupą	zaufanych	
przyjaciół	będzie	się	czuł	pewniej.	Niewiele	da	się	znaleźć	informacji	o	zdarzeniu,	ale	jeśli	gracze	mają	
umiejętność	śledztwo	to	mogą	ustalić	że	została	przeszukana	biblioteka,	oraz	że	ktoś	miał	problemy	ze	
sforsowaniem	zamka	do	piwnicy	bo	widać	na	nim	ślady	narzędzi,	zamek	jednak	otwarto.	Ktoś	buszował	
też	w	gabinecie	Malkolma.	Nic	nie	zostało	ukradzione,	nic	przestawione,	nie	wiadomo	co	włamywacz	tu	
robił	ani	czemu	miał	taki	dziwny	płaszcz	z	kapturem.	Wiadomo	natomiast	że	jest	bardzo	szybki	i	bardzo	
wysportowany. 
	 Tutaj	Joachim	może	wypowiedzieć	cały	szereg	swoich	obaw	i	podejrzeń	co	trochę	zainspiruje	
graczy.	Może	je	też	wypowiedzieć	wieczorem	kiedy	cała	drużyna	oraz	Helga	będą	razem.	

Bernard	McMann
	 Jest	to	dziennikarz	śledczy	jest	bardzo	znany	i	rozpoznawalny,	może	bardziej	z	nazwiska	niż	
twarzy.	 Prowadził	 swoją	małą	 krucjatę	 przeciwko	mafii,	 korupcji	 oraz	 przemytnikom.	Ma	 tak	 dobrą	
pozycję	 że	 mało	 kto	 chce	 go	 ruszyć	 gdyż	 jego	 morderstwo	 było	 by	 zbyt	 głośne.	 McMann	 ostatnio	
przycichł	w	swoich	dochodzeniach,	śledził	poczynania	jednego	z	pomniejszych	bosów	mafii	alkoholowej	
kiedy	nagle	natrafił	na	coś	nowego,	bardzo	dziwnego,	mianowicie	sektę.	Dokładnie	wie	że	to	sekciarze	w	
jakiś	sposób	zaatakowali	mafiosa,	że	to	oni	zwinęli	mu	pieniądze.	Nie	bardzo	rozumie	co	kieruje	kultys-
tami	ani	w	jaki	sposób	zdołali	nie	tylko	zadrzeć	z	mafią	ale	i	pozostać	bezkarni.	Teraz	więc	śledzi	i	tropi	
poczynania	sekty.	Zebrał	nazwiska	jej	członków	(ponad	dwie	trzecie	ludzi),	wie	gdzie	się	spotykają,	wie	
że	planują	coś	dziwnego.	Wie	że	masowo	kupują	złoto,	dość	dziwna	inwentyczna	w	dzisiejszych	czasach	
ale	najwyraźniej	całą	zrabowaną	kasę	pakują	w	ten	kruszec.	Wykupili	wszystkie	kolczyki	od	jubilerów,	
pościągali	z	banków	sztabki,	wszystko	gdzieś	zabierają,	nie	wiadomo	gdzie.	Stąd	Bernard	uważa	że	to	
organizacja	mafijna	jedynie	udająca	sektę	i	traktująca	kult	jako	przykrywkę.	Może	to	jacyś	socjaliści,	albo	
spiskowcy?	Bo	kto	bez	agenturalnych	szkoleń	byłby	w	stanie	napaść	na	rezydencję	bosa	mafii?		
	 McMann	chętnie	podzieli	się	z	graczami	swoimi	odkryciami	jeśli	będzie	miał	w	perspektywie	
zyskanie	nowych	informacji.	Z	chęcią	zmieni	graczy	w	swoich	informatorów.	Jeśli	w	drużynie	będzie	
jakaś	ładna	dziewczyna	zacznie	się	z	nią	umawiać	na	kawy.	

„Był wielki, wysoki, barczysty i z lekkim brzuszkiem. Włosy miał ciemnorude, a twarz poczciwą i bardzo 
przystojną, choć nieogoloną. Dla takich facetów kobiety czasem traciły głowy…”

	 Wygląd:	Pierwszym	co	się	rzuca	w	oczy	kiedy	się	widzi	Bernarda	jest	 jego	postura.	To	ol-
brzym.	 Pewnie	 dobrze	 by	wyglądał	wieki	 temu	 z	 toporem	w	 ręku	 szturmując	 jakieś	 chrześcijańskie	
barykady.	Drugą	jego	specyficzną	cechą	jest	bardzo	wyrazista,	męska	uroda.	Jest	to	typ	twardziela-de-
tektywa	o	jakich	śnią	pisarki	kryminałów.	
 Charakter:	Jest	inteligentny	i	trochę	lekkoduszny.	Często	wiele	strasznych	lub	dramatycznych	
sytuacji	obraca	w	żart.	Zawsze	patrzy	na	wszystko	z	szerszej	perspektywy,	chętnie	słucha.	Ma	niena-
ganne	maniery	i	jest	fatalnym	kobieciarzem.	Choć	pewnie	chciałby	być	porządnym,	stałym	facetem.	
	 Zajęcia:	Pojawia	się	wszędzie	gdzie	coś	się	dzieje,	odwiedza	informatorów,	robi	zdjęcia	do	
swoich	 artykułów,	 pisze	 na	maszynie	 książki	 lub	 nowe	 artykuły.	 Chce	 pokazywać	 ludziom	 prawdę,	
wszystko	mu	jedno	jaka	ona	jest.	
 Jak	na	niego	wpłynąć:	Podobnie	jak	Helga	jest	to	ten	typ	człowieka	który	nie	podejmie	de-
cyzji	bez	silnego	bodźca	lub	maksymalnej	dostępnej	ilości	danych.	Jeśli	chcesz	go	zmanipulować	musisz	
podawać	mu	fałszywe	dane	tak	by	wyciągnął	z	nich	wniosek	który	tobie	będzie	na	rękę.	Drugim	spo-
sobem	jest	wciągnąć	go	do	łóżka,	każda	graczka	mająca	Wg	powyżej	14	ma	na	to	durze	szanse.	Wys-
tarczy	nie	poruszać	tematu	„Ile	ma	aktualnie	kochanek”	oraz	flirtować	z	nim.	W	łóżku	nie	tylko	wygada	
wszelkie	swoje	tajemnice	ale	i	jest	w	stanie	uwierzyć	w	niejedną	bujdę,	zupełnie	jakby	jego	Int	spadała	
o	połowę…		
	 Wątki:	McMann	to	punkt	przesyłu	informacji.	Gracze	dają	mu	dane	dotyczące	dowolnej	z	sił	
a	on	daje	im	informacje	dotyczące	sekty.	Nie	uwierzy	jednak	w	wężowych	ludzi,	a	świrowanie	Perna	
go	nie	obchodzi.	Dowody	transakcji	zakupu	złota,	listę	nazwisk	sekciarzy,	a	nawet	fakt	że	podejrzewa	
iż	„Prorokiem”	sekty	jest	właśnie	Mordechaj.	Jeśli	gracze	zawiążą	z	nim	jakąś	formę	współpracy	lub	
udowodnią	że	potrafią	zbierać	przydatne	dane	wskaże	im	knajpę	„Siódme	niebo”	jako	miejsce	spotkań	
sekty,	oraz	poda	datę	kolejnego	spotkania.	Wskaże	też	składy	kontrabandy	gdzie	gracze	mogą	dowiedzieć	
się	czegoś	więcej.	
	 McMann	 umie	 się	 boksować,	 dobrze	 strzela,	 świetnie	 uwodzi.	 Jeśli	 gracze	 silnie	 pociągną	
wątek	tej	postaci	i	dadzą	mu	wystarczająco	wiele	cennych	informacji	mogą	z	niego	zrobić	dla	siebie	silne	
wsparcie.	Jeśli	zdołają	go	namówić	do	towarzyszenia	sobie	podczas	jakichś	akcji,	z	całą	pewnością	się	
przyda,	zwłaszcza	jeśli	gracze	nie	zainwestowali	w	umiejętności	związane	z	walką	i	nie	są	twardzielami.	
Jeśli	gracze	są	nieźli	w	manipulowaniu	nim	może	im	posłużyć	na	przykład	do	wyciągania	informacji	od	
kobiet,	odciągania	uwagi,	a	nawet	jako	wejściówki	do	trudno	dostępnych	miejsc.	Jak	na	przykład	biuro	
burmistrza	lub	domeny	mafii.	Wszystko	zależy	od	tego	jak	bardzo	mu	zaufają	i	trzeba	pamiętać	że	cicho	
monitoruje	go	sekta.	

	 Graczom	czasem	idzie	słabo	i	
dają	się	zabić,	bądź	to	z	nierozwagi	bądź	
z	niedobrania	odpowiednich	postaci	do	
stylu	swojej	gry.	Wówczas	jeśli	Joachim	
Grimberg	 jest	 ju	 zajęty	 przez	 innego	
pechowego	gracza	Mg	może	oddać	ko-
mus	do	gry	postać	McManna.	Nie	 jest	
trudna	 do	 odgrywania	 i	 mona	 szybko	
wprowadzić	 gracza	 w	 jej	 rolę	 i	 wątki.	
Trzeba	 mu	 wówczas	 jednak	 zdradzić	
wszystko	co	dziennikaż	wie.	

Bernard McMann.
Dziennikaż śledczy.

