
 

 



 

Jest rok 1921, w Mongolii trwa wojna. Azjatycka Dywizja Konna barona 
Ungerna von Sternberga niedawno wygonila chińską armię ze stolicy i 
kraj oglosil swoją niepodleglość. Jednak z zachodu nadciągają jednak już 
sily bolszewickie wspierane przez mongolskich komunistów. 

Tymczasem trójka bohaterów: kozacki pułkownik, rosyjski kupiec 
i mongolska przewodniczka górska, wkracza w tajemnicze i niezbadane 
góry Ałtaj  w północno-zachodniej  Mongolii.  Muszą  przedostać  się  do 
Rosji, lecz po drodze czeka na nich wiele niebezpieczeństw. 

Setting: Góry Ałtaj w północnej Mongolii, 1921 rok.
Mechanika: GURPS
Ilość sesji: 1 - 2
Ilość graczy: 3

 



 

Wprowadzenie
Sytuacja polityczna w Mongolii w 1921 roku.
Mongolia na początku drugiej dekady XX wieku silnie odczuwa 

polityczną  zawieruchę,  jaka  ma  miejsce  w  Rosji  i  Chinach.  Kraj, 
okupowany przez Chińczyków dąży do odzyskania niepodległości ale jest 
to  bardzo  trudne  w  państwie,  którego  populacja  to  głownie  nomadzi 
żyjący  na  stepach.  W 1919  roku  Grigori  Siemionow,  generał-ataman 
walczący po stronie zwolenników cara, utworzył na Zabajkalu dywizję 
złożoną  z  Rosjan  i  przedstawicieli  miejscowych  narodów i  ludów,  na 
której  czele  stanął  baron Roman Maksymilian  Ungern von Sternberg*, 
wielki wróg bolszewików, monarchista, buddysta. Baron za cel postawił 
sobie  odbudowę  dawnego  mongolskiego  imperium,  stworzenie  nowej 
siły, która mogłaby przeciwstawić się sowieckiej rewolucji. Ungern von 
Sternberg  przemierzył  Daurię,  Mandżurię  i  Chiny  w  poszukiwaniu 
sojuszników,  ożenił  się  z  mandżurską  księżniczką  i  przygotował  plan 
wyzwolenia  Urgi,  stolicy  Mongolii.  Pierwsza  próba  zdobycia  miasta 
miała  miejsce  w 1920 roku jednak zakończyła  się  porażką.  Azjatycka 
Dywizja Konna ponownie zaatakowała Urgę w lutym 1921 roku. Tym 
razem  kilkuset  żołnierzy  barona  wypędziło  z  miasta  kilkutysięczną 
chińską  armię.  Na  tron  przywrócony  został  bogdo  gegen*,  baron  zaś 
został  mianowany  generałem  i  uznany  za  inkarnację  piątego  bogdo 
gegena. 

Ungern von Sternberg zaczął sprawować władzę w mieście twardą 
ręką  i  wkrótce  dała  o  sobie  znać  jego  nieprzewidywalna  osobowość. 
Mongołowie  przeciwstawiający  się  jego  władzy  byli  prześladowani  i 
zabijani. Zgładzono również żyjącą w stolicy populację Żydów. Ungerna 
zaczęto  nazywać  Krwawym  lub  Szalonym  Baronem.  Jednocześnie 
generał  starał  się  reformować  różne  aspekty  mongolskiego  życia,  od 
kulturowych po ekonomiczne. Przyjął miejscową wiarę i uwierzył, że jest 
mężem opatrznościowym który przywraca władzę prawowitej  dynastii. 

* Baron Ungern von Sternberg – postać historyczna, patrz: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_von_Ungern-Sternberg

* Bogdo gegen – inaczej dżawdzandamba, najwyższy zwierzchnik tulku buddyzmu   
                tybetańskiego w Mongolii,  patrz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogda_Chan

Dla  jednych  on  jego  ludzie  stali  się  bohaterami,  dla  innych  byli 
przekleństwem.  Skład  Azjatyckiej  Dywizji  Konnej  jednak  stale  się 
powiększał o kolejnych ochotników.

Od  czasu  opanowania  Urgi  przez  barona  po  kraju  jeżdżą 
sowieccy szpiedzy opowiadający pasterzom o złych mocach, jakimi ma 
dysponować Ungern von Sternberg i gniewie bogów, który wywołuje 
jego  obecność  w  stolicy.  Rosyjscy  sowieci,  wspierani  przed 
mongolskich komunistów przygotowują się do zdobycia Urgi. Kolejny 
konflikt zbrojny wisi w powietrzu.

Tajemnica Ałtaju - Dotyk Demona 
Mongolia w latach dwudziestych XX wieku to dla przybyszów 

z  zewnątrz  kraj  tajemniczy  i  niezbadany.  Dociera  tu  niewiele 
zagranicznych wypraw, które i tak są w stanie poznać jedynie skrawki 
jego  zróżnicowanych  krain.  Żyje  tu  wiele  endemitów oraz  rzadkich 
gatunków zwierząt i roślin, z których do najsłynniejszych należą argali, 
koziorożce syberyjskie oraz irbis – śnieżna pantera. 

W górach Ałtaju występuje też niezbadany jeszcze przez ludzi, 
niespotykany  nigdzie  indziej,  grzyb  z  rodziny Ophiostomataceae 
(dopiero w latach trzydziestych szwedzki biolog John Axel Nannfeldt 
zbada  i  opisze  tę  rodzinę  grzybów).  Jest  to  groźny  pasożyt,  który 
atakuje  kości  zarażonej  istoty  wywolując  niebezpieczną  dmianę 
choroby zwanej  sporotrychozą*.  Nosicielem pasożyta można stać się 
nawet  poprzez  drobne  ukłucie,  na  przykład  kolcem  rośliny,  którą 
zaatakował. Grzyb szybko zaczyna porastać fragment układu kostnego 
ofiary,  zlokalizowanego  najbliżej  miejsca  ukłucia,  tworząc  twarde, 
chropowate narośla, które rosną przebijając się przez skórę. 

Na stokach Ałtaju spotkać można zwierzęta różnych gatunków, 
   które są nosicielami pasożyta. Z ich łap, karków czy czaszek wystają 
dziwne,  przypominające  nieco  rogi  narośla  o  blado-zielonej  barwie. 
Większość zwierząt zarażonych grzybem szybko zdycha, kiedy pasożyt 

* Sporotrychoza – w przygodzie pojawia się choroba wywolywana przez 
wymyślony na potrzeby scenariusza grzyb z rodziny Ophiostomataceae. Opisana 
choroba w zalożeniu ma być unikalną odmianą sporotrychozy, występującą tylko 
na terenie Mongolii i dla ulatwienia, będzie nazywana sporotrychozą. Prawdziwy 
przebieg choroby znaleźć można na przyklad na Wikipedii. 

 



 
rozrastając  się,  zaczyna  swoimi  naroślami  przebijać  ich  organy 
wewnętrzne.  Jednak  zanim  to  nastąpi  biedne  stworzenia,  męczone  są 
bólem i  gorączką,  które doprowadzają je do szaleństwa. W przypadku 
zwierząt stadnych, takich jak argali czy wilki, często zdarza się, żezdrowe 
osobniki postanawiają pozbyć się chorego. Jednak atakując zarażonego, 
zazwyczaj sami stają się ofiarami groźnego grzyba. 

Mongołowie ze stepu mieszkający u podnoża Ałtaju opowiadają 
legendy  o  groźnych  demonach,  żyjących  pośród  górskich  grani.  To 
właśnie te złe duchy mają zsyłać na zwierzęta i ludzi straszną chorobę, na 
którą  nie  pomagają  żadne  znane  zioła  i  leki.  Każdy,  kto  ośmiela  się 
wkraczać w te góry musi więc wystrzegać się Chotgor Barikh – Dotyku 
Demona. 

Ydżee - wioska ludzi Świętego Znaku
Wysoko w Ałtaju, w wysokiej części pasma górskiego położonej z 

dala od pastwisk i szlaków, znajduje się mała, zapomniana przez świat 
wioska Ydżee. Osada, jak powiadają najstarsi, istniała tu od zawsze. Od 
zawsze  też  jej  mieszkańcom  towarzyszył  Święty  Znak  –  tajemnicze 
znamię  pojawiające  się  nagle  na  ciele  wybrańca.  To,  co  mieszkańcy 
Ydżee  uznają  za  Święty  Znak  to,  oczywiście,  grzyb  wywołujący 
sporotrychozę.  Jednak,  w  przeciwieństwie  do  Mongołów  ze  stepów, 
górale poznali sposób na poradzenie sobie z pasożytem. 

Wiele lat temu szamanom z Ydżee udało się odkryć metodę na 
zatrzymanie  rozrostu  pasożyta  u  zakażonych.  Jak  się  okazało, 
wystarczyły do tego kąpiele w wodzie ze źródła, które bije w jednej z 
okolicznych  jaskiń.  Znajdujące  się  w wodzie  i  skałach  związki  i  sole 
mineralne  zabijają  grzyba,  który  obumiera  i  pozostawia  po  sobie 
zrogowaciałe i przebarwione blizny na ciele nosiciela. 

Grzyb  stał  się  ważnym  elementem  w  życiu  ludzi  z  Ydżee,  z 
czasem  urastając  do  rangi  Świętego  Znaku  zsyłanego  przez  bogów. 
Szamani  konsekwentnie  budowali  nową  religię  i  rytuały  oparte  na 
przebiegu choroby. Z czasem każdy chłopiec i dziewczynka wchodząc w 
       dojrzałość  musieli  przejść  rytuał  otrzymania  Znaku.  Szamani 
znaczyli ciała dzieci zainfekowanymi ostrzami, w taki sposób, aby blizny, 
które później powstawały, układały się w różne wzory. Naznaczeni byli 
następnie kąpani w wodach źródła w Świętej Jaskini i zdrowieli zyskując 

swój  własny  Święty  Znak  i  tym  samym  oficjalnie  wkraczając  w 
dorosłość.   Każdy mieszkaniec  Ydżee  musiał  przechodzić  przez  ten 
proces.  Jeśli  podczas  rytuału  grzyb  zabił  nosiciela,  oznaczało  to,  iż 
bogowie nie uznali go za godnego noszenia Świętego Znaku. 

Wierzenia  Ydżee  jeszcze  mocniej  odcięły  wioskę  od  reszty 
świata. Kiedy górale schodzili na stepy pasterze bali się ich i często 
strzelali  do  nich  bez  ostrzeżenia.  Ludzie  z  Ydżee  stali  się  więc 
samowystarczalni  tworząc  małą  ale  silnie  zintegrowaną  wspólnotę 
rządzoną  przez  szamanów,  unikającą  kontaktów  ze  światem 
zewnętrznym.