Pisarz.
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	 Prawdą	 jest	 że	Bernard	 jest	 pod	 stałą	 obserwacją	 sekty,	 jego	 sekretarka	 jest	w	 kulcie.	Cały	
czas	 donosi	 o	 jego	 poczynaniach	 wywyższonym,	 a	 ci	 wolą	 mieć	 „wroga”	 pod	 okiem	 niż	 żeby	 jego	
śmierć	wywołała	masę	śledztw	i	dociekań.	Jednak	kontakty	z	nim	będą	motywować	wywyższonych	do	
przyspieszenia	działań.	Tak	jak	mogą	kontrolować	poczynania	McManna	tak	gracze	stanowią	dla	nich	
zagrożenie.	Więc	każda	jawna	wizyta	u	reportera	doda	sekcie	punkt	motywacji,	choć	nie	zwiększy	więcej	
niż	o	3.	Dowie	się	o	tym	również	Mordechaj,	będzie	się	więc	zastanawiać	jak	wykorzystać	i	tę	figurę	do	
swoich	celów,	ale	nie	da	mu	to	motywacji,	może	poprzez	niego	jednak	wpływać	na	graczy	by	odwieść	ich	
podejrzenia	od	siebie.	

Składy	kontrabandy:	
	 To	 skład	 na	 końcu	 nieciekawego	 zaułka,	 ślepej	 uliczki.	 Jest	 ona	 tak	 zabudowana	wysokimi	
blokami	 że	nie	wychodzą	na	nią	prawie	 żadne	okna.	Ściany	ma	z	 czerwonej	 cegły	 i	 kończy	 się	pod-
wórkiem	oraz	garażami	na	dziesięć	aut.	Wjazd	do	niej	jest	trudny	gdyż	zawadzają	sterty	śmieci	i	kon-
tenery.	A	kiedy	gracze	wjadą	 już	na	podwórko	ujrzą	przynajmniej	pięciu	gangsterów,	 trzech	osiłków-
tragarzy	dwóch	panów	od	brudnej	roboty.	Panowie	od	brudnej	roboty	szybko	spróbują	się	zorientować	
któż	taki	miał	dość	tupetu	by	niepokoić	ich	kryjówkę	swoim	najściem.	Niech	gracze	poczują	się	naprawdę	
niepewnie	przy	tych	panach.	Jeśli	posiadają	oni	dość	wiedzy	na	temat	mafii	(Nazwisko	szefa,	lub	coś)	
zostaną	wpuszczeni,	jeśli	nie	zasugeruje	się	im	szybkie	opuszczenie	tego	miejsca.	
	 Zostaną	poprowadzeni	na	dół	przez	klapę	w	podłodze	w	jednym	z	garaży,	miną	piwniczkę	pełną	
kanadyjskich	beczek	(Skorumpowali	gliny,	nie	mają	czego	się	obawiać).	Na	końcu	jest	kilka	pokoi.	W	
jednym	siedzi	pochylony	nad	księgą	rachunkową	jegomość	w	eleganckim	garniturze.	Przedstawi	się	jako	
Felicjo	i	zaoferuje	by	gracze	usiedli	na	kanapie	po	drugiej	stronie	sali.	Zamierza	on	przesłuchać	graczy	
więc	rozmowa	z	nim	będzie	dość	specyficzna.	Co	pięć	minut	będzie	do	pokoju	wchodził	czarnoskóry	
lokaj	z	tacą	i	oferował	każdemu	szklaneczkę	alkoholu	z	lodem.	Gracze	nie	bardzo	mają	jak	odmówić.	W	
pokoju	obok	tymczasem	jego	ludzie	wiszą	na	telefonie	próbując	sprawdzić	kim	są	gracze	i	czy	są	czyści.	
Felicjo	to	po	części	równy	gość,	a	po	części	wyrachowany	drań.	Jeśli	gracze	zaskarbią	sobie	jego	sytuacje	
poznają	 jego	włoską	gościnność	 jeśli	go	obrażą	będą	mieli	doczynienia	z	cynicznym	 i	nieprzyjaznym	
typem.	
	 Jeśli	gracze	czymś	udowodnią	mu	swoje	 intencje	 jest	 skłonny	udzielić	 im	 trochę	danych	na	
temat	sekty.	Wyjaśni	bez	ogródek	że	jego	poprzednik	został	napadnięty	i	okradziony.	A	do	tego	zamordow-
any.	Szczegóły	trzeba	będzie	z	niego	inteligentnie	wyciągać,	lubi	gry	słowne.	Gracze	mogą	dowiedzieć	
się	o	przyjęciach	sekty	w	„Siódmym	Niebie”.	Mogą	dowiedzieć	się	że	pracuje	dla	sekty	jakiś	genialny	
i	wyjątkowo	niebezpieczny	skrytobójca	imieniem	Ghert	(Ghert	ewidentnie	zrobił	na	nim	wrażenie).	Że	
wierzą	w	coś	co	nazywają	Sathlą.	Oraz	że	wysłał	do	nich	kilku	najmilszych	ze	swoich	ludzi	i	że	tych	ludzi	
spotkało	to	co	zazwyczaj	spotyka	ludzi	do	których	ich	wysyłał…	Jeśli	bardzo	polubi	graczy	wyzna	że	jest	
bezradny	i	nie	wie	co	zrobić	z	sektą,	zaś	na	razie	ma	dość	innych	problemów	z	przełożonym	którzy	chcą	
znikniętej	kasy.	Pozwoli	graczom	jednak	się	spotkać	z	swoim	człowiekiem	który	przeżył	atak	sekty	na	
dom	bosa.	
	 Człowiek	ten	jest	zwykłym	przemytnikiem,	woził	alkohol,	nic	wielkiego.	Teraz	siedzi	w	pustym	
pokoju	na	podłodze	i	ma	podwinięte	nogi.	Na	stoliku	leży	połówka	chleba	i	dzbanek.	Nie	jest	tu	więźniem	
ale	trudno	mu	dojść	do	siebie.	Zwie	się	Taylor	i	całe	życie	wierzył	w	proste	zasady	„Kasa	płynie	do	góry,	
zaś	gówno	ścieka	na	dół”,	ma	dość	pragmatyczne	podejście	do	życia	czym	nie	omieszka	się	z	graczami	
podzielić.	
	 Jego	opowieść	 jest	prosta,	udał	 się	do	szefa	po	wypłatę	 i	był	w	poczekalni	na	piętrze	kiedy	
zaczął	się	atak.	Opowie	o	makowatej	istocie	która	zjadła	żywcem	żonę	szefa.	O	swojej	panicznej	uciec-
zce	i	spotkaniu	z	jednym	z	wywyższonych.	Zakapturzonym	mnichu	który	chciał	go	zastrzelić	z	rewol-
weru.	Oraz	o	swojej	ucieczce	przez	płot,	dosłownie	w	ostatniej	chwili.	Można	z	tej	opowieści	dojść	do	
bezwzględnej	metodyczności	jaką	cechował	atak,	że	całości	dokonała	ledwie	garstka	osób,	oraz	że	brały	
w	 nim	 udział	 jakieś	 niezidentyfikowane	morskie	 stworzenia…	Testy	 Psychoanalizy	 pozwolą	 uzyskać	
wskazówki	jak	zadawać	pytania	temu	człowiekowi	by	wyciągnąć	więcej	informacji,	niestety	nie	wie	zbyt	
wiele.	Swoją	drogą	i	tak	nieźle	się	trzyma	jak	na	to	co	widział	i	co	przeżył.	

Lokal “Siódme niebo”:
	 Jest	to	piękny,	wytworny	lokal.	Wszystko	tutaj	jest	drogie	ale	za	to	smaczne	i	z	fasonem.	By	
tam	wejść	gracze	powinni	mieć	piękne	ubrania,	czyste	buty	i	dobre	maniery.	Dobrze	też	by	ktoś	ich	tam	
wprowadził,	może	 to	być	Helga,	 Joachim	 lub	McMann.	Wbrew	pozorom	nie	sprzedaje	się	 tutaj	alko-
holu,	żadnego.	Część	restauracyjna	jest	wielką	wspaniale	urządzoną	salą	w	stylu	secesji.	Część	stolików	
znajduje	 się	wyżej	 na	 półpiętrze	wzniesionym	 na	 filarach	 nad	 przednią	 częścią	 głównej	 sali.	 Chodzą	
tutaj	czarnoskórzy	kelnerzy	we	frakach.	Jest	też	wielka	scena	na	której	około	dwudziestu	czarnoskórych	
muzyków	Jazzowych	gra	naprawdę	z	durzą	klasą	spokojne	kawałki.	Akompaniuje	im	uderzająco	piękna	
mulatka	o	głosie	przywodzącym	na	myśl	anioły.	
	 Jeśli	gracze	nie	przyjdą	tutaj	w	czasie	obiadu	i	tak	będzie	tu	sporo	ludzi	którzy	po	prostu	przysz-
li	słuchać	muzyki	lub	rozmawiać	o	interesach.	
 - Barman: Jeśli	gracze	będą	prowadzić	tutaj	śledztwo	z	całą	pewnością	zainteresuje	ich	bar-
man.	Bo	mimo	że	nie	podaje	się	tutaj	alkoholu	bar	wciąż	stoi,	zaś	stojący	za	nim	czarnoskóry	barman	
przyjmuje	zamówienia	jak	inny	kelnerzy	lub	uzupełnia	zamówienia	o	dodatki,	serwuje	kawy.	Cała	służba	
jest	czarnoskóra,	mimo	że	zniesiono	niewolnictwo	to	jednak	ludzie	czują	się	naturalniej	kiedy	usługują	im	

ci	ciemnoskórzy	panowie…	Jeśli	gracze	zostawią	któremukolwiek	ładny	napiwek	to	cała	służba	będzie	
traktować	ich	przychylniej.	Barman	jest	elokwentnym	i	sprytnym	człowiekiem,	zwie	się	Tom.	Jeśli	grac-
ze	poruszą	przy	nim	temat	sekty,	dziwnych	spotkań,	dziwnych	ludzi	którzy	tu	bywają	szybko	się	złamie	
i	wyrzuci	z	siebie	wszystkie	swoje	obawy.	Wierzy	w	Woodoo	i	wie	że	to	co	się	tutaj	dzieje	jest	złe.	Dwa	
razy	w	tygodniu	przychodzą	tutaj	dziwni	ludzie	i	idą	na	górę	do	szefa.	Potem	balują	tam	długo.	Kiedy	
opuszczają	górę	pachną	opium	i	kadzidłami.	Kilku	z	nich	to	diabły,	prawdziwe	diabły	które	się	z	tymi	
ludźmi	parzą	chcąc	dać	światu	antychrysta.	A	co	gorsza	szef	lokalu	z	nimi	trzyma.	Czasem	odwiedzają	go	
nawet	późno	w	nocy	i	rozkazują	mu	jakby	mieli	nad	nim	magiczną	władzę.	A	czasami,	nawet	w	zwykłe	
dni	coś	chodzi	w	kanałach	wentylacyjnych.	I	służba	i	kucharze	się	boją.	
	 -	Sierżant	policji:	Spędza	tutaj	dużo	czasu,	podkochuje	się	w	śpiewaczce.	Zwie	się	Davis	i	jest	
skorumpowany	do	szpiku	kości.	Nawet	gracze	jeśli	mają	dość	kasy	mogą	go	kupić,	niestety	jest	tylko	
sierżantem	i	nie	może	zbyt	wiele.	Siedzi	na	garnuszku	mafii,	ale	teraz	także	sekty.	Może	udzielić	infor-
macji	zaś	testem	psychoanalizy	da	się	bez	wysiłku	ustalić	kiedy	gość	kłamie.	Skomentuje	on	wszystkie	
dotychczasowe	wydarzenia	które	dostały	się	do	szerszej	wiadomości.	Ale	tak	je	przeinaczy	żeby	kryć	i	
istnienie	sekty	i	jakąkolwiek	rolę	mafii.	

Przyjęcie	Sekty:
	 Odbywa	się	regularnie	koło	dwóch	razy	w	tygodniu,	we	wtorki	i	piątki	wieczorami.	Zawsze	
zjeżdża	się	na	nie	przynajmniej	połowa	kultystów	oraz	przynamniej	jeden	wywyższony.	Często	pojawia	
się	i	sam	Ghert	wysłany	przez	Mordechaja	by	motywować	sektę,	czego	ten	stwór	nie	robi	zbyt	gorliwie.	
Jeśli	gracze	spróbują	się	tam	wkraść	lub	w	jakiś	sposób	dostać,	to	okaże	się	to	dość	trudne.	Najłatwiej	
jest	obrać	tę	drogę	jaką	dostaje	się	tam	Ghert,	mianowicie	kanały	wentylacyjne,	które	są	dość	szerokie	
by	w	nich	chodzić	na	czworakach.	Wejść	do	nich	można	piwnicą	lub	kuchnią.	Jeśli	gracze	zdołają	zmylić	
ochroniarza	 przy	 drzwiach	 (Dość	 tępego	 osiłka)	 mogą	 chodzić	 korytarzem.	 Tam	 trudniej	 się	 ukryć	
ale	więcej	 też	można	zobaczyć.	Jeśli	któryś	z	graczy	zainwestował	 jakieś	punkty	w	skradanie	się	 lub	
włamania	to	chyba	nadszedł	jego	czas.	Bowiem	od	jego	inwencji	i	odwagi	zależy	jak	się	sprawy	potoczą	
i	ile	uzyska	informacji.	
	 Najpierw	wywyższony	wezwie	swoje	owieczki	i	obwieści	im	że	tej	nocy	ma	odwiedzić	ich	sam	
Ghert.	Co	zostanie	przyjęte	z	durzą	aprobatą.	Potem	zacznie	opowiadać	o	wspaniałości	Sathli	zaś	zebrani	
będą	pić	wino	na	cześć	swego	bóstwa.	Indoktrynacja	będzie	krótka,	zapewni	wszystkich	że	wrogowie	
kultu	i	wrogowie	prawdy	nie	śpią	i	cały	czas	dążą	do	szkody	ich	kultu.	Wymieni	kilka	nazwisk	w	tym	
przynajmniej	jednego	gracza	zaznaczając	że	trzeba	na	nich	uważać,	bo	intencje	ich	niepewne.	Zaznaczy	
jak	ważne	 jest	 szukanie	 nowych	 członków	 i	 przekonywanie	 swych	 rodzin	 by	 ujrzeli	 prawdę.	 Potem	
wszyscy	wstaną	 i	będą	się	długo	modlić	w	dziwnym,	syczącym	języku	wężowych	 ludzi.	Test	Mitów	
Chtulhu	pozwoli	zidentyfikować	modlitwę	jako	hymn	zaklęcia	przywołania,	niepełne	zaklęcie.	Modlit-
wa	trwa	około	dziesięciu	minut	ale	nikt	nie	wykazuje	znak	znużenia.	Do	sali	wejdzie	Ghert	błogosławiąc	
zebranych	gestem	ręki.	 Jest	skryty	pod	kapturem	i	zabierze	wywyższonego	na	 rozmowę	do	drugiego	
pokoju.	Tymczasem	kultyści	zaczną	się	bawić	i	radować	życiem.	Rozpalą	kadzidła,	wyciągną	fajki	do	
opium.	Gdzieś	ktoś	będzie	się	z	kimś	obściskiwał,	ktoś	zajadał	przyniesione	przysmaki.	Kilku	ruszy	do	
tańca	wraz	z	półnagą	kultystką,	zaczną	się	rozmowy,	często	dość	pikantne.	Wszystko	zakrapiane	alko-
holem	palonym	opium,	uderzającym	do	głowy	zapachem	kadzideł	i	dobrą	jazzową	muzyką	z	dołu.	Tu	
dla	nich	nie	ma	konwenansów,	nie	ma	zakazów,	można	wyrazić	całego	siebie	i	bawić	się	jak	się	rzewnie	
podoba.	W	drugim	pokoju	Ghert	ściągnie	swój	płaszcz	i	kaftan	odsłaniając	pokryte	gęstym	futrem	barki	i	
tors.	Przekaże	wywyższonemu	iż	prorok	miał	koleją	wizję,	jeszcze	wspanialszą	od	poprzedniej.	Widział	
bowiem	samego	Sathlę	w	aureoli	ze	złota	błogosławiącego	światu.	Wola	jego	jest	jedna,	dość	czekania,	
znalazł	swoje	owieczki	i	jest	z	nich	zadowolony.	Wywyższony	nie	wyda	się	przekonany	tymi	słowami	
ale	podziękuje	za	te	radosne	nowiny	i	wyjdzie.	Do	pokoju	wślizgną	się	dwie	kultystki	by	zasiąść	koło	
Gherta	i	głaskać	jego	sierść,	słuchając	tego	co	im	szepcze	do	uszu.	Wywyższony	nie	dołącza	się	do	za-
bawy,	udaje	się	by	medytować	nad	nowinami.	
	 Jeśli	ktoś	przyłapie	gracza	ten	z	pewnością	zdoła	albo	wmówić	jednej	otumanionej	już	oso-
bie	że	jest	nowicjuszem,	albo	uciec.	Jeśli	przyłapie	go	kilku	kultystów	lub	wywęszy	go	Ghert	sprawa	
będzie	dużo	trudniejsza.	Ale	z	całą	pewnością	zdoła	uciec.	Na	dół	gdzie	nikt	go	nie	będzie	gonił.	Jeśli	
sekta	będzie	mieć	świadomość	że	ktoś	ich	szpiegował	na	tym	zebraniu	otrzyma	dwa	punkty	motywacji.	
Jeśli	kogoś	podczas	ucieczki	zrani	lub	zaatakuje,	wówczas	wzrośnie	o	trzy	punkty.	Jeśli	da	się	pojmać	
i	uwięzić	w	piwnicy	„Siódmego	nieba”	wówczas	tylko	pozostali	członkowie	drużyny	mogą	pomóc	mu	
się	oswobodzić.	Trzeba	pamiętać	iż	widok	Gherta	jest	szokujący	i	zabiera	świadkom	poczytalność.	Zaś	
świadomość	że	oni	wprost	czczą	tę	istotę	może	kosztować	jeszcze	0/1	punktów	poczytalności.	