Życie w wiosce zostało gwałtownie i brutalnie zakłócone gdy, 
pewnego dnia, szamani po przybyciu do Świętej Jaskini, gdzie mieli 
odprawić rytuał, z zaskoczeniem stwierdzili, że ktoś w niej zamieszkał. 
Grupa  dwudziestu  sześciu  dezerterów  z  Dywizji  Konnej  barona 
Ungerna von Sternberga postanowiła przezimować w jaskini, kryjąc się 
przed wysłanymi za nimi pościgami. Ich dowódcą był Rosjanin Wadim 
Miszutin.  Banda,  kiedy tylko zobaczyła ludzi  z Ydżee z  twarzami  i 
ciałami  poznaczonymi  grzybem,  szybko  otworzyła  ogień  zabijając 
większość grupy, w tym przyszykowane do rytuału dzieci. Niedobitki 
powróciły do wioski niosąc straszliwą wieść. Kolejne próby szturmu na 
jaskinie  kończyły  się  fiaskiem.  Ludzie  Miszutina  skutecznie 
bunkrowali  się  w  jaskini  ostrzeliwując  podchodzących  do  wejścia 
górali,  którzy  dysponowali  raptem  dwiema  starymi  strzelbami. 
Przestrasznie  mieszkańcy  Ydżee  nie  wiedzieli  co  zrobić,  szamanie 
codziennie  modlili  się  do  bogów prosząc  o  wskazówki.  Tymczasem 
Święta Jaskinia pozostaje poza ich zasięgiem.

Banda Chrabrego
Grupa okupująca Świętą Jaskinię to byli żołnierze z Azjatyckiej 

Dywizji  Konnej  barona  Ungerna  von  Sternberga.  Podczas  jednej  z 
misji  zbuntowali  się  przeciw  swojemu  dowódcy  Jurijowi  Utkinowi 
(patrz Historie postaci: Jurij Utkin) i zdezerterowali, za nowego 
   lidera obierając Wadima Miszutina, który wkrótce przyjął przydomek 
Chrabry*. Banda, plądrując mongolskie jurty, postanowiła uciec z kraju 

* Chrabry – z rosj., odważny

 



 
aby uniknąć zemsty Szalonego Barona. Przez pewien czas grasowała na 
terenie Rosji, szybko jednak została namierzona przez siły bolszewickie 
przed którymi również musiała uciekać. Miszutin, postanowił poszukać 
odludnego schronienia, aby przeczekać nadchodzący konflikt pomiędzy 
siłami Ungerna a Bolszewikami. Tak banda znalazła się w Ałtaju. Świętą 
Jaskinię  znaleźli  przypadkowo  a  miejsce  znakomicie  nadawało  się  na 
kryjówkę. Woda wypływająca ze źródła jest ciepła, co pozwala przetrwać 
nawet  bardzo  ciężkie  mrozy.  Dezerterzy  okupują  miejsce  już  kilka 
miesięcy.  Regularnie  podkradają  się  do  wioski  Ydżee  i  kradną  z  niej 
jedzenie. 

Grupę  tworzy  dwudziestu  sześciu  mężczyzn:  11  Rosjan,  5 
Kozaków, 4 Buriatów, 3 Baszkirów oraz 3 Tatarów. Wszyscy są byłymi 
żołnierzami z oddziału Jurija Utkina. Prawą ręką Wadima Miszutina jest 
Fiodor Mladiwicz, potężnie zbudowany mężczyzna, o wielkiej sile. 

Historia rodziny Nerguu 
W 1920 roku mongolska rodzina Nerguu wracała z terenów Rosji 

do ojczyzny przez góry Ałtaj. Grupa skladala się z dwóch dorosłych braci 
Bainuu  i  Gennadija  i  dwójki  dzieci  Gennadija:  dziewczyny  imieniem 
Gundżu  oraz  chłopca  Yisuna.  Niestety  w  trakcie  wędrówki  rodzinę 
zaatakowała wataha zakażonych grzybem wilków. Dwaj bracia stanęli w 
obronie dzieci. Wściekłe i głodne zwierzęta rzuciły im się do gardeł nie 
dając szans na przeżycie. Gundżu i Yisun uciekli i ocaleli dzięki wspięciu 
się  na  niemal  pionową skalistą  ścianę,  poza  zasięg  zwierząt.  Niestety 
wilki  zdążyły  ich  pogryźć,  szczególnie  po  łydkach,  zarażając 
sporotrychozą.  Grzyb  szybko  dał  o  sobie  znać  atakując  osłabione 
organizmy sierot. Yisun, którego obrażenia były poważniejsze, wkrótce 
dostał  bardzo  wysokiej  gorączki  i  nie  mógł  dalej  iść.  Zdesperowana 
Gundżu,  która  sama  była  ranna  i  wkrótce  zaczęła  gorączkować, 
postanowiła  przygotować się  na spotkanie ze śmiercią  i  nie  opuszczać 
brata. 

Kiedy wydawało się, że dla rodzeństwa nie ma już żadnej nadziei 
natknęli  się  na  nich  ludzie  z  grupy  Chrabrego.  Mężczyźni  zabrali 
chłopaka i dziewczynę do jaskini gdzie od razu zaczęto ich leczyć wodą 
ze  źródła.  Gundżu  zdrowiała  szybko,  jednak  obrażenia  jednej  z  nóg 
Yisuna  okazały  się  bardzo  poważne.  Choć  sporotrychoza  ustąpiła 

uszkodzenia  ścięgien  i  mięśni  były  zbyt  duże.  Ludzie  Miszutina 
amputowali  chłopakowi  nogę  w  kolanie.  Wkrótce  po  tym  Yisun 
doszedł do siebie. 

Nie był to koniec kłopotów rodzeństwa Nerguu. Miszutin, który 
osobiście  doglądał  rekonwalescencji  swoich  gości,  początkowo  był 
wobec nich uprzejmy i troskliwy. Z czasem, kiedy uzyskał potrzebne 
mu informacje, nagle zażądał spłaty długu, jaki, jego zdaniem, Yisun i 
Gundżu mieli u jego ludzi, Gundżu miała od tej pory stać się kurierem 
bandy  regularnie  wędrując  pomiędzy  jaskinią  a  stepami  aby 
zaopatrywać  dezerterów  w  potrzebne  im  do  przetrwania  rzeczy. 
Dziewczyna  nie  miała  wyboru.  Miszutin  pilnował  Yisuna,  wciąż 
osłabionego po amputacji,  niezdolnego do samodzielnego poruszania 
się. W ten sposób chłopak stał się zakładnikiem Chrabrego, gwarantem 
posłuszeństwa Gundżu, jej lojalności i dyskrecji. Dziewczyna zaczęła 
więc wędrować w tą i z powrotem po Ałtaju, nosząc dezerterom leki, 
jedzenie,  alkohol  lub  tytoń.  Yisun,  choć  tkwi  w  jaskini  z  bandą 
Miszutina, jest traktowany dobrze, gdyż hersztowi zależy na usługach 
Gundżu. 

Podczas  jednej  z  wędrówek  po  Altaju  doszło  do  spotkania 
pomiędzy Gundżu  i  grupą  myśliwych  z  Ydżee.  Górale  widzieli  jak 
dziewczyna wchodzi do Jaskini a potem ją opuszcza. Sądząc, że należy 
do  bandy  postanowili  ją  pochwycić.  Zaskoczyli  więc  Mongołkę  na 
szlaku.  Gundżu  przeraziła  się  widokiem  naznaczonych  przez  grzyb 
ludzi, doszło do szamotaniny podczas której górale zauważyli blizny na 
ciele  dziewczyny.  Widok  Świętego  Znaku  u  obcej  osoby  wprawił 
myśliwych  w  osłupienie.  W  ich  oczach  oznaczał  bowiem,  że 
dziewczyna jest wybranką bogów i nie wolno jej krzywdzić. Gundżu 
wykorzystała  zaskoczenie  górali  i  uciekła.  Od  tamtej  pory  ludzie  z 
Ydżee  nie  próbowali  już  atakować  dziewczyny  jednak  starają  się 
obserwować jej wędrówki po Ałtaju.

 



 

postacie graczy

Gundżu Nerguu
19 l., Mongołka

Gundżu nienawidzi Chrabrego i jego ludzi. Rosjanin jest dla niej 
uosobieniem  wszelkiej  podłości,  zaprzeczeniem  tradycyjnych 
Mongolskich  wartości.  Herszt  stale  łudzi  dziewczynę  obietnicą 
uwolnienia  Yisuna,  jednak,  oczywiście,  nie  jest  skory  podać  żadnej 
konkretnej daty. Dla dziewczyny najważniejsze jest dobro brata. Chłopak 
jest jej ostatnim żyjącym bliskim i Gundżu po prostu nie wyobraża sobie 
opuszczenia go. Co noc, modląc się do duchów swojego ojca i wuja, prosi 
ich  o  siłę,  która  ma  jej  pozwolić  znieść  kolejne  dni  upokorzenia  i 
ostatecznie  doprowadzić  do  odzyskania  wolności  przez  rodzeństwo 
Nerguu. 

Wśród  ludzi  żyjących  na  stepach  u  podnóża  Ałtaju  Gundżu 
zaczęła  słynąć  jako  Uulyn  Okhin  –  Górska  Dziewczyna.  Nigdy  nie 
opowiedziała  nikomu swojej  historii  bojąc  się  o  Yisuna i  wiedząc,  że 
stepowi nomadzi i tak nie mogą jej pomóc. Aby mieć z czego żyć zaczęła, 
za  aprobatą  Miszutina,  przeprowadzać  przez  Ałtaj  podróżnych 
potrzebujących dostać się z Mongolii do Rosji.  Większość zarobionych 
w ten sposób pieniędzy musi  wydawać na zapasy dla  grupy i  Yisuna. 
Część udało się jej zaoszczędzić, za co kupiła niedawno stary pistolet. 

Po  kilku  miesiącach  ciągłych  wędrówek  Gundżu  zna  Ałtaj  jak 
własną kieszeń. Wie, gdzie lepiej się nie zapuszczać aby uniknąć lawin, a 
gdzie można dogodnie spędzić noc.  Kiedy prowadzi podróżnych przez 
Ałtaj  zostawia  na  szlaku  przy  oboo* pakunki  dla  bandy.  Swoim 
towarzyszom mówi zawsze, że to ofiary dla górskich duchów. Podarki 
mają  chronić  ich  przed  groźnym  Dotykiem  Demona  i  pozwolić 
bezpiecznie przejść.  Podczas tej  wyprawy, dziewczyna też ma ze sobą 
dwie niewielkie paczki, schowane pośród jej rzeczy.