Samo	przyjęcie	powinno	przybrać	formę	
zgodną	z	wizją	sekty	którą	obmyślił	so-
bie	Narrator.	Może	 ono	więc	 przybrać	
od	 dzikich	 rytuałów	 rodem	 z	 sabatów	
czcicieli	 czarnej	 kozy	 z	 lasów,	 lub	 też	
wzniosłych	 obrzędów	 	 podobnych	 do	
misteriów	 Apolla	 świetlistego.	 Do-
brze	jest	tak	zbudować	sektę	by	graczy	
kusiło	 w	 jakiś	 stopniu	 by	 się	 do	 niej	
dołączyć,	by	choć	przez	moment	się	nad	
tym	zastanawiali...
Sposoby	dostania	się	na	przyjęcie	zależą	
od	kreatywności	graczy,	możliwe	też	że	
wcale	nie	odwiedzą	tego	przyjęcia,	 lub	
też	będą	je	jedynie	podsłuchiwać.	Da	się	
też	udawać	kultystę,	na	początku	będzie	
się	dało	skryć	pod	płaszczem	i	kapturem	
jednak	 szybko	 będzie	 trzeba	 go	 zdjąć	
i	 się	 ujawnić.	 Kultyści	 zrobią	 się	 tez	
podejrzliwi	 w	 stosunku	 do	 kogoś	 kto	
nie	 zna	 słów	 ich	 hymnu.	Aby	 udawać	
śpiewanie	trzeba	zdać	test	aktorstwa.	
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 Jest	to	narzędzie	dla	mistrza	gry	by	mógł	łatwo	monitorować	i	szybko	ustalać	to	jak	działania	
graczy	wpływają	na	działania	sił.	Siły	są	cztery.	Pierwszej	przewodzi	Malkolm	i	reprezentuje	ona	sekretną	
tradycję	rodziny	Grimbergów.	Drugiej	przewodzi	Mordechaj	i	reprezentuje	ona	jego	złowieszczą	intrygę.	
Trzecia	to	Wężowi	ludzie	oraz	ich	pionek	Pern	i	reprezentują	ich	dążenia	do	zemsty	na	Mordechaju	za	
wszelką	cenę.	Zaś	Czwarta	siła,	której	przewodzi	trójca	wywyższonych	to	sekta	i	jej	dążenia	do	wezwania	
ich	boga.	Każdej	z	tych	sił	przydzieliłem	po	dziesięć	punktów	motywacji,	a	potem	wszystkie	umieściłem	
na	jednej	kartce	by	móc	szybko	się	posługiwać	tą	tabelką.	Większość	działań	graczy	które	w	jakiś	sposób	
zagrażają	celom	każdej	z	sił	będą	powodować	zwiększenie	motywacji	danej	grupy.	Motywacją	Malkolma	
jest	utrzymanie	swojego	sekretu	w	tajemnicy,	jeśli	gracze	odkrywają	kolejne	fakty	i	dowody	jego	działań	
będzie	się	starał	 im	przeszkodzić.	Podobnie	pozostali	będą	w	 logiczny	sposób	reagować	na	zaistniałe	
niebezpieczeństwo	i	pilnować	swoich	interesów.	Choć	Narrator	może	korzystać	ze	skróconej	wersji	war-
to	się	przyjrzeć	opisanym	przeze	mnie	propozycjom	działań.	

Motywacja MALKOLM
Cele:  1)	Utrzymać	rodzinną	tajemnicę.	
	 2)	Uniknąć	konsekwencji	za	śmierć	Marka	Adamsa.	
	 3)	Zapewnić	bezpieczeństwo	swojej	rodzinie.	

Punkty zmotywowania:
	 1	–	Nic	nie	robi.	Nie	podejmuje	działań,	choć	staje	się	jeszcze	bardziej	podejrzliwy.	
	 2	 –	 Również	 nie	 podejmuje	 żadnych	 znaczących	 działań.	 Ale	 staje	 się	 jeszcze	 bardziej	
nieprzystępny.	
	 3	 –	 Postanawia	 coś	 zrobić,	 udaje	 się	więc	 do	 graczy	 na	 rozmowę,	 bagatelizuje	 znaleziska	
i	 zwala	wszystko	 na	 ekscentrycznych	 przodków.	 Próbuje	 podejść	 graczy	możliwie	 inteligentnie,	 lub	
wręcz	ich	zwieść.	
	 4	 –	 Zmienia	 taktykę,	 udaje	 się	 do	Calvina	 i	 nagaduje	 go	 że	 gracze	 nie	 powinni	 gościć	w	
ich	domu.	Jednak	nie	znajduje	zrozumienia	u	ojca	który	twierdzi	że	muszą	uszanować	decyzję	i	wolę	
Joachima.	Skoro	on	im	ufa	nie	widzi	powodu	by	ich	wypraszać,	było	by	to	wielce	niegrzeczne.	Inaczej	
się	sprawy	mają	jeśli	gracze	zdążyli	obrazić	Calvina	lub	zrobić	o	sobie	kiepską	opinię.	Wówczas	przyzna	
rację	Malkolmowi	ale	i	wtedy	nie	wyprosi	graczy	z	domu.	
	 5	–	Fabrykuje	ślady,	wybiera	najlepszy	argument	jaki	zdołali	zebrać	graczy	i	obraca	go	w	coś	
niewinnego.	Dane	notatki	o	okultyzmie	to	tylko	pomysły	do	opowiadania	które	na	potrzeby	tego	dowodu	
pisze.	Ma	też	wrażenie	że	ktoś	specjalnie	napuszcza	graczy	na	niego	i	prowokuje	ich	do	poszukiwań,	
najbardziej	podejrzanym	staje	mu	się	Mordechaj.	Zastanawia	się	jak	można	się	go	pozbyć.	
	 6	–	Udaje	się	do	najprzystojniejszego	z	graczy	i	ogłasza	wprost	że	chce	by	się	wynieśli	z	tego	
domu.	Wyjaśnia	że	wie	iż	ta	postać	napastowała	jego	żonę	i	że	nie	chce	mieć	nić	wspólnego	z	ludźmi	
jego	pokroju.	Każe	mu	się	natychmiast	wynieść.	
	 7	–	Tłamsi	żonę	tak	by	była	mu	uległa	a	potem	ogłasza	publicznie	na	cały	dom	iż	jeden	z	grac-
zy	ją	napastował.	Natychmiast	wtrąca	się	Joachim	gorąco	protestując,	nawet	mu	do	głowy	nie	przyszło	
by	uwierzyć	w	te	pomówienia.	Ludzie	się	rozchodzą	kiedy	bracia	kłócą	się	na	cały	dom.	
	 8	 –	Wszystkie	 jego	 działania	 zawiodły	 i	 jest	 zdesperowany	 nie	 na	 żarty.	 Podtruwa	 graczy	
sypiąc	 im	do	 jedzenia	 jakieś	alchemiczne	świństwa,	mają	się	 stąd	natychmiast	wynieść,	choćby	 i	do	
szpitala.	O	wszystko	obwinia	Mordechaja,	jest	przekonany	że	chce	on	go	zniszczyć.	
	 9	–	Wszystkie	jego	próby	zawiodły	jest	bezsilny,	jeśli	zastrzeli	graczy	tylko	pogorszy	swoją	
sytuację	a	oni	w	zasadzie	wiedzą	już	wszystko.	Jest	więc	na	ich	łasce.	Proponuje	więc	im	współpracę,	
jeśli	się	sprzymierzą	mają	szansę	pokonać	„prawdziwe	zło”	mianowicie	Mordechaja.	
	 10	–	Wszystko	wymknęło	mu	się	z	rąk,	udaje	się	sam	lub	też	prowadzi	graczy	do	swojego	
tajnego	laboratorium	i	bierze	z	półki	jedną	z	urn.	Wysypuje	jej	zawartość	na	podłogę	i	rzuca	zaklęcie	
wskrzeszenia,	powołując	na	powrót	do	życia	swojego	przodka,	samego	Arystotelesa	Grimberga.	Łącząc	
siły	są	bardzo	potężni,	mogą	nawet	zagrozić	Mordechajowi.	
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„Arystoteles prezentował się niczym greckie bóstwo, powagi i dostojeństwa. Potężne, muskularne ciało, 
choć nosiło znamiona czasu pozostało piękne. Długa biała broda sięgała pępka, zaś całe barki pokrywały 
skomplikowane drobne skaryfikacje, o motywach alchemicznych czy też demonicznych symboli. Mimo że 
stał przed nami zupełnie nagi, prezentował się tak dumnie, że nikt nawet nie pomyślał o śmiechu.”

	 Wygląd:	Arystoteles	ma	ciało	fizycznie	doskonałe.	Jest	to	wynik	urzywania	na	sobie	samym	
potężnego	zaklęcia	zwanego	„Wynaturzenie	ciała	Gorgotha”	które	pozwala	 formować	swoją	fizyczną	
powłokę.	 Zaś	 Arystoteles	 podróżował	 po	 krainach	 Limbo	 w	 których	 kruche	 ludzkie	 ciało	 by	 nie	
przetrwało.	Jako	filozof	wyznawał	zawsze	zasadę	„W	zdrowym	ciele	zdrowy	duch”,	więc	hołdował	iście	
greckim	 kanonom	 kultu	 ciała.	Ma	więc	 teraz	 dwa	metry	 dwadzieścia	 centymetrów	wzrostu	 zaś	 jego	
ciało	 jest	muskularne	 i	 żylaste	 niczym	 u	 kulturysty.	 Zaiste	 bardziej	 przypomina	 antyczną	 rzeźbę	 niż	
człowieka.	
 Charakter:	Podstawową	cechą	Arystotelesa	jest	rozwaga.	Jest	co	prawda	zły	na	potomka	za	
to	że	go	 tak	bez	potrzeby	ożywił	ale	rozumie	że	sytuacja	mogła	go	przerosnąć.	Arystoteles	nigdy	nie	
poddaje	 się	 emocjom,	 ani	 impulsom,	 to	 trochę	 spowalnia	 jego	 reakcje	 ale	 lata	medytacji	 sprawiły	 że	
panuje	nad	sobą	na	iście	nieludzkim	poziomie.	Ciekawą	cechą	tej	postaci	jest	też	głębokie	przekonanie	
że	w	świecie	na	zewnątrz	nie	dzieje	się	zupełnie	nic	ciekawego	czy	godnego	uwagi.	Zwykły	świat	jest	
szary	i	nudny	w	porównaniu	z	głębokością	jego	życia	wewnętrznego.	Cechuje	go	też	ortodoksyjnie	ścisła	
samodyscyplina,	on	kontroluje	nawet	rytm	swoich	oddechów.	
	 Zajęcia:	Przed	śmiercią	dziesięć	lat	życia	spędził	jako	pustelnik.	Po	prostu	wszedł	do	swojej	
pracowni	i	żył	jako	derwisz,	spędzając	czas	na	medytacjach,	nauce,	rytuałach	oraz	badaniach.	Snuł	nowe	
teorie,	zaś	 jego	uczeń	 jedynie	donosił	mu	 jedzenie.	Arystoteles	odprawiał	 sam	na	sobie	potężne	 inic-
jacje,	takie	których	nie	pojął	żaden	z	jego	potomków.	W	końcu	jego	ciało	zaprawione	w	wędrówkach	
mentalnych	i	fizycznych	po	innych	wymiarach	i	światach	samo	w	sobie	stało	się	amuletem	ochronnym.	
Rzucone	na	niego	czary	rezonują	więc	łatwiej	mu	się	im	opierać	(Zwiększa	swoją	Moc	o	2	jeśli	chodzi	
o	odpieranie	zaklęć).	Poza	tym	jego	mięśnie	nabrały	tyle	mocy	z	innych	wymiarów	że	teraz	stanowią	
fizyczną	barierę	przed	atakami	(Posiada	2	punkty	pancerza	na	całym	ciele).	Tak,	Arystoteles	jest	świrem,	
dumnym,	rozważnym,	człowiekiem	który	widział	tyle	światów,	przejść	dróg	i	sekretów	że	żaden	ludzki	
umysł	by	tego	nie	pojął,	jemu	jakimś	cudem	się	udało.	
	 Jak	na	nią	wpłynąć:	Jest	zagubiony.	Od	lat	był	martwy	nie	rozumie	jak	działa	samochód,	czy	
telefon	ani	kto	wpadł	na	pomysł	z	tak	koszmarną	architekturą.	Jest	obiema	nogami	w	zeszłym	stuleciu.	
A	tu	spotyka	go	tylko	zawód	i	szpetota.	Łatwo	go	do	czegoś	przekonać,	wystarczy	pokazać	mu	dowód	
istnienia	jakiegoś	nadprzyrodzonego	zła.	
	 Wątki:	Sam	nie	generuje	wątków.	Wspiera	swojego	potomka	 i	uważa	że	 jest	 tutaj	 tylko	na	
chwilę,	jak	się	wszystko	uspokoi	zamierza	wracać	do	urny	i	czekać	na	koniec	świata.	

	 Arystoteles	 to	 dość	 specyfic-
zna	postać	i	nie	do	każdej	konwencji	się	
nadaje.	 Narrator	 powinien	 przemyśleć	
jak	ta	postać	wpłynie	na	opowieść.	
	 Ważne	jest	by	nie	zrobić	tych	
dobrych	 czarnoksiężników	 w	 opzycji	
do	 tych	 złych.	 Magia	 w	 Zewie	 Ctulhu	
jest	 złowroga	 ludziom	 i	 niezaleznie	 od	
propagandy	 jaką	 głoszą	 członkowie	 tej	
rodziny	musi	być	mroczna.	Nawet	 jeśli	
obaj	 Grimbegrowie	 zachowują	 pozory,	
iż	są	tymi	dobrymi.	
	 Najlepiej	 więc	 w	 ogóle	 nie	
wprowadzać	 Arystotelesa	 do	 gry.	 Tak	
się	 stanie	 na	 przykład	 jeśli	 gracze	 nie	
dociekają	zbyt	mocno	sekretów	 rodzin-
nych.	
	 Narrator	 może	 jednak	
stwierdzić	 że	 zamiast	 tego	 potężnego	
maga	zdesperowany	Malkolm	przywoła	
jakiś	demoniczny	byt	z	mitów	Chtulchu	
(Podziemna	 pracownia	 nie	 jest	 pod	
wpływem	 oka	 światła	 i	 ciemności)	
i	 to	 nim	 sprubuje	 pozbyć	 się	 swoich	
kłopotów.	

	 Sam	 Arystotles	 jest	 bardziej	
wyjaśnieniem	sekretu	rodzinnej	tradycji	
i	podkreśleniem	faktu	iż	trwa	ona	już	od	
wielu	pokoleń.	

	 Inna	sparawa	że	czarnoksiężnik	
przywołany	do	pomocy	w	tej	przygodzie,	
może	się	 stać	arcywrogiem	w	kontynu-
acjach	tej	opowieści.	

MORDECHAJ
Cele:  1)	Przypilnować	realizacji	swoich	planów.	
	 2)	Zatrzeć	ślady	po	sobie.	
	 3)	Przyspieszyć	działania	sekty.

Punkty zmotywowania: 
	 1	–	Mordechaj	nic	nie	robi,	po	prostu	się	przygląda	i	obserwuje	co	się	dzieje.	
	 2	–	Również	nie	czuje	potrzeby	jakiejkolwiek	interwencji.	Jest	rozbawiony	widokiem	Graczy	
usiłujących	tak	amatorsko	coś	znaczyć.	
	 3	–	Postanawia	się	przyjrzeć	graczom,	podczas	ich	nieobecności	śle	Gherta	do	ich	pokoi	by	je	
przeszukał.	Jego	uczeń	robi	to	dość	skrupulatnie	wywracając	cały	bagaż	graczy	do	góry	nogami.	
	 4	–	Nic	nie	robi	zastanawiając	się	jak	wykorzystać	graczy	do	swoich	celów.	
	 5	–	Wie	o	wężowych	ludziach	którzy	depczą	mu	po	piętach,	postanawia	więc	im	zrobić	psikusa	
i	zamierza	nasłać	na	nich	graczy.	Może	im	pod	jakimś	pretekstem	wskazać	opuszczony	dom	w	którym	
się	oni	ukrywają	lub	doprowadzić	do	tego	że	ktoś	ich	tam	skieruje.	Wężowi	ludzie	będą	salwować	się	
ucieczką	kiedy	dostrzegą	intruzów.	To	ich	zmotywuje	jednym	punktem.	
	 6	–	Gracze	zamiast	się	uganiać	za	Wężowymi	ludźmi	znowu	interesują	się	nim.	Postanawia	
więc	wykorzystać	ich	do	tego	by	zmotywować	sektę.	Wie	że	wywyższeni	obawiają	się	wrogów	kultu,	
sam	o	to	zadbał,	teraz	bierze	graczy	na	rozmowę	i	daje	im	wskazówki	dotyczące	kultu.	Później	kultowi	
przekazuje	informacje	o	tym	co	gracze	wiedzą	tym	samym	dodając	sekcie	punkt	motywacji.	
	 7	–	Gracze	ponownie	go	zawiedli,	zamiast	naprzykrzać	się	sekcie	znowu	wciskają	nos	w	jego	
sprawy.	Uznaje	więc	za	zabawne	nasłać	ich	na	Malkolma.	Chłopak	i	tak	ledwie	sobie	z	kłopotami	jakie	
go	spotkały.	Opowiada	graczom	o	powiązaniach	Malkolma	z	Markiem	mianowicie	że	czarodziej	uczył	
tego	drugiego.	Wskazuje	też	wyraźnie	na	to	że	to	właśnie	te	zwłoki	gracze	odnaleźli.	Jeśli	gracze	już	
zupełnie	mu	nie	ufają	tak	że	nie	chcą	go	słuchać	podsunie	kogoś	kto	jest	świadkiem	ich	kontaktów.	
	 8	 –	Dość	 tego.	Dał	 graczom	 już	 tyle	 szans	by	 trzymali	 się	 od	niego	 z	 daleka	 a	 oni	 co	 raz	
wracają	do	jego	osoby	i	drążą.	Mordechaj	wysyła	Gherta	by	zamordował	jednego	z	graczy,	tego	który	
ma	najwyższe	Int,	lub	najbardziej	nadepnął	czarnoksiężnikowi	na	odcisk.	Sam	zaś	opuszcza	rezydencję	
i	zamieszkuje	w	swoim	mieszkaniu	na	mieście.	
	 Ghert	jednak	nie	zamierza	zamordować	gracza,	budzi	go	w	nocy	i	grożąc	nożem	na	gardle	każe	
zachować	ciszę.	Wyjaśnia	że	ma	rozkaz	go	zabić	ale	jakoś	nie	ma	dzisiaj	ochoty	przelewać	krew.	Tu	może	
odstąpić	od	gracza	i	zaproponować	układ.	Konfrontacja	nadciąga,	sprawy	nieubłaganie	się	eskalują,	jego	
propozycja	 jest	prosta.	On	kiedy	będzie	walka	nie	będzie	strzelał	do	graczy	(będzie	pruł	dookoła	ale	
ich	nie	trafi)	a	gracze	odwdzięczą	się	tym	samym.	On	nie	zdradzi	swego	pana	i	nie	będzie	działał	na	
jego	szkodę	ale	gracze,	o	ile	przyjmą	propozycję	będą	mogli	uratować	całkiem	sporo	ludzi.	Zapytany	o	
motywacje	wykręci	się	że	nie	jest	to	interes	gracza.	Jeśli	gracz	podejdzie	go	w	jakiś	błyskotliwy	sposób	
wyjaśni	że	są	ludzie	na	których	mu	zależy,	po	raz	pierwszy	w	życiu	na	kimkolwiek	mu	zależy.	Gracz	
który	przeprowadził	tę	rozmowę	ma	szansę	stracić	0/1	punktów	poczytalności,	to	nie	jest	normalne	by	
jakiś	zwierzak	był	tak	inteligentny.	Możliwe	że	Ghert,	jeśli	będzie	zadowolony	z	postawy	gracza	da	mu	
dorobiony	klucz	do	kraty,	tak	by	mógł	uwolnić	kultystów.
	 9	–	Mordechaj	wraz	z	Ghertem	atakuje	graczy,	Ghert	faktycznie	strzela	tak	by	nie	trafić,	chyba	
że	oni	trafią	jego.	Mordechaj	popisuje	się	kilkoma	czarami	a	potem	uciekają	oboje.	Możliwe	jest	że	do	
walki	dołączą	się	po	stronie	graczy	na	przykład	Grimbergowie	czyli	Malkolm	i	Arystoteles.	Wówczas	
Mordechaj	da	nogi	za	pas	a	następnie	będzie	próbował	doprowadzić	do	pojedynku	z	Arystotelelesem,	
lecz	wpierw	możliwie	go	osłabi.	Po	tym	wszystkim	Mordechaj	znika	z	miasta,	ma	już	ważniejsze	cele	na	
głowie.	Przedtem	jednak	zmotywuje	Sektę	kolejnym	punktem.	
	 10	–	Ghert	ponownie	chce	się	układać,	zaoferuje	swoją	pomoc	lub	sprzeda	swoją	wiedzę	o	
sekcie,	w	zamian	chce	by	gracze	pomogli	mu	uratować	kilku	ludzi	z	sekty.	Jeśli	się	zgodzą	wyjawia	im	
czym	w	zasadzie	jest	Ubbo-Sathla.	
 