Gundżu jest nieufna i raczej powściągliwa wobec obcych. Dobrze, 
aby  gracz  grający  tą  postacią,  miał  przygotowaną  wcześniej  historię, 

* Oboo – mongolska kapliczka, patrz http://en.wikipedia.org/wiki/Ovoo

którą dziewczyna może opowiedzieć zapytana, czemu samotnie chodzi 
po górach i trudni się przewodnictwem. 

Sugerowane statystyki:
ST 10, DX 13, IQ 11, HT 10
HP 10, Will 10, Per 14, FP 12

Zalety: Giętkość -15, wyczucie zagrożenia -5
Wady: ofiara szantażu – 5

Umiejętności:  Broń  palna,  Nawigacja,  Skradanie,  Survival,  
Tropienie, Wspinaczka, Znajomość terenu (Ałtaj)

Języki: mongolski, rosyjski

Wygląd:  przeciętny,  bladozielone  blizny  po  przebytej  
sporotrychozie na obu łydkach i przedramionach.

Ekwipunek:
stary pistolet
solidne  zimowe ubranie  wykonane ze skóry i  filcu,  obszyte  
futrem, skórzane trzewiki, rękawice, raki, lina 12m, skórzany  
worek, 2 noże, koc, bukłak, krzesiwo, 
2 niewielkie paczki dla ludzi Chrabrego z herbatą, tytoniem,  
jedzeniem, ziołami, itp

 



 
Jurij Utkin, 
28 l., Kozak uralski

Jurij  jest  jednym z najbardziej  zaufanych ludzi barona Ungerna 
von Sternberga, który służy w Azjatyckiej Dywizji Konnej od początku 
jej  istnienia.  Jest  typowym  przedstawicielem  „białej”  frakcji,  którego 
rodzina  doznała  krzywd  od  bolszewików  i  który  uwierzył  w  idee 
głoszone  przez  barona.  Utkin  podążył  za  Ungernem  do  Daurii, 
Mandżurii,  Chin i wreszcie do Mongolii znosząc trudy życia w siodle, 
stale  w  gotowości  do  walki.  Przez  ostatnie  lata  stal  się  twardym 
żołnierzem,  awansował  na  stopień  pułkownika  i  wraz  z  własnym 
oddziałem jeździł na krótkie podjazdy, aby sprawdzać pozycje Chińskich 
wojsk. 

Podczas  jednej  z  takich  wypraw doszło  do konfliktu  pomiędzy 
Utkinem  a  jednym  z  jego  ludzi  –  Wadimem  Miszutinem.  Oddział, 
wymęczony  gonieniem  Chińczyków  po  stepie,  obozował  przy  kilku 
mongolskich  jurtach.  Miejscowi  skromnie  ugościli  żołnierzy  tym,  co 
mieli ale odnosili się do nich raczej nieufnie. Miszutin, za plecami Jurija, 
namówił większość ludzi do buntu przeciw dowódcy aby móc splądrować 
mongolskie  domostwa.  Wielu  żołnierzy  od  dawna  miało  już  dość 
stepowych  gonitw  i  zapragnęło  zabawić  się  kosztem  miejscowych. 
Buntownicy postanowili pozbyć się swojego pułkownika. Utkin pewnie 
zginąłby  tej  nocy,  gdyby  kilku  lojalnych  żołnierzy,  w  porę  go  nie 
ostrzegło.  W  oddziale  wybuchła  chaotyczna  strzelanina,  w  której 
buntownicy,  mający przewagę liczebną,  zabili  pozostałych.  Tylko Jurij 
zdołał  uciec,  skacząc  do  pobliskiej  rzeki.  Ledwo  żywego,  z  kilkoma 
ranami postrzałowymi znalazła go przebywająca akurat w okolicy grupa 
myśliwych. 

Po kilku tygodniach Jurij wrócił do głównych sil barona Ungerna. 
Nie był już jednak tak sprawny. Podczas ucieczki stracił lewe oko, a rany 
postrzałowe w nodze i barku regularnie dawały o sobie znać bólem. Nie 
miał  już  swojego  oddziału,  jak  się  okazało  Miszutin  zniknął  wraz  z 
pozostałymi żołnierzami. Kozak jednak dalej służył w Dywizji, na tyle na 
ile pozwalały mu siły. 

Utkin  stracił  opinię  świetnego  żołnierza,  ale  zyskał  wielkie 

uznanie w oczach barona, który obdarzył go zaufaniem. Któregoś dnia 
Ungern  von  Sternberg  poprosił  Jurija  o  dostarczenie  listu.  Jest  to 
wiadomość  dla  przyjaciela  barona  Aleksandra  Płatowa, 
przebywającego w Rosji, w której Ungern von Sternberg w wypadku 
swojej śmierci przepisuje swój majątek na rzecz walki z bolszewizmem 
(patrz Dodatki: List barona Ungerna von Sternberga). Baron w czasie 
ostatnich lat zgromadził spory skarb, który ukrył na terenie jednego z 
lamajskich klasztorów. W liście  nie  wyjawia jednak miejsca ukrycia 
skarbu. To właśnie Jurij Utkin zna szczegóły położenia majątku i ma 
osobiście przekazać je adresatom wiadomości.

Ungern von Sternberg, całkowicie ufając Kozakowi, powierza 
mu  organizacje  wyprawy.  Niestety,  z  racji  zbliżających  się  walk  z 
wrogiem  nie  może  wesprzeć  go  ludźmi  ze  swojej  Dywizji.  Utkin 
jednak już wie, kogo zabierze ze sobą.

Sugerowane statystyki:
ST 13, DX 10, IQ 11, HT 12
HP 15, Will 11, Per 11, FP 13

Zalety: Refleks w walce - 15
Wady: Słaby wzrok – brak jednego oka – 10

Umiejętności: Broń palna, Pierwsza pomoc, Survival, Walka,  
Zastraszanie, Żołnierka,

Języki: rosyjski, mongolski (tylko w mowie), ukraiński

Wygląd: przeciętny

Ekwipunek:
Karabin
Pistolet
Ubranie?, skórzane rękawice, wysokie skórzane buty, płócienny 
plecak  wojskowy,  lornetka,  lina  5  m,  raki,  nóż,  koc,  mapa  
Mongolii, piersiówka, tabaka, kilkudniowe racje żywnościowe

 



 
Dymitr Łagunov
26 l., Rosjanin

Dymitr  trafił  do  Mongolii  w  1919  roku  z  wyprawą  handlową, 
której  przewodził  jego  brat  Wiktor  Łagunow.  Grupa  przemierzała 
wschodnią  część  kontynentu  skupując  wyroby  ze  srebra  i  tradycyjną 
biżuterię  aby  następnie  sprzedać  je  w  Europie,  gdzie  obecnie  panuje 
moda na dalekowschodnią sztukę i ozdoby. Kiedy grupa przebywała w 
mieście Murun Dymitr poznał Onguu, młodą córkę mongolskiego kupca, 
w której  się  zakochał  i  którą  wkrótce  poślubił.  Wierząc,  że  w dzikiej 
Mongolii odnalazł szczęście, Dymitr postanowił tu pozostać, odłączając 
się  od  wyprawy  Wiktora.  Bracia  pożegnali  się  obiecując  sobie,  że 
spotkają się ponownie.

We  wrześniu  1920  roku  Dymitr  otrzymał  list  od  Wiktora,  w 
którym Łagunow pisał, że zamierza powrócić do Rosji przez góry Ałtaj. 
Wybór nietypowej trasy wynikał z tego, że ze względu na toczące się 
konflikty,  szlaki handlowe stały się niebezpieczne dla karawan. Wiktor 
obiecał  przysłać  kolejne  wiadomości  już  z  Rosji  jednak  Dymitr  nie 
otrzymał już żadnych listów. 

W międzyczasie,  podczas  jednego  z  polowań  na  tarbagany,  na 
które  Dymitr  wybrał  się  z  mongolskimi  krewnymi  żony,  znalazł 
wyrzuconego  na  brzeg  rzeki  pułkownika  Jurija  Utkina.  Mężczyźni 
opatrzyli  Kozaka i zabrali  go do swojej jurty,  gdzie szaman odprawiał 
rytuały a Łagunov podawał rannemu morfinę i leki, które miał jeszcze z 
Rosji. W ten sposób mężczyźni poznali się i zaprzyjaźnili. Utkin chciał 
jak  najszybciej  powrócić  do  barona  Ungerna  więc  wkrótce  Łagunov 
odwiózł go aż do stolicy, Urgi, gdzie stacjonowała Dywizja. 

Nadszedł luty 1920 roku – Azjatycka Dywizja Konna wypędziła z 
Urgi  Chińską armię.  Niestety,  jeden z  wycofujących się  oddziałów po 
drodze zahaczył  o jurty rodziny Dymitra,  które splądrował.  Doszło do 
walki, kilkoro ludzi zostało zabitych w tym Ongoo. Rosjanina nie było 
wówczas w domu,  gdyż polował. 

Życie  na  stepie  bez  żony straciło  sens.  Przez  kolejne  tygodnie 
Dymitr  nie wiedział  co ze sobą począć i  trwał pogrążony w głębokim 
smutku. Z marazmu wyrwała go dopiero niespodziewana wizyta Jurija 

Utkina,  który  zaproponował  swojemu dawnemu przyjacielowi,  żeby 
towarzyszył mu na wyprawie do Rosji. 

Sugerowane statystyki:
ST 10, DX 11, IQ 13, HT 10
HP 11, Will 13, Per 13, FP 11

Zalety: Empatia - 15
Wady: Ciekawski – 5

Umiejętności: Broń palna, Dyplomacja, Kupiec, Szybka gadka, 
Walka (zapasy)

Języki: rosyjski, mongolski (dobry ale tylko w mowie), 

Wygląd: atrakcyjny

Ekwipunek:
Strzelba
Tradycyjny męski strój mongolski, w tym zdobiony srebrem  
pas, skórzane rękawice, skórzane trzewiki, lina 10 m, worek, 
koc, raki, krzesiwo, nóż, kilkudniowe racje żywnościowe,  
karty do gry, tytoń i fajka, morfina (jeszcze z Rosji)

 



 

PRZYGODA
Przygoda rozpoczyna się w maju 1921 roku, w okolicach jeziora 

Aczyt  Nuur,  w  północno  zachodniej  Mongolii.  Jurij  Utkin  wraz  z 
Dymitrem Łagunovem przybyli tu niedawno szukając przewodnika, który 
mógłby poprowadzić ich przez góry Ałtaj do Rosji. Miejscowi pasterze 
wskazali  mężczyznom oczywistą  kandydatkę  –  Gundżu  Nerguu,  która 
akurat przebywała w okolicy. 