Arystoteles 
Grimberg.
Zmarły czarnoksiężnik. 
Praprapradziadek Malkolma.
Filozof. 
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WĘŻOWI LUDZIE
Cele:		 1)	Zemścić	się	na	Czarnoksiężniku.	
	 2)	Odzyskać	swoje	księgi.	
	 3)	Zatrzeć	ślady	po	sobie.	

Punkty zmotywowania:
	 1	–	Nic	nie	robią.
	 2	–	Dalej	tylko	obserwują.	
	 3	–	Pod	iluzją	ludzkiego	wyglądu	chodzą	po	mieście	szukając	informacji.	
	 4	–	Wężowi	ludzie	mają	już	dość	czekania,	zjawiają	się	u	niego	w	domu	i	każą	mu	zamordować	
w	końcu	Mordechaja.	Pern	więc	musi	iść	za	nim	i	w	biały	dzień	usiłować	go	zastrzelić.	Oczywiście	nie	
umie	on	strzelać	zaś	czarnoksiężnik	powala	go	ciosem	swojej	laski.	Pern	zostaje	aresztowany	i	gracze	
mogą	się	z	nim	spotkać	jedynie	w	areszcie.	Mordechaj	zyskuje	punkt	motywacji.	
	 5	–	Wężowi	ludzie	zmieniają	swój	wygląd	na	ludzki	i	próbują	przeniknąć	do	domostwa	Grim-
bergów.	 Pod	 różnymi	 pretekstami	 chcą	 się	 zatrudnić,	 wejść,	 rozejrzeć,	 ich	 zachowanie	 jest	 dziwne,	
irytujące.	W	końcu	odpuszczają,	nie	zlokalizowali	żadnych	ze	swoich	ksiąg	ani	nie	mieli	okazji	zabić	
Mordchaja.	
	 6	–	Wężowi	ludzie	stracili	swój	pionek	w	postaci	Perna,	ale	mają	jakiś	przedmiot	należący	do	
jeżonego	z	graczy	(Tego	który	najmniej	się	dotąd	wykazał	na	sesji).	Rzucają	więc	zaklęcie	„Wezwanie/
spętanie	 istoty	 ludzkiej”	ukierunkowane	na	posiadacza	włosa	czy	guzika.	Gracz	musi	wstać	w	nocy	 i	
czym	prędzej	przybyć	poza	miasto	gdzie	w	jakiejś	szopie	ukryli	się	Wężowi	ludzie.	Wówczas	odprawią	
podobne	zaklęcia	jak	zeznawał	Pern	i	nakażą	graczowi	zabić	maga.	Potem	będzie	się	dało	zamienić	z	
nimi	kika	słów	ale	szybko	się	zmyją.	
	 7	–	Nic	nie	robią.	Spędzają	jedynie	czas	na	modlitwach	do	Yiga	prosząc	go	o	przewodnictwo.	
Wężowe	bóstwo	albo	milczy	albo	pozostaje	głuche	na	ich	modły.	
	 8	 –	Zmieniają	 taktykę,	 kontaktują	 się	mentalnie	 ze	 spętanym	graczem	 i	 każą	mu	przybyć	 i	
przyprowadzić	 swoich	 towarzyszy.	Wówczas	 spotkają	 się	 z	 nimi	 na	 leśnej	 polanie	 nocą	 i	 spróbują	
się	układać.	Oferują	coś	co	nazywają	 jako	Artefakt	który	może	się	 im	przydać	w	walce	z	 sektą,	 jeśli	
gracze	zabiją	ich	wroga	Mordechaja	i	przyniosą	im	skradzione	księgi.	Jeśli	gracze	spróbują	zaatakować	
wężowych	ludzi	ci	spróbują	uciec	rzucając	do	walki	w	swoim	imieniu	spętanego	gracza.	Jeśli	będą	mieli	
szansę	użyją	zaklęć	by	pokonać	graczy.	Wówczas	ich	zabiją	na	miejscu	w	ofierze	Yigowi.	Ta	rozmowa	
kosztuje	graczy	0/1	punkt	poczytalności.	(Jeśli	gracze	wywiążą	się	z	swojej	roli	to	zamienią	księgę	na	
włócznię	zaklętą	zaklęciem	„Zaklęcie	włóczni”	i	znikną	wracając	pod	ziemię)
	 9	–	Ich	zdesperowanie	sięga	zenitu,	czekają	aż	Mordechaj	wejdzie	do	domu	a	potem	łapią	za	
pomocą	zaklęcia	Mesmeryzm	przypadkowych	ludzi	i	każą	im	wnosić	do	domu	benzynę.	Spróbują	spalić	
cały	dom	licząc	że	Mordechaj	usmaży	się	żywcem.	Sami	nie	będą	brali	udziału	w	tym	ataku.	
	 10	–	Wszystkie	ich	wysiłki	się	nie	powiodły,	więc	nie	pozostaje	im	nic	więcej	tylko	uznać	swoją	
porażkę	i	klęskę.	Odchodzą	do	sanktuarium	wiedząc	że	zawiedli.	

SAKTA SATHLI
Cele: 1)	Odprawić	rytuał.	
	 2)	Ukryć	swoje	istnienie	przed	wrogami.	
	 3)	Ukarać	heretyków.	