Rosjanie  zawarli  kontrakt  z  Mongołką.  Dziewczyna  ma 
poprowadzić ich przez Ałtaj do  Rosji. Przeprawa ma zająć trójce około 
dwóch tygodni.  Jest późna wiosna,  w górach wciąż leży sporo śniegu. 
Gundżu przed wyprawą otrzymała od Utkina zaliczkę,  pozostałą część 
zapłaty  ma  otrzymać  w  mieście  Mugur  Aksy  gdzie  Jurij  zrealizuje 
weksle, które otrzymał od Ungerna von Sternberga. 

U  podnóża  Ałtaju  nie  ma  żadnej  miejscowości  w  której 
bohaterowie mogliby się zaopatrzyć w niezbędny ekwipunek. Wszystko 
co  udało  im  się  zdobyć  musieli  kupić  lub  wymienić  u  mongolskich 
pasterzy,  których  spotkali  po  drodze.  Szlak,  wciąż  pokryty  śniegiem, 
będzie prowadził przez skaliste i niebezpieczne miejsca. Bohaterowie nie 
zabierają więc ze sobą żadnych zwierząt jucznych. Każda postać niesie 
swój dobytek w płóciennym plecaku lub skórzanym worku.

Relacje pomiędzy bohaterami
Okoliczności w jakich poznali się Jurij i Dymitr uczyniły z nich 

bardzo dobrych przyjaciół. Utkin wie, że zawdzięcza Łagunowowi życie i 
uważa, że ma u Rosjanina wielki dług. Dymitr z kolei jest wdzięczny za 
to, że Jurij obdarzył go zaufaniem wybierając na towarzysza oraz wyrwał 
z  marazmu w jakim się  znalazł.  Mężczyźni  wspólnie  opracowali  trasę 
wyprawy decydując  się  iść  do  Rosji  przez  Ałtaj.  Trasa  ta  odpowiada 
Utkinowi,  który planuje dostać się do miejscowości Mugur Aksy skąd 
będzie  kontynuował  podróż  wgłąb  Rosji.  Kozakowi  zależy,  żeby 
przekroczyć granicę jak najmniej uczęszczaną trasą i uniknąć spotkania z 
bolszewikami  lub  bandami  rabusiów.  Z  kolei  Dymitr,  zaniepokojony 
brakiem wiadomości od brata, zamierza upewnić się czy dotarł on do 
Rosji idąc śladem jego ekspedycji.

Pozwól  graczowi  prowadzącemu  postać  Jurija  Utkina 
zdecydować czy ujawni cel swojej misji przed towarzyszem. Być może 
podzieli się z przyjacielem wszystkimi co wie, ufając mu i licząc na to, 
że w razie gdyby coś mu się stało Dymitr dokończy misję za niego. 
Być  może  jednak  nie  zdradzi  on  wcale  celu  swojej  misji  przed 
Łagunowem. 

Początek
Przygoda  rozpoczyna  się  czwartego  dnia  wędrówki  podczas 

obozu,  jaki  bohaterowie  rozkładają  na  swojej  trasie,  już  wysoko  na 
stokach  Ałtaju,  z  dala  od  pasterskich  jurt.  Niech  gracze  opowiedzą 
sobie nawzajem o swoich postaciach, opiszą ich zachowanie podczas 
pierwszych  dni  wędrówki.  Pozwól  im  przy  obozowym  ognisku 
opowiedzieć swoje historie (prawdziwe lub nie). Dymitr  może pytać 
Mongołkę o wyprawę Wiktora, która miała przejść przez Ałtaj półtora 
roku  temu.  Gundżu  nie  będzie  jednak  nic  o  niej  wiedzieć  –  brat 
Dymitra wszedł w góry zanim Gundżu przybyła do Ałtaju z rodziną 
(patrz dodatki: Chronologia wydarzeń). 

Gundżu powinna przestrzec swoich nowych towarzyszy przed 
Dotykiem Demona. Mężczyźni słyszeli dziwne opowieści miejscowych 
o  niebezpieczeństwach  jakie  czyhają  na  wkraczających  a  Ałtaj 
wędrowców  ale  traktowali  je  jako  ludowe  zabobony.  Być  może 
podobnie odniosą się do słów Gundżu, chyba, że dziewczyna ośmieli 
się  i  na  przykład  pokaże  im  dziwne,  bladozielone  blizny,  którymi 
pokryte są jej łydki i ręce.

Kolejnego dnia wędrówki bohaterowie dotrą  w wyższą część 
gór. Będą iść w śniegu, smagani wiatrem, pozbawieni osłony drzew. 
Jeśli któryś z bohaterów zda test na spostrzegawczość, zorientuje się, 
że drużyna jest obserwowana. Kiedy trójka weszła w wyższą część gór 
została  spostrzeżona  przez  dwóch  młodzieńców  z  plemienia  Ydżee, 
którzy przebywali na kilkudniowym polowaniu poza wioską. Chłopcy 
będą  przez  jakiś  czas  obserwować  drużynę  starając  się  poznać  ich 
zamiary oraz  trasę  jaką  będą  przechodzić  przez  Ałtaj  aby następnie 
poinformować  o  wszystkim  starszyznę.  W  żadnym  razie  nie  będą 
chcieli  zbliżać  się  do  bohaterów.  Jeśli  zorientują  się,  że  zostali 
dostrzeżeni natychmiast uciekną. Bohaterowie, wyposażeni w lornetkę 

 



 
Utkina, mogą przyjrzeć się młodzieńcom, pod warunkiem, że uda im się 
to  zrobić  dyskretnie  (test  IQ i  DX).  Bliższy kontakt  z  chłopcami  jest 
bardzo trudny, bohaterowie musieliby dogonić uciekających przed nimi 
nastolatków  a  ci  poruszają  się  w  śniegu  o  wiele  sprawniej  od 
któregokolwiek z nich. 

Tajemnica oboo
W którymś momencie podczas marszu w zasięgu wzroku drużyny 

pojawi  się   oboo.  Widok  totemu  nie  jest  niczym  wyjątkowym,  w 
Mongolii pojawiają się one w wielu różnych miejscach. Jeden szczegół 
przykuje  jednak  uwagę  Dymitra.  Mężczyźnie  wydawać  się  będzie,  że 
pośród tradycyjnych, niebieskich wstęg powiewających na wietrze widzi 
charakterystyczny żółty szalik, który nosił jego brat, Wiktor. 

Powodem  wzniesienia  oboo  może  być  chęć  podziękowania 
bóstwu  za  korzystną  a  zmianę  pogody,  upolowane  w  tym  miejscu 
zwierzę,  lub inne  szczęśliwe zdarzenie.  Zdarza się  jednak,  że  oboo to 
groby – pod stertą głazów może kryć się ciało zmarłego na szlaku. Szalik 
Wiktora przywiązany do uschłej gałęzi może, choć nie musi, być więc 
oznaczeniem miejsca wiecznego spoczynku brata Dymitra. Znalezisko z 
pewnością zaniepokoi  Łagunowa. Bohater  może chcieć sprawdzić,  czy 
oboo  rzeczywiście  kryje  w  sobie  ciało.  Takiej  inicjatywie  powinna 
sprzeciwić  się  Gundżu,  gdyż  jest  to  bardzo  poważna  profanacja, 
Mongołowie  są  bardzo  czuli  na  puncie  zakłócania  spokoju  zmarłych. 
Bohaterowie będą musieli zdecydować, co robią, być może Jurij będzie 
musiał rozsądzić skonfliktowanych towarzyszy.

Jeśli Dymitr postawi na swoim (bądź, na przykład sam wróci do 
tego miejsca nocą) okaże się, że oboo rzeczywiście kryje w sobie ciało, i 
to nie jedno a pięć. Dostanie się do pochowanych w kurhanie ciał będzie 
wymagać  sporego  wysiłku  i  odsunięcia  wielu  głazów.  Zwłoki 
spoczywające  w  oboo  przedstawiają  sobą  straszliwy  widok  gdyż, 
wszystkie  cztery  ciała  zostały  zaatakowane  przez  grzyb,  który  rósł 
jeszcze długo po śmierci swoich nosicieli. Chropowate narośla rozerwały 
ubrania  zmarłych i niemal całkowicie pochłonęły ich ciała. Widok jest 
przerażający,  spod  zwałów  bladozielonych  narośli  widać  jedynie 
fragmenty  zwłok,  jeśli  bohaterowie  zechcą  dalej  badać  kurhan  muszą 
wykonać test Siły woli. 

Wraz  ze  zmarłymi  w  oboo  złożono  ich  rzeczy  osobiste.  W 
szparach  pomiędzy  porośniętymi   pasożytem  głazami  i  szczątkami 
widać rożne rzeczy codziennego użytku. Bohaterowie muszą pamiętać, 
że  próba  wyciągnięcia  zwłok lub  przedmiotów z  kopca  wiąże  się  z 
ryzykiem zakażenia. Grzybowe narośla są stare, ich końce są uschnięte 
i ostre, mogą przeciąć ubrania. Jeśli bohaterowie będą jednak wyciągać 
zawartość  oboo,  na  przykład  owinąwszy  wcześniej  ręce  ubraniami, 
będą  musieli  je  potem  wyrzucić.  Do  materiału  przyczepią  się 
fragmenty  zarodników,  ponowne  używanie  pokrytej  fragmentami 
grzyba odzieży jest zbyt ryzykowne. Jeśli któryś z bohaterów straci w 
ten sposób rękawice w ciągu następnych dni wędrówki będzie musiał 
uważać aby nie odmrozić sobie palców. 

Dziennik  Wiktora  zawiera  notatki  z  okresu  jego  podróży po 
Mongolii  (patrz  Dodatki:  Dziennik  Wiktora  Łagunowa).  Bohaterów 
będą jednak interesować ostatnie  opisane  w nim dni.  Jak  się  okaże 
wkrótce po wejściu w góry jeden z uczestników zaczął gorączkować i 
skarżyć  się  na  bóle.  Grupa  musiała  wstrzymać  marsz  aby  pomóc 
choremu.  Ludzie  z  ekspedycji  Wiktora  przed  wejściem w Ałtaj  nie 
słyszeli  o  Dotyku  Demona  więc  nie  wiedzieli  z  czym  mają  do 
czynienia.  Jak  będzie  można  wywnioskować  z  tekstu  kolejni 
członkowie grupy zarażali się sporotrychozą próbując oczyszczać rany 
pierwszego chorego. W dzienniku Wiktor wspomni również o ludziach 
z Ydżee, których widziałow dwóch członków grupy (wzięli oni górali 
za legendarne Ałmasy*).