Punkty zmotywowania:
	 1	–	Wywyższeni	są	rozważni	i	wiedzą	że	taki	poziom	jawności	nic	im	nie	zagraża,	nie	podejmują	
więc	działań.	
	 2	–	Sekta	szuka	informacji	o	tym	kim	są	gracze.	Kultyści	robią	to	bardzo	gorliwie	i	amatorsko	
więc	gracze	pewnie	dowiedzą	się	że	ktoś	się	ich	osobami	bardzo	interesował.	
	 3	 –	Modlą	 się	 do	 Sathli	 i	 odprawiają	 rytuały,	 wszystko	w	 intencji	 nawrócenia	wszystkich	
błądzących.	Wywyższeni	nie	ufają	już	Mordechajowi	więc	patrzą	podejrzliwie	na	jego	słowa.	Może	i	dał	
im	kiedyś	księgę	ale	teraz	jego	motywy	są	niejasne.	Kiedy	idzie	o	wezwanie	bóstwa	tylko	sprawdzonym	
ludziom	można	zaufać.	
	 4	–	Wysyłają	do	graczy	list	z	pogróżkami.	Mają	nadzieję	że	to	ich	zastraszy.	
	 5	 –	Wywyższeni	 głosują	 i	 ustalają	 że	 powinni	 zamordować	graczy.	Wysyłają	więc	na	nich	
trzech	nożowników.	Ci	napadną	na	nich	kiedy	gracze	są	w	jakimś	sklepie	lub	kawiarence,	robią	to	dość	
nieudolnie.	Po	nieudanym	ciosie	 gotowi	 są	 uciec,	 ale	 równie	 dobrze	mogą	 zostać	 pochwyceni	 przez	
graczy	i	oddani	w	ręce	władzom.	Jest	im	wszystko	jedno	ich	próba	wiary	jaką	był	ten	atak	da	im	łaskę	
ich	bóstwa,	nic	nie	da	się	z	nich	wyciągnąć.	
	 6	–	Wywyższeni	udają	się	w	okolice	miejsca	gdzie	znajdują	się	gracze	 i	wzywają	Nasienie	
Ubbo-Sathli.	Potem	kontrolując	je	zmuszają	by	zaatakował	graczy.	To	jak	ta	scena	się	rozwinie	zależy	od	
graczy	ale	jeśli	uciekną	nasienie	zniknie	w	studzience	kanalizacyjnej.	A	wywyższeni	odjadą	przekonani	
że	gracze	uciekną	z	miasta	i	nie	będą	im	sprawiać	więcej	problemów.	
	 7	–	Pogubili	się.	Pojawiają	się	głosy	że	może	gracze	są	próbą	której	poddaje	ich	Sathla	przed	
samym	przywołaniem.	Udają	się	więc	do	Mordechaja	by	się	go	poradzić	jako	proroka.	Ten	dementuje	
pogłoski	jakoby	Sathla	przysłał	graczy,	jednocześnie	wygłasza	mowę	która	inspiruje	wywyższonych	do	
przyspieszenia	przywołania.	Zyskują	jeden	punkt	motywacji.	
	 8	 –	 Wywyższeni	 zbierają	 swoich	 wyznawców	 i	 wygłaszają	 płomienne	 kazanie.	 Każą	 im	
przygotować	się	do	przybycia	które	ma	nastąpić	lada	dzień.	
	 9	–	Przygotowują	salę	do	wezwania,	 rozciągają	krąg	ze	złotego	drutu	pod	sufitem.	Szorują	
podłogę	po	której	będzie	stąpać	ich	bóstwo.	
	 10	–	Wzywają	Ubbo-Sathlę.	Koszmarne	bóstwo	przelewa	się	przez	portal	utworzony	złotym	
kręgiem.	I	zaczyna	szybko	wyłapywać	spanikowanych	wyznawców	by	ich	pochłonąć.	Płodzi	przy	tym	
niezliczoną	ilość	nasion	które	kopiują	poczynania	swego	ojca	rzucając	się	na	losowo	obranych	ludzi.	
Garstce	ledwie	udaje	się	wydostać	z	tego	koszmaru	do	korytarzy	gdzie	polują	na	nich	kolejne	Nasiona.	
To	czy	ktokolwiek	ocaleje	zależy	od	poczynań	Graczy	oraz	Gherta.	
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 Film Noir: Jeśli	prowadzisz	grę	w	takiej	konwencji	unikaj	nazywania	kolorów.	Jeśli	gracze	
nie	zapytają	o	to	wprost	nie	zwracaj	im	uwagi	na	kolory.	Zaś	samemu	dodawaj	często	określenia	w	stylu	
„bury”,	„brudny”,	„szary”,	„ponury”,	„ciemny”	itd.	Podczas	prowadzenia	zwróć	szczególną	uwagę	do	
wątków	śledztwa	i	dochodzenia.	Nie	przesadzaj	ze	scenami	akcji,	niech	będą	szybkie,	krótkie	i	mało	wid-
owiskowe.	Skoncentruj	się	na	psychologii	bohaterów	niezależnych	i	na	języku	w	jakim	się	wysławiają.	
Mów	bardziej	konkretnie	niż	długo.	Przeplataj	wątki	romansowe,	kłamstwa	i	próby	zwodzenia	graczy.	
Prowadź	„realnie”	(mało	wątków	z	mitów)	tak	długo	jak	się	da.	Unikaj	walk,	ale	jeśli	już	będą	to	muszą	
być	 trudne	 i	wymagać	 sprytu	 oraz	 odwagi.	Nie	 bój	 się	 uśmiercać	 bohaterów	niezależnych.	Pamiętaj	
naprowadzać	graczy	z	powrotem	na	głóny	wątek	jeśli	z	niego	zabardzo	zabłądzą,	ale	rób	to	subtelnie.
	 Pamiętaj	że	gracze	mogą	niepodołać	i	zawieść,	nie	ratuj	ich	na	siłę,	jeśli	popełniają	ewidentne	
błędy.			

 Horror:	To	chyba	najczęściej	używana	konwencja.	W	 takim	wypadku	należy	wprowadzać	
wątki	z	mitów	Chtulhu	szybciej	niż	wynikało	by	to	z	innych	konwencji.	Niech	graczy	napadają	co	raz	
nasiona	Ubbo-Sathli,	niech	wszędzie	widzą	ślady	tych	potworów.	Niech	sąsiedzi	Grimbergów	zostaną	
zjedzeni,	niech	Ghert	ich	przerazi,	powiedzmy	aktami	kanibalizmu,	lub	brutalnego	mordu.	Niech	sekta	
stanie	się	koszmarnym	stowarzyszeniem	zdegenerowanych	fanatyków	opętanych	mocą	wywyższonych.	
Niech	gracze	zabiją	choć	jednego	wywyższonego	by	ujrzeć	jak	z	ich	krwi	rodzi	się	kolejny	koszmar.	A	
na	końcu	przedstaw	całą	grozę	demoniczności	Mordechaja	który	zdejmuje	maskę	zwykłego	człowieka.	
Gracze	powinni	wyjść	z	tego	z	połową	poczytalności.	Więc	opisy	niech	będą	soczyste	i	nastrój	ustawicz-
nego	zagrożenia	niech	się	im	udziela	cały	czas.	Zaznaczaj	że	czują	się	obserwowani	ilekroć	wyjdą	z	do-
mostwa,	zaś	w	domostwie	niech	czują	niechęć	domowników.	Ponure	uczucie	że	wszystko	umiera,	idzie	
ku	gorszemu	i	złemu	niech	ich	nie	opuszcza	nawet	na	moment.	Poza	tym	narratorze	co	chwila	podbijaj	
stawkę	o	którą	toczy	się	gra.	Kiedy	gracze	nie	walczą	już	tylko	dla	przyjaciela	ale	o	całe	miasto,	a	być	
może	i	więcej.	Dobrze	akcentuj	każde	podbicie	stawki	tak	by	gracze	poczuli	większą	odpowiedzialność	
na	swoich	barkach.

 Indiana Jones in a Temple of Tentacle:	Dodaj	graczom	100%	do	punktów	umiejętności	oraz	
10	do	rozdania	na	statystyki.	Niech	mafia	zaoferuje	graczom	kupienie	tuzina	Tommygun	za	okazyjną	
cenę,	 a	 nasiona	 Ubbo-Sathli	 niech	 giną	 po	 jednym	 rzucie	 koktajlem	 Mołotowa.	 Gracze	 powinni	
wychodzić	 ze	 szpitala	 zaraz	 następnego	 dnia	 gdyż	 lekarze	 bagatelizują	 ich	 obrażenia,	 leczenie	musi	
być	szybkie	i	sprawne.	Nieustannie	narzucaj	wartką	akcję,	kiedy	gracze	chcą	się	zastanowić	nad	tym	co	
mają	zrobić	i	zamienią	dłużej	niż	pięć	zdań	niech	przybiegnie	ktoś	z	kolejną	wskazówką	do	sprawdze-
nia.	Gracze	mają	być	heroiczni,	więc	ich	sprawność	fizyczna	i	możliwości	powinny	być	traktowane	z	
przymrużeniem	oka.	Wątki	śledztwa	nie	są	tak	istotne,	niech	wszystko	się	w	zasadzie	wyjaśnia	samo,	ale	
pamiętaj	by	zasługę	za	rozwiązanie	każdej	zagadki	przypisać	graczom.	Niech	też	wzbudzają	oni	podziw	
ludzi	dookoła	i	robią	na	nich	wrażenie.	Wprowadź	przynajmniej	dwie	kobiety	(Które	będą	miały	rolę	
grać	dziewic	do	uratowania)	które	będą	się	zachwycać	graczami	i	które	trzeba	będzie	wydzierać	z	rąk	
sekty	lub	wyplątywać	z	pomiędzy	macek	stworów.	Pamiętaj	też	drogi	Narratorze,	że	całe	zło	ma	zostać	
powstrzymane,	ocaleli	sekciarze	powinni	czuć	skruchę	i	wdzięczność.	Ghert	i	Mordechaj	mają	urządzić	
graczom	niesłychane	piekło,	niemal	pokonać	graczy	w	finałowym	pojedynku	i	ostatecznie	ulec	ginąc	
marnie.	Na	koniec	powinno	wstać	słońce	i	ukazać	pobojowisko	w	pięknym	jasnym	świetle…	

 Inne:	 Pewnie	 każdy	Narrator	 rozumie	 i	 prowadzi	 po	 swojemu	warto	 jednak	 by	 dana	 kon-
wencja	była	jednolita	i	spójna.	Te	tu	opisane	są	lekko	przesadzone	ale	mam	nadzieję	że	zrozumiałe.	

	 To	koniec	przygody.	Życzę	dobrej	gry.	