Znalezisko  powinno  wprowadzić  drużynę  w  ponury  nastrój. 
Jeśli Jurij i Dymitr powątpiewali w opowieści o Dotyku Demona teraz 
przekonają się jak tragiczne mogą być skutki tajemniczej choroby. 

Górska wędrówka
Bohaterowie będą maszerować przez góry przez następne dwa 

dni.  Każdego  dnia  wędrówki  po  górach  należy  określić  warunki 
atmosferyczne przy pomocy rzutu k10:

* Ałmas – legendarne stworzenie żyjące w górach, mongolski odpowiednik yeti, 
patrz http://pl.wikipedia.org/wiki/Alma_(kryptozoologia)

 



 
Wynik rzutu

1 Sloneczny dzień, doskonala widoczność, 

2 Lekkie zachmurzenie, brak opadów, brak wiatru, średnia 
widoczność

3-5 Zachmurzenie, sporadyczne opady śniegu, lekki wiatr

6-8 Silne opady śniegu ze sporadycznymi przerwami, silny wiatr, 
modyfikator testów na poruszanie się -5

9 Śnieżyca i silny wiatr przez większość dnia, modyfikator testów 
na poruszanie się -10

10 Śnieżyca, huraganowy wiatr, bardzo niska temperatura, 
modyfikator testów na poruszanie się -15

Ałtaj  nie  jest  bardzo wysokim pasmem jednak,  jak każde góry, 
bywa niebezpieczny i zwodniczy. Bohaterowie podczas wędrówki będą 
musieli uważać na zdradzieckie lodowe nawisy, szczeliny, strome urwiska 
i lawiny. Każdego dnia gracz grający Gundżu powinien testować swoją 
umiejętność Znajomości terenu (z modyfikatorami zależnymi od pogody) 
aby  określić  jak  dziewczyna  radzi  sobie  z  odnajdywaniem  właściwej 
drogi. Podczas wspinaczki bohaterowie powinni testować średnią swojej 
Siły i Zręczności. 

Atak na szlaku
Kolejny dzień  przynosi  zmianę  pogody.  Od  rana  pada  drobny, 

klujący  w  twarze  śnieg,  znacznie  ograniczający  widoczność.  Gundżu 
często  będzie  się  zatrzymywać,  rozglądać  wokół,  starając  się  określić 
dalszy  kierunek  wędrówki.  Marsz  w  śniegu  sięgającym  kolan  będzie 
uporczywy i  nużący.  Pod  koniec  dnia  drużyna  będzie  wspinać  się  po 
stromym  odcinku  stoku,  pośród  skal.  To  jeden  z  najtrudniejszych 
fragmentów  przejścia  –  bohaterowie,  podążając  gęsiego,  muszą  stale 
balansować  i  trzymać  się  skal.  Jeśli  pogoda  nie  sprzyja  im tego  dnia 
wspinaczka  jest  jeszcze  cięższa  i  bardziej  niebezpieczna,  przy  złej 
widoczności  łatwo  o  pomyłkę  i  upadek.  Grupa  powinna  poruszać  się 
wolno i ostrożnie. W pewnym momencie ktoś kątem oka dostrzeże cień, 

jakiś  ruch  na  granicy  pola  widzenia.  Nagle,  nie  wiadomo  skąd,  na 
czyjeś plecy zwali się bestia. Towarzysze zobaczą jak na plecy jednego 
z  nich  skacze  ze  skały  irbis.  Pantera  jest  szybka,  porusza  się 
bezszelestnie  a  jej  jasne  futro  wtapia  się  w  otoczenie.  Zaskoczeni 
wędrowcy mają sekundy na reakcję, zwierząt jest więcej, wśród skal do 
ataku  szykują  się  jeszcze  trzy  osobniki.  Co  gorsze,  zwierzęta  są 
zakażone.  Ze  srebrnego  futra  wystają  charakterystyczne  narośla. 
Grzybem pokryte są również w większości pazury i zęby irbisów. 

Cztery pantery (matka i trzy młode) są bardzo agresywne, nie 
boją  się  huku  broni  palnej  ani  ognia.  Bohaterowie  muszą  zabić 
zwierzęta i wystrzegać się choćby draśnięcia. Walka jest bardzo trudna, 
irbisy często polują na stromych stokach na argali. Zwinne zwierzęta 
co  chwilę  będą  odskakiwać  w  bok,  chować  się  pośród  pokrytych 
śniegiem skał, aby za moment znów wyskoczyć na osaczonych ludzi. 
Bohaterowie  mają  ograniczone  możliwości  poruszania  się,  zbyt 
gwałtowne  ruchy grożą   upadkiem z  kilku  metrów.   Drużyna  musi 
zabić wszystkie zwierzęta gdyż pantery nie zaprzestaną ataku nawet w 
momencie gdy przy życiu zostanie tylko jeden osobnik.

Po walce z irbisami kluczowe będzie określenie czy któryś z 
bohaterów został ranny, a co za tym idzie, prawdopodobnie zakażony 
grzybem. Odniesienie  obrażeń nie  oznacza automatycznie,  że postać 
zaczyna  chorować  na  sporotrychozę,  choć  prawdopodobieństwo  jest 
wysokie (patrz tabela). Test na obecność pasożyta przeprowadza MG – 
pierwsze objawy choroby pojawiają się po kilku godzinach, wcześniej 
postać nie jest w stanie określić czy na pewno została zakażona. 

Sporotrychoza – określanie zakażenia
Zarażenie chorobą następuje przy kontakcie zarodników grzyba 

z krwią lub tkanką danej istoty. Wystarczy nawet drobne skaleczenie. 
W razie takiego kontaktu należy wykonać rzut k10 i  określić skutki 
przy pomocy poniższej tabeli:

 



 

Wynik 
rzutu

1 2-8 9-10

Skutki Brak Zarażenie 
sporotrychozą

Zarażenie ostrą formą 
sporotrychozy

Przebieg sporotrychozy u ludzi:

Dzień 1 – zarażony zaczyna gorączkować
Dzień 2-4 – grzyb rozrasta się w okolicach, w których doszlo do 
kontaktu  z  zarodnikami  atakując  kości  nosiciela.  Miejsce  to  
zaczyna boleć i piec. Rozdrapywanie i rozcinanie ran nie pomaga 
gdyż grzyb pasożytuje na kości.
Dzień 5-10 – dalszy rozrost grzyba. Na kości nosiciela formuje się 
grzyb, który atakuje tkankę, przebija się przez skórę tworząc na jej 
powierzchni   bladozielone, twardniejące plamy. Grzyb rozrasta  
się również wgłębi ciała nosiciela i stopniowo atakuje położone 
najbliżej organy wewnętrzne. 
Dzień 11- 24 Jeśli grzyb nie zostanie usunięty będzie rozrastał się 
na kolejne  organy  wewnętrzne  doprowadzając  do  ich  
niewydolności i  tym  samym  do  śmierci  nosiciela.  
Dokładny czas śmierci zależy od miejsca gdzie doszło do  
kontaktu (przykładowo: jeśli była to dłoń lub stopa grzyb  
będzie potrzebował jeszcze 8-14 dni na uśmiercenie  swojej  
ofiary, jeśli do kontaktu doszło na korpusie lub  głowie  pasożyt  
zaatakuje istotny organ w przeciągu 1-2 kolejnych dni). 

Jeśli któryś z bohaterów mial pecha i zachorowal na ostrą formę 
sporotrychozy oznacza to, że rozwój grzyba następuje szybciej i bardziej 
agresywnie.  Postaci,  której  nie  udzielona  zostanie  żadna  pomoc  grozi 
śmierć nawet po tygodniu od momentu zarażenia.

Co najmniej jeden z bohaterów został ranny
Przykładowo:   Ostatni   irbis   pada  na  śnieg,  znacząc go krwią.  

Bohaterowie  jeszcze  przez  chwilę  stoją  nieruchomo  w  śniegu  z  
uniesioną bronią,  dysząc i  niespokojnie  rozglądając się  wokół.  Jurij  
jako  pierwszy  opuszcza  karabin,  zaczyna  przyglądać  się  martwym  
panterom. Gundżu wkrótce idzie w jego ślady, jedynie Dymitr wciąż  
stoi, wpatrzony w śnieg. - Rusz się, stary. - rzuca Utkin. - Musimy się  
stąd zabierać! Gundżu podchodzi do Łagunowa, chce podać mu bukłak  
z wodą. Patrzy na mężczyznę i nagle jej twarz tężeje. Po szyi Dymitra  
spływa  strużka  krwi  wydobywającej  się  z  rozcięcia,  jakie  mógł  
pozostawić po sobie tylko pazur irbisa...

Jeśli  ktoś z bohaterów zostanie choćby lekko draśnięty przez 
zainfekowane zwierzę sam może stać się nosicielem grzyba. W takim 
wypadku sytuacja jest groźna – chory w ciągu nocy dostanie gorączki, 
kolejnego  dnia  osłabnie,  grzyb  szybko  będzie  atakować  jego  kości 
rozrastając się zarówno w głąb ciała jak i na zewnątrz, wybrzuszając 
skórę  a  następnie  przebijając  ją  (patrz  tabela).  Bohaterowie  muszą 
podjąć  bardzo  ważną  decyzję,  jak  dalej  postąpić.  Mają  kilka 
możliwości:

Opcja 1
Jeśli bohaterowie wydostali wcześniej z oboo dziennik Wiktora, 

będą wiedzieć, że gdzieś w okolicy muszą mieszkać tajemnicze istoty, 
które  Wiktor  opisywał  jako  Ałmasy  i  które,  z  tego  co  wynika  z 
dziennika i  co sami mieli  okazję  zaobserwować, mogą wiedzieć jak 
pozbyć się groźnego pasożyta.  W dzienniku znajduje się wzmianka o 
relacji  dwóch  członków ekspedycji,  którzy próbowali tropić ludzi z 
Ydżee. Choć zgubili trop przed dotarciem do wioski, z opisu można 
wywnioskować,  w  którą  stronę  należy  się  udać  aby  szukać  „leża 
Ałmasów”. Jeśli  bohaterowie zdecydują się ruszyć w tę  stronę będą 
musieli zejść ze szlaku i wejść w wyższą, bardziej skalistą część gór 
idąc w stronę szczytu przypominającego kopułę lamajskiej  świątyni. 
Należy wówczas przejść do : Twarzą w twarz z góralami.

Opcja 2
Być może w tym momencie Gundżu zdecyduje się powiedzieć 

swoim towarzyszom o Świętej  Jaskini  i  cudownych źródłach  dzięki 
którym sama powróciła do zdrowia. Dziewczyna może opowiedzieć im 
o Yisunie i  szantażu,  którego jest  ofiarą.  Kiedy będzie opowiadać o 

 



 
Chrabrym Jurij  może zorientować się,  że chodzi o Wadima Miszutina. 
Być  może  jednak  dziewczyna  nie  ujawni  mężczyznom  całej  prawdy, 
mówiąc im jedynie o źródle i przemilczając obecność bandy w jaskini. 
Może liczyć na to, że Chrabry uwolni jej brata biorąc dwóch Rosjan jako 
nowych  zakładników.   Decyzja  należy  do  gracza.  Przejdź  do:  Święta 
Jaskinia – spotkanie z bandą Miszutina.

Opcja 3
Jeśli  obrażenia  będą  lekkie,  na  przykład  jedynie  w  formie 

niewielkich draśnięć, grzyb będzie potrzebował więcej czasu na rozrost. 
Bohaterowie mogą więc podjąć decyzję, że ruszają dalej lub wracają na 
stepy, licząc, że uda im się dostać do cywilizacji zanim ranny lub ranni 
będą zbyt słabi na dalszy marsz. Przejdź do Twarzą w twarz z góralami.

Nikt nie został ranny
Jeśli drużynie udało się wyjść cało z tej potyczki mogą odetchnąć 

z ulgą i kontynuować wspinaczkę a wkrótce potem szukać miejsca na 
nocleg.  Wśród skał pozostawią po sobie ciała czterech panter upiornie 
naznaczone przez grzyb. Każdy z nich powinien odczuć na plecach ciarki 
na myśl o tym, co by było, gdyby został ranny.

 Kolejnego dnia drużyna może od razu ruszyć w dalszą drogę lub, 
jeśli wyciągnęła wcześniej z oboo dziennik Wiktora, spróbować odnaleźć 
opisane przez niego „leże Ałmasów”.  Dymitr, może chcieć sprawdzić, 
czy  w  ten  sposób  nie  uda  mu  się  dowiedzieć  czegoś  o  losach  brata. 
Znajdują  się  teraz  niedaleko  charakterystycznego  szczytu 
przypominającego kształtem kopulę lamajskiej świątyni. 

Twarzą w twarz z góralami
Echo wystrzałów z broni  palnej,  której  bohaterowie  najpewniej 

użyją  przeciw  irbisom  rozejdzie  się  po  okolicy.  Po  tym  jak  dwaj 
młodzieńcy z wioski Ydżee zauważyli drużynę na szlaku, szybko wrócili 
do  domu  i  opowiedzieli  o  wszystkim  starszyźnie.  Na  wiecu 
zdecydowano,  że  należy  spróbować  skontaktować  się  z  wędrowcami, 
szczególnie  z  Gundżu,  którą  plemię  obserwuje  już  od  jakieś  czasu. 
Sześciu  myśliwych  z  wioski  zostało  wysłanych  z  misją  sprowadzenia 
bohaterów do Ydżee.

Górale  znajdą  drużynę  na  szlaku  kolejnego dnia  po  walce  z 
irbisami.  Bohaterowie  będą  brnąć  przez  zaspy,  gdy  nagle  zobaczą 
wyłaniające się ze śnieżnej bieli postacie. Sześciu mężczyzn z Ydżee to 
postawni ludzie, ubrani w grube futra, obwieszeni prymitywną bronią i 
amuletami. Każdy z nich nosi na twarzy Święty Znak. Z daleka mogą 
wydać  się  bohaterom  nieludzkimi  istotami,  wielkimi  futrzastymi 
Ałmasami.  Z  bliska  wciąż  wywierać  będą  piorunujące  wrażenie  za 
sprawą gęstych, zrogowaciałych, bladozielonych blizn znaczących ich 
twarze i szyje.

Bohaterowie  będą  musieli  opanować  swoje  nerwy.  Jeśli 
wycelują w przybyszy broń ci odpowiedzą im tym samym, napinając 
cięciwy  swoich  łuków.  Na  pierwszy  rzut  oka  może  się  to  wydać 
niegroźne, jednak groty strzał górali pokryte są grzybowymi naroślami. 
Mężczyźni z Ydżee będą dążyć do rozmowy z bohaterami.  Na znak 
dobrej woli jeden z nich odrzuci luk i wyciągnie bukłak z archi*. Jeśli 
drużyna  będzie  chciała  słuchać,  górali  ci  przedstawią  im  swoją 
propozycję.

Mężczyźni opowiedzą bohaterom o swojej wiosce i szamanach, 
którzy  chcieliby  się  z  nimi  wiedzić.  Jeśli  wcześniej,  podczas  walki 
któryś z bohaterów został  ranny, górale zaproponują uleczenie go w 
wiosce. Choć Ydżee nie ma dostępu do Świętej Jaskini szamani będą w 
stanie opatrzyć rany i chwilowo zahamować rozrost grzyba.  

Jeśli  bohaterowie są zdrowi górale zachęcą ich do odwiedzin 
mówiąc im o Rosjaninie, którego uratowali kilka miesięcy temu i który 
od tej pory mieszka w wiosce. Z ich opisu wynikać będzie, że może to 
być Wiktor Łagunow. Górale zwrócą się również do Gundżu. Wiedzą, 
że  dziewczyna  pracuje  dla  Chrabrego  oraz,  że  została  naznaczona 
Świętym Znakiem. Ten fakt czyni ją w ich oczach jedną z nich, osobą, 
która  powinna wesprzeć  ich  w walce  o Świętą  Jaskinię.  Mężczyźni 
zapytają  Mongołkę  wprost  czemu  wspiera  bandę  w  działaniach 
wymierzonych  przeciw  plemieniu  wybranemu  przez  bogów.  W  tej 
sytuacji  Gundżu  prawdopodobnie  nie  będzie  mogła  dłużej  ukrywać 
swojego sekretu przed Jurijem i Dymitrem.

Argumenty górali powinny skłonić drużynę do udania się z nimi 

* Archi – mongolska wódka z destylowanego kumysu.

 



 
do Ydżee. Jeśli jednak bohaterowie nie będą chcieli zaufać tym dziwnym, 
dzikim  ludziom  nie  zostaną  do  niczego  zmuszeni  siłą.  Myśliwi  będą 
rozczarowani  ich  decyzją  ale  uszanują  ją  i  zapewnią,  że  zaproszenie 
pozostaje aktualne. Drużyna może zechcieć sama udać się do Jaskini i na 
własne oczy przekonać co się tam dzieje, może też zdecydować się na 
obserwację Ydżee z ukrycia lub po prostu ruszyć w dalszą drogę.

Dalsza wędrówka
Jeśli bohaterowie nie dadzą się namówić na wizytę u górali i ruszą 

dalej jeszcze tego samego dnia natkną się na ludzi Chrabrego. Do nich 
również  dotarły  odgłosy  strzałów.  Miszutin  wysłał  czterech  ludzi  na 
zwiad. Dezerterzy wieczorem odnajdą drużynę na szlaku i po wstępnej 
obserwacji zorientują się, że w grupie przebywa ich były pułkownik Jurij 
Utkin. Mężczyźni postanowią zaatakować drużynę aby pojmać Kozaka. 
W  niespodziewanym  momencie  wyłonią  się  zza  skal  celując  do 
bohaterów. Sytuacja  będzie groźna lecz na ratunek drużynie pośpieszą 
myśliwi z Ydżee. Jak się okaże nie wrócili oni do wioski lecz postanowili 
śledzić  bohaterów.  Teraz  pomogą  im  pozbyć  się  ludzi  Miszutina.  Po 
starciu  bohaterowie  powinni  być  bardziej  skłonni  aby  udać  się  z 
myśliwymi do Ydżee. 

Wizyta w Ydżee
Jeśli  bohaterowie  przystaną  na  propozycję  górali  zostaną 

poprowadzeni wyżej, w bardziej skalistą część stoków, w stronę szczytu 
przypominającego kopulę lamajskiej  świątyni.  Wioska położona jest  w 
małej kotlince otoczonej skalistymi szczytami, do której trudno jest dojść 
nie  znając  szlaku.  Na  osadę  składa  się  około  dwudziestu  skromnych 
domostw wzniesionych z głazów, przytulonych do skalistych ścian. Przy 
osadzie płynie niewielki strumień.

Na powitanie gości wyjdzie niemal cała osada, z szamanami na 
czele. Widok kilkudziesięciu osób, z których każda, bez wyjątku, ma na 
twarzy rytualne blizny powinien wywrzeć na bohaterach spore wrażenie.

Wiktor Lagunow rzeczywiście żyje i przebywa w Ydżee. Wraz z 
innymi  mieszkańcami  wyjdzie  powitać  przybyszy  i  szybko  rzucą  się 
sobie  z  Dymitrem  w  objęcia.  Jednak  ostatnie  półtora  roku  mocno 
zmieniło  Wiktora.  Kiedy  znalazło  go  plemię  mężczyzna  był  już  na 

granicy  szaleństwa.  Poza  słabym  stanem  psychicznym  cierpiał  na 
sporotrychozę, miał odmrożenia palców stóp i rąk i był wycieńczony. 
Szamani leczyli go przez wiele dni, w międzyczasie banda Chrabrego 
zajęła  jednak  Świętą  Jaskinię  i  kuracja  Łagunowa  nie  została 
zakończona.  Mężczyzna  wciąż  nosi  więc  pasożyta,  którego  rozrost 
szamani starają się doraźnie hamować. Czynią to przy pomocy wody ze 
strumienia, którzy płynie przy Ydżee. Jednak woda z tego źródła nie 
jest tak mocna nasycona jak ta w Jaskini. Jedynie święte źródło może 
przywrócić  Wiktorowi  pełnię  zdrowia.  Tymczasem  brat  Dymitra 
mocno zżył się z plemieniem, przyjął jego religię i zwyczaje. Uwierzył 
w tłumaczenia szamanów, według których górscy bogowie uczynili z 
niego  wybrańca  i  wystawili  na  próbę.  Mężczyzna  będzie  sprawiał 
wrażenie jakby nie  docierał  do niego fakt,  że  choruje na śmiertelną 
chorobę. Z dumą będzie prezentował bohaterom Święte Znaki, którymi 
sam nieporadnie pokrył swoje ręce.  Drużna zorientuje się,  że górale 
opiekują się Wiktorem ale traktują go jak wioskowego szaleńca. 

Poza Wiktorem jeszcze kilka osób w wiosce wymaga kuracji w 
Jaskini.  Są to  dzieci,  które nie  mogły odbyć rytuału  dojrzałości  lub 
myśliwi, którzy zarazili się sporotrychoza w ciągu ostatnich miesięcy. 
Starszyzna Ydżee jest zdeterminowana aby w końcu pozbyć się bandy 
Chrabrego  z  Jaskini.  Zaproszą  bohaterów  na  spotkanie  w  jurcie 
szamanów. 