	 Trudno	mi	przewidzieć	jak	się	skończy	ta	cała	afera.	
	 Lecz	zapewne	Mordechaj	dostanie	to	czego	chce.	Uda	się	sekretnymi	ścieżkami	przez	krainę	
snów	do	komnaty	w	której	dotąd	spoczywał	Ubbo-Sathla	i	sfotografuje	wszystkie	kamienne	płyty.	Potem	
zaszyje	się	w	swojej	kryjówce	w	Alpach	 i	będzie	całe	wieki	próbował	rozszyfrować	sekrety	z	 tablic.	
Wiedza	ta	przekracza	ludzkie	pojmowanie	ale	jeśli	by	mu	się	udało…	Można	by	kontynuować	tę	grę	na	
przykład	w	latach	1990	potomkami	graczy.	
	 Ghert	jeśli	przeżyje	to	wszystko,	zniknie	z	ocalałymi	kultystami	by	usiłować	pomóc	im	dość	
do	siebie	po	przeżytym	koszmarze.	Mimo	że	jest	to	dość	nikczemny	stwór	tutaj	jego	intencje	są	szczere.	
Mordechaj	go	porzuca	a	on	nie	ma	zamiaru	zostać	zupełnie	sam	na	tym	wrogim	mu	świecie.	Nie	zapomni	
jednak	o	graczach	i	z	pewnością	jeszcze	stanie	im	na	drodze	proponując	jakieś	targi.	Zawsze	chce	czegoś	
za	swoją	pomoc,	a	jego	mistrz	nauczył	go	świetnie	knuć	intrygi.	Może	się	więc	pojawić	zarówno	jako	
przyszły	wróg	graczy	jak	i	niespodziewane	wsparcie.	
	 Wężowi	ludzie	już	się	nie	pojawią.	Odeszli	i	zaszyli	się	w	odbudowywanym	sanktuarium	by	
rozpaczać	nad	swoim	losem	i	krzywdami.	
	 Sekta	nie	istnieje.	Ci	ludzie	od	początku	byli	oszukani	i	nie	było	dla	nich	nadziei.	Mordechaj	
zbyt	dobrze	ich	przygotował	do	ich	roli	w	swojej	intrydze.	Jeśli	gracze	czy	Ghert	ocalili	kilku	członków	
ci	nigdy	już	nie	odzyskają	poczytalności.	Jesli	nawet	nie	trafią	do	zakładów	dla	obłąkanych	nigdy	już	nie	
dojdą	w	pełni	do	siebie.	
	 Ale	co	z	Grimbergami?	Arystoteles,	o	ile	został	wskrzeszony	będzie	chciał	rychło	powrócić	
do	swojego	stanu	niebytu,	Malkolm	będzie	chciał	przekonać	graczy	by	pozostawili	go	w	spokoju.	Ma	
nadzieje	że	swoją	pomocą	kupi	sobie	ich	przychylność.	Jeśli	nie	to	obaj	magowie	będą	musieli	zabić	
graczy	i	rozstrzygnie	się	kolejna	walka.	Jej	wynik	określi	los	całej	rodziny	Grimbergów.	
	 Jeśli	 jednak	gracze	są	przychylnie	nastawieni	do	Malkolma	 i	nie	zważają	na	 jego	występki	
i	praktyki	sprubuje	 innej	drogi.	Mianowicie	zamierza	wydać	własną	księgę	mitów.	Opisującą	wiele	z	
odkryć	rodu.	Myśli	że	inni	badacze,	o	ile	zajm	się	tymi	zagadnieniami	zdołają	odkryć	coś	o	czym	się	
dowie.	Wtedy	w	całym	okultystycznym	świecie	rozpęta	się	spore	poruszenie.	Malkolm	najmie	graczy	do	
tego	by	rozprowadzali	księgi	po	księgarniach	i	antykwariatach,	tak	by	mogła	trafić	do	zainteresowanych.	
Nie	zdaje	sobie	sprawy	że	wówczas	bardzo	wielu	“zainteresowanych”	będzie	się	za	wszelką	cenę	starało	
trafić	do	Malkolma.	To	dobre	wątki	na	kontynuację	opowieści.	
	 Problem	stanowi	jednak	Sathla	w	centrum	miasta.	Z	podziemi	kościoła	zaczną	wypełzać	nasio-
na	Sathli	i	siać	pogrom	wśród	ludzi	dopuki	nie	wysuszy	je	na	proch	“oko	światła	i	ciemności”	ze	szczytu	
wierzy.	Gracze	mogą	próbować	zapieczętować	wejście	znakami	Starszych	bogów	lub	działać	w	 inny	
sposób,	na	przykład	zalewając	podziemia	benzyną	i	podpalając.	Jednak	Narrator	musi	się	sam	przekonać	
jakie	mają	oni	pomysły.	Ale	w	ciągu	kilku	dni	Ubbo-Sathla	wsiąkie	w	ziemię	i	uda	się	z	powrotem	do	
swojej jaskini.

Epilog Konwencje gry
	 Naszkicowałem	 kilka	
ważniejszych	 postaci	 i	 rozdałem	 je	
graczom	 by	 przy	 każdym	 z	 nich	 mo-
gli	dopisywać	swoje	 spostrzeżenia	oraz	
wiedzę	 jaką	 o	 danej	 postaci	 posiadają.	
Jest	 to	 dla	 nich	 ułatwienie	 by	 się	 nie	
pogubili	 w	 wielowątkowej	 opowieści.	
Poniższe	karty	są	więc	do	rozdania	grac-
zom,	 powinni	 je	 otrzymać	 w	 momen-
cie	 kiedy	 spotykają	 daną	 postać.	 Żeby	
nie	mieć	bałaganu	w	świstkach	papieru	
powinni	je	wczepić	w	korkową	tabliczkę	
lub	 wkleić	 ja	 jakąś	 tekturę.	 Pamiętaj	
Narratorze	 by	 nie	 wtrącać	 się	 w	 to	 co	
dopisują	do	tych	kart	i	nie	sprostowywać	
błędów	jakie	napiszą.	To	 ich	narzędzie,	
jeśli	nie	mają	ochoty	nie	muszą	z	niego	
korzystać.	 Dla	 ułatwienia	 dodałem	
krótki	opis	i	myślniki	od	których	można	
zapisywać	spostrzeżenia.	

	 Dalej	zamieszczam	karty	post-
aci	 dla	 Narratora.	 Zawierają	 one	 staty-
styki	 i	 zdolności	danej	postaci	czy	pot-
wora,	powinno	to	ułatwić	rozgrywkę.	

	 Rysunki,	pomoce	i	dodatki.	
	 Spożądziłem	 trochę	 pomo-
cy	 do	 gry	 w	 postaci	 szkiców	 i	 grafik.	
Dotyczą	one	postaci	które	ja	stworzyłem.	
Gdyby	ktoś	chciał	dodać	własne	postacie	
to	 zostawiłem	 puste	 karty	 do	 notatkina	
graczy	i	na	statystyki	Narratora.	Zawsze	
można	odbić	te	materiały	na	ksero.	Zaś	
portrety	 są	 pobierznymi,	 komiksowymi	
szkicami	 więc	 dorobienie	 ich	 jakimś	
cienkopisem	 nie	 powinno	 być	 porbo-
lem.	

	 Narrator	niech	odrzuci	wszyst-
kie	elementy	 tej	przygody	które	mu	się	
nie	 spodobają	 i	 zastąpi	 je	 własnymi	
wątkami.	
	 Jest	 to	 tylko	 rdzeń	 opowieści	
jaką	obmyślełem,	Narrator	więc	musi	ją	
uzupełnia	 we	 wszystkie	 wątki	 toczące	
się	poza	posiadłością	Grimbergów.	
	 Samą	 przygodę	 można	 też	
połączyć	z	jakąś	inną,	posiadajcą	więcej	
akcji,	 i	 w	 ten	 sposób	 przerobić	 ją	 na	
niewielką	kampanię.	

	 Życzę	dobrych	pomysłów	i	w	
rezultacie,	świetnej	zabawy.	
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	 Powyrzej	 jest	 prowizoryczny	
wykres	 przedstawiający	 siy	 i	 posta-
cie	 występujące	 w	 przygodzie.	 Okręgi	
oznaczają	 grupy	 które	 działają.	 Kreski	
to	 powiązania	 między	 postaciami.	 To	
raczej	pomoc	dla	Narratora	by	wyobraził	
sobie	dość	skomplikowaną	sytuację.	

	 Obok	jest	szkic	podziemi	spal-
onego	kościoła.	Krąg	pokazuje	gdzie	się	
odbędzie	 rytuał	 przywołania.	 Są	 dwa	
wyjścia	ale	 jedno	 jest	niedrożne,	 chyba	
że	gracze	usuną	wielkie	kawałki	zawalo-
nego	muru	z	klapy.	

	 Zaraz	 na	 następej	 stronie	 jest	
karta	 motywacji.	 Narrator	 powinien	
mieć	 ją	 cały	 czas	 przed	 sobą	 by	 muc	
śledzić	postęp	graczy	w	sesji.	Zebrałem	
wszystkie	 siły	na	 jednej	karcie	by	było	
wygodniej	 je	 monitorować.	 To,	 obok	
mapy	 lokacji	 i	 śledów,	 najważniejsze	
narzędzie	do	tej	przygody,	mam	nadzieję	
że	będzie	przydatne.	



56 57

	 Tutaj	 daję	 dodatki	 które	
zrobiłem	moim	graczom.	

	 Jest	 tu	 wycinek	 notatek	 z	
pracowni	 Malkolma,	 gracze	 mogą	
go	 znaleźć	 sami	 jeśli	 odkryją	 dość	
tajemnic.	 Gracze	 nic	 nie	 wiedzą	 o	
tym	 czym	 jest	Ubbo-Sathla	 i	 skądś	
tę	 wiedzę	 muszą	 uzyskać.	 Dlatego	
napisałem	tekst	z	badań	grimbergów	
nad	 Nekronomikonem	 i	 możliwie	
zagmatwałem	 ową	 treść.	 W	 końcu	
to	 wiedza	 tajemna	 i	 niełatwo	 ją	
zrozumieć.	 Zwłaszcza	 biorąc	 pod	
uwagę	różnice	w	przekładach.	
Gracze	 powinni	 odnosić	 te	 wersy	
do	tego	co	zobaczą	na	własne	oczy,	
sami	 ocenią	 które	 napisy	 z	 owego	
bełkotu	są	prawdziwe.	Tak	czy	inac-
zej	da	im	to	poczucie	że	coś	niecoś	
jednak	wiedzą	na	temat	 tego	co	ich	
spotyka. 

	 Drugim	dodatkiem	jest	kar-
ta	 domostwa	 Grimbergów.	 Dzięki	
niej	 łatwiej	 im	 będzie	 się	 po	 nim	
poruszać.	Powinni	ją	dostać	dopiero	
kiedy	zwiedzą	cały	dom	łącznie	z	pi-
wnicami.	