W zależności  od  tego  w  jakim stanie  bohaterowie  trafili  do 
Ydżee muszą przystąpić do negocjacji ze starszyzną. Szamanom zależy 
aby bohaterowie wsparli ich w ataku na bandę Miszutina. Zależy im 
przede  wszystkim  na  broni  palnej,  którą  posiadają  bohaterowie  i 
współpracy  z  Gundżu,  która  ma  dostęp  do  wnętrza  Jaskini.  Jeśli 
Mongołka nie wyjawiła jeszcze przed towarzyszami swojego sekretu, 
teraz  będzie  musiała  opowiedzieć  im  swoją  historię.  Słuchając 
opowieści  Gundżu  Jurij  może  domyśleć  się,  że  Chrabry  to  Wadim 
Miszutin, człowiek odpowiedzialny za bunt w jego oddziale. Utkinowi 
nadarza  się  więc  okazja  do  zemsty,  która  może  się  już  nigdy  nie 
powtórzyć.

Starszyzna  Ydżee  to  pięcioro  szamanów –  trzech  mężczyzn: 
Erdene, Tarjat, Hulagu oraz dwie kobiety Sziwert i Busluur. Większość 
z  nich będzie nastawiona do bohaterów pozytywnie.  Jednak Tarjat  i 

 



 
Busluur, nie będą im ufać. W trakcie spotkania wyrażą oni wątpliwość, 
czy  bohaterowie  są  godni  zaufania.  W końcu  przecież  nic  o  nich  nie 
wiedzą.  Skąd  pewność,  że  Gundżu naprawdę  jest  szantażowana  przez 
bandę? Może kłamać i naprawdę być kochanką Miszutina. Podobnie w 
przypadku  Jurija  i  Dymitra  –  skąd  pewność,  że  w  decydującym 
momencie nie skierują broni w stronę górali? Bohaterowie z pewnością 
żywo zaprzeczą tym oskarżeniom, jednak ich historie nie będą w stanie 
przekonać dwójki szamanów. Busluur i Tarjat będą chcieli mieć pewność, 
że wędrowcom można zaufać i uparcie będą twierdzić, że est na to tylko 
jeden sposób – przynajmniej jeden bohater musi stać się „jednym z nich”. 

Chodzi  o  rytuał  wejścia  w dorosłość,  jaki  przechodzą dzieci  w 
Ydżee a więc kontrolowane zarażenie sporotrychozą, a następnie kuracja 
w  źródle  Świętej  Jaskini.  Oczywiście  takie  ultimatum  zostanie 
postawione  jedynie  przed  postaciami,  które  nie  zostały  zarażone 
wcześniej  na  szlaku.  Busluur  i  Tarjat  będą  dążyć  do  tego  aby  rytuał 
przeszła  cała  trójka lecz po negocjacjach plemię zadowoli się  również 
jedną  osobą.  Bohaterowie  będą  musieli  zdecydować,  kto  zaryzykuje 
swoim zdrowiem a nawet życiem dla dobra sprawy. 

Przykładowo: Jurij,  jako dowódca wyprawy postanawia przejść  
rytuał.  Mężczyzna  nie  został  wcześniej  ranny  i  bardzo  zależy  mu  aby  
wziąć udział w ataku na Jaskinię i dorwać Wadima Miszutina. Szybko i  
bez ociągania przystaje na warunki szamanów. Kiedy nad Ydżee zapada  
zmrok w śnieg wetkniętych zostaje kilkanaście pochodni tworzących krąg,  
w którym staje szaman Erdene. Pozostała czwórka szamanów wprowadza  
Jurija przy dźwiękach bębnów i śpiewów. Kozak jest nagi od pasa w górę,  
przystrojony  tradycyjnymi  ozdobami  ze  zwierzęcej  skóry,  kłów  i  piór.  
Erdene zbliża się do Jurija a w rękach trzyma róg barana argali pokryty  
grzybem. Kozak klęka na śniegu a szaman przysuwa zwierzęcy róg do  
jego twarzy. Ostrą krawędzią przebija skórę i tworzy kilka niewielkich  
nacięć  na  czole,  policzkach,  obojczykach  i  żebrach  Utkina.  Jednooki  
Kozak wkrótce  podnosi  się  z  klęczek  i  choć  wygląda upiornie,  zalany  
krwią, uśmiecha się z zadowoleniem i przyłącza do plemiennego tańca.  
Ydżee świętuje – tej nocy zyskało nowych obrońców.

Odbicie Świętej Jaskini
Bohaterowie powinni opracować plan ataku wraz z plemieniem. 

Ich najważniejszym atutem jest oczywiście Gundżu i fakt, że może ona 
wejść  do  Jaskini,  gdyż  banda  oczekuje  dostawy  zapasów.  Jak  się 
również okazuje, w ramach przygotowań do ataku myśliwym z wioski 
kilka tygodni temu udało się schwytać dwa zakażone grzybem wilki. 
Zwierzęta są utrzymywane przy życiu przez szamanów. Górale myśleli 
nad tym żeby wpuścić zwierzęta do Jaskini tak, aby wywołać popłoch 
wśród ludzi Miszutina. Problemem jest jednak podejście do Jaskini z 
miotającymi się na uwięzi wilkami i ominięcie straży. W Ydżee, jak się 
okazuje, są tylko dwie sztuki broni palnej, na co dzień górale używają 
łuków,  szabli  i  noży.  W  skład  grupy,  która  ma  atakować  Jaskinię 
wchodzi trzydziestu dwóch mężczyzn i sześć kobiet. Dwóch górali ma 
stare strzelby i łącznie 9 naboi.

Kiedy grupa będzie przygotowywać się do wymarszu z wioski, 
do drużyny będzie chciał się przyłączyć Wiktor Łagunow. Mężczyzna 
nie  widzi  nic  dziwnego w tym, że chce bronić Świętej  Jaskini.  Nie 
myśli  on  racjonalnie  i  będzie  się  upierał,  że  ma  dość  sił  aby pójść 
walczyć. Pozwól bohaterom zdecydować jak postąpić w jego sprawie.

Święta Jaskinia – spotkanie z bandą Miszutina
Jeśli drużyna zdecyduje aby szukać pomocy w Jaskini, w której 

zimuje  Miszutin,  Gundżu  poprowadzi  swoich  towarzyszy  w  górę, 
pomiędzy skaliste granie. Wejście  do Jaskini  jest  strzeżone,  ludzie 
Chrabrego patrolują  też  jego okolice,  w obawie  przed góralami.  Do 
Jaskini  dobiegło  echo  wystrzałów  z  broni  palnej,  kiedy  drużyna 
walczyła  z  irbisami.  Miszutin  rozkazał  w związku z  tym wzmocnić 
straże,  wysłal  też  ludzi  na  zwiad.  Jeśli  bohaterowie  będą  chcieli 
obserwować  Jaskinię  z  ukrycia  nie  będzie  to  takie  proste,  strażnicy 
patrolujący okolicę dobrze znają teren i mogą zajść ich od tylu. 

Święta  Jaskinia  to  niesamowite  miejsce.  Z  jej  wnętrza 
wydobywają się  obłoki  pary wodnej  pochodzące  z  gorącego źródła, 
które bije wewnątrz. Szczególnie zimną porą jest to wyjątkowy widok. 
Jaskinię formują trzy połączone krótkimi korytarzami komory i kilka 
niewielkich,  ślepych  odnóg.  Prowadzi  do  niej  tylko  jedno  wejście. 
Gorące źródło znajduje się w drugiej komorze, zazwyczaj wypełnionej 
parą wodną. We wnętrzu jest ciepło i nieco duszno. Trzecia komora, 
położona  najgłębiej  jest  niewielka,  dezerterzy  trzymają  tam  część 

 



 
swoich rzeczy, w razie ataku prawdopodobnie zaprowadzą tam Yisuna. 
Pierwsza komora, z bezpośrednim otwarciem na zewnątrz służy grupie za 
mieszkanie. Woda  przyjemnie podgrzewa wnętrze, jednak nie jest tu tak 
parno jak przy samym źródle. Obecnie wnętrze zawalone jest posłaniami 
bandytów  i  ich  rzeczami  osobistymi  oraz  różnymi  śmieciami.  Przed 
wejściem  walają  się  odpadki,  na  śniegu  widać  ślady  uryny.  Sami 
dezerterzy prezentują się raczej odpychająco. Wszyscy mają długie brody 
i  stare  znoszone  ubrania  (niektórzy  wciąż  mają  na  sobie  swoje  stare 
mundury). Większość z nich jest brudna i cuchnie.

Jeśli obserwacja się uda Jurij z pewnością rozpozna Miszutina i 
ludzi ze swojego dawnego oddziału. 

Jest  mało  prawdopodobne  aby drużyna  po  prostu  udała  się  od 
Jaskini.  Jednak  jeśli  tak  się  stanie,  lub  jeśli  bohaterowie  dadzą  się 
zaskoczyć  podczas  obserwowania  wejścia,  cala  trójka  znajdzie  się  w 
trudnej  sytuacji.  Jurij  od razu zostanie rozpoznany jako były dowódca 
oddziału.  Członkowie bandy nie będą posiadali się z radości – oto ich 
dawny pułkownik, który kiedyś im się wymknął teraz sam wpadł im w 
ręce. 

Od  tej  chwili  Jurij  i  Dymitr  stają  się  więźniami  bandy.  Jeśli 
Gundżu  liczyła  na  uwolnienie  Yisuna  czeka  ją  rozczarowanie,  gdyż 
Miszutin wciąż nie zamierza wypuszczać chłopca. Zamiast tego szybko 
wysyła Mongołkę z powrotem na stepy po zapasy. W międzyczasie ludzie 
Chrabrego znajdą przy Juriju list Ungerna von Sternberga (patrz Dodatki: 
List Ungerna von Stenberga). Miszutin będzie zachwycony – oto pojawia 
się okazja aby zdobyć skarb Szalonego Barona. Musi tylko wyciągnąć od 
Utkina potrzebne informacje. Dla Jurija nadchodzą ciężkie chwile. 

W międzyczasie Gundżu opuszcza jaskinię zgodnie z poleceniem 
Miszutina.  Dezerterzy uradowani  perspektywą przejęcia  skarbu barona 
ochoczo przystępują  do przesłuchania Jurija  i  Dymitra.  Nie muszą  się 
spieszyć,  na  wyciągnięcie  informacji  mają  wiele  dni  a  upokarzanie 
byłego  dowódcy  będzie  sprawiać  im  wielką  przyjemność.  Miszutin 
pozwoli  swoim ludziom bić,  podtapiać  lub inaczej  torturować jeńców. 
Jurij i Dymitr muszą testować Silę Woli jeśli nie będą chcieli odpowiadać 
na pytania dezerterów. 

Tymczasem Gundżu, wkrótce po opuszczeniu Jaskini, natknie się 
na szlaku na górali  z  Ydżee.  Jak się  okaże,  próbowali  oni  dotrzeć  do 

drużyny ale nie zdążyli odnaleźć ich w porę. Mężczyźni początkowo 
wrogo odniosą się do dziewczyny sądząc, że współpracuje z Chrabrym. 
Jeśli  Gundżu  wyprowadzi  ich  z  błędu  i  opowie  im  swoją  historię 
mężczyźni zabiorą ją do Ydżee. W wiosce ludzie będą szykować się do 
ataku na Jaskinię. Pomoc Gundżu, która ma dostępu do Jaskini oraz 
informacje  o  członkach  bandy  są  dla  plemienia  niezwykle  cenne. 
Górale pierwotnie planowali zaatakować bandę nocą wykonując naglą i 
szybką szarżę do wnętrza Jaskini.  Plan miał  wiele  słabych punktów 
lecz górale przy swoich skromnych możliwościach nie byli  w stanie 
wymyślać  niczego  lepszego  a  nie  chcą  dłużej  znosić  obecności 
dezerterów w ich świętym miejscu. Teraz mogą skorzystać z pomocy 
Gundżu,  która  pod  pretekstem  może  wrócić  do  Jaskini.  Pozwól 
graczowi wspólnie z góralami szybko zmodyfikować plan ataku.

Przykładowo:  Gundżu  szybko  wraca  do  Jaskini.  Przed  
członkami bandy udaje, że skręciła nogę w kostce i nie może dalej iść,  
dlatego dowlokła  się  z  powrotem do Jaskini  aby  poczekać  aż  znów  
będzie sprawna. Po drodze stara się nakłonić strażników patrolujących  
okolice  aby  pomogli  jej  dojść  do  wejścia.  Dziewczyna  wkracza  do  
jaskini  w  momencie  gdy  Miszutin  przykłada  Dymitrowi  pistolet  do  
głowy i pyta Jurija czemu miałby zostawiać jego przyjaciela przy życiu.  
Powrót Gundżu na chwilę odwraca uwagę bandytów od przesłuchania  
więźniów. Wkrótce po tym, jak Mongołka znajdzie się w środku, plemię  
rusza do  ataku. Gundżu, korzystając z zamieszania, uwalnia Jurija i  
Dymitra,  którzy  byli  trzymani  związani  na  tyłach  jaskini.  Rozdziela  
pomiędzy  nich  noże  i  stary  rosyjski  pistolet,  który  przemyciła  do  
środka. Drużyna wspiera górali w walce, zaczynając atakować ludzi z  
bandy.

Oko za oko?
Niezależnie  od  tego,  jak  dojdzie  do  walki  w  jaskini  należy 

pozwolić  bohaterom  dokonać  zemsty.  Jeśli  Dymitr  i  Jurij  byli 
wcześniej  więźniami  bandy  teraz  mogą  odpłacić  swoim  byłym 
oprawcom.  Głównym  celem  będzie  oczywiście  Wadim  Miszutin, 
którego chcieć dorwać może nie tylko Jurij ale i Gundżu. Dostęp do 
herszta  nie będzie prosty,  Rosjanin w trakcie walki  będzie osłonięty 
przez swoich ludzi a w razie przewagi górali, jeśli pojawi się okazja do 

 



 
ucieczki z Jaskini i ukrycia się pomiędzy skalami na stoku będzie starał 
się ją wykorzystać.  Jurij  może również chcieć szczególnie  odpłacić za 
swoje  krzywdy  Fiodorowi  Mladiwiczowi,  który  podczas  buntu  w 
oddziale  pozbawił  Kozaka  lewego  oka.  Należy  też  pamiętać,  że  jeśli 
wcześniej w trakcie przesłuchania Jurij zdradził położenie skarbu barona 
teraz powinno mu bardzo zależeć na tym żeby żaden z dezerterów nie 
uszedł z życiem.

Bitwa o Świętą Jaskinię
Górale,  wspierani  przez  bohaterów  będą  zaciekle  walczyć  o 

Jaskinię. Bitwa będzie zażarta i ostateczna – wygrany bierze wszystko. 
Jeśli ludzie z Ydżee nie odzyskają swojego świętego źródła będą musieli 
opuścić Ałtaj,  porzucić swoją kulturę i religię i  zejść na stepy.  Ludzie 
Chrabrego,  w  większości  doświadczeni  żołnierze,  będą  stawiać  silny 
opór. Miszutin, jeśli tylko będzie miał taką możliwość, będzie uciekał się 
do podstępu, na przykład przykładając nóż do gardła Yisuna. 

Jak  się  okaże  Wiktor  nie  posłuchał  zaleceń  swojego  brata  i 
szamanów. Wymknął się z wioski wkrótce po bohaterach i podążył  za 
grupą. Teraz, niespodziewanie, wbiegnie do Jaskini starając się weprzeć 
górali  i  drużynę w walce.  Niestety ze  względu na  słaby stan  zdrowia 
prawdopodobnie  okaże  się  większym  problemem  niż  pomocą.  Bez 
względu na to, będzie walczył z dużym oddaniem.

Tego dnia strumień wypływający z Jaskini z pewnością zabarwi 
się zarówno rosyjską jak i mongolską krwią...

Zwycięstwo
Kiedy ostatni dezerter padnie martwy górale wzniosą triumfalny 

okrzyk.  Plemię  nie  będzie  brało  jeńców  –  to,  co  uczynili  im  ludzie 
Miszutina jest grzechem tak wielkim, że odkupić go może jedynie śmierć. 
Ciała  bandytów  zostaną  wyniesione  z  Jaskini  i  rzucone  na  pożarcie 
dzikim zwierzętom. Górale szybko przystąpią do oczyszczania świętego 
miejsca, aby szamani mogli odprawić rytuały i wyleczyć potrzebujących. 
Gudżu i Yisun nareszcie będą wolni. Rodzeństwo, choć straciło tak wiele, 
teraz może zacząć wszystko od nowa. 

Po zakończonej bitwie bohaterowie muszą podjąć kolejne decyzje. 
Gundżu  jest  zobowiązana  umową  aby  doprowadzić  Jurija  do  Mugur 

Aksy, jednak musi też zająć się Yisunem. Chłopiec z pewnością będzie 
mieć  trudności  aby  samodzielnie  poruszać  się  po  górach.  Dymitr 
również  musi  zająć  się  swoim  bratem.  Wiktora  przede  wszystkim 
należy  wyleczyć  ze  sporotrychozy,  jednak  Łagunow  może  chcieć 
zabrać  go  do  Rosji  a  nawet  Europy  i  postarać  się  skorzystać  z 
najnowszych zdobyczy psychiatrii. Oczywiście sami bohaterowie będą 
również musieli wyleczyć się w Jaskini ze sporotrychozy.

Jurij z pewnością będzie chciał ruszyć w dalszą drogę z listem 
barona. Jednak to czy powędruje dalej sam, czy z którymś ze swoich 
towarzyszy   zależy  od  decyzji  podjętych  przez  graczy.  Ludzie  z 
plemienia Ydżee, w ramach wdzięczności za pomoc w bitwie, mogą 
odeskortować drużynę do granicy Ałtaju i, na przykład, pomóc nieść 
Yisuna.

W ramach  epilogu  Jurij  sam  lub  z  towarzyszami  dotrze  do 
Mugur Aksy, prawdopodobnie w okolicach lipca. Szybko dojdzie go 
wieść o zdobyciu Urgi przez bolszewików (jeśli zejdzie z gór jeszcze 
później  być  może  właśnie  dowie  się  o  schwytaniu  Ungerna  von 
Sternbera, patrz Dodatki: Chronolowia wydarzeń). Ruszając dalej, do 
Nowosybirska, były pułkownik zrozumie jak ważne będzie teraz aby 
wypełnił ostatni rozkaz otrzymany od barona.

Porażka
Jeśli szala zwycięstwa przechyli się na korzyść ludzi Chrabrego 

dezerterzy  również  będą  starali  się  zabić  wszystkich  przeciwników. 
Wyjątkiem jest  Jurij  i  Gundżu,  których  Miszutin  chętnie  pozostawi 
przy życiu, jeśli nadarzy się ku temu okazja. 

Być może jednak krew całej drużyny zabarwi ałtajski śnieg a 
list barona nigdy nie dojdzie do adresata. Kosztowności pozostaną w 
ukryciu i jeszcze przez wiele lat  będą krążyć legendy o schowanym 
gdzieś w Mongolii skarbie Szalonego Barona.

 



 

Bohaterowie niezależni
Wadim „Chrabry” Miszutin
26 l. Rosjanin
Herszt  dwudziestosześcio-osobowej  grupy  dezerterów,  wysoki, 

dobrze zbudowany.  W obecnej  chwili  jego długa ruda broda sięga mu 
niemal do pasa.

ST 12, DX 12, IQ 11, HT 13
HP 12, Will 10, Per 12, FP 12
Zalety: Nieustraszony,
Wady: Zbyt pewny siebie,
Umiejętności:  Bijatyka,  Broń  palna,  Dowodzenie,  Survival,  
Taktyka, Walka, Żołnierka

Fiodor Mladiwicz, prawa ręka Wadima Miszutina
31 l. Rosjanin
To  on,  podczas  buntu  w  oddziale,  dotkliwie  pobił  Jurija, 

pozbawiając  go  oka.  Kozakowi  udało  się  uniknąć  śmierci  z  rąk 
Mladiwicza tylko dlatego, że jeden z lojalnych żołnierzy postrzelił siłacza 
w bark. Fiodor jest bardzo lojalny wobec Miszutina, którego podziwia.

ST 13, DX 10, IQ 9, HT 12
HP 14, Will 10, Per 11, FP 12
Zalety: Wysoka wytrzymałość na ból
Wady: Żądny krwi
Umiejętności:  Bijatyka,  Broń palna,  Nóż,  Walka,  Zastraszanie,  
Żołnierka

Dezerter z bandy Chrabrego 
ST 11, DX 10, IQ 10, HT 11
HP 12, Will 10, Per 11, FP 11
Umiejętności: Broń palna, Walka, Żołnierka

Yisun Nerguu
12 l. Mongoł 
Brat  Gundżu  Nerguu,  od  roku??  przebywający  w  Jaskini  z 

Wadimem Miszutinem i jego ludźmi. Chłopiec ma amputowaną prawą 
nogę w kolanie  oraz  liczne  blizny na nogach i  rękach po przebytej 
sporotrychozie.  Porusza  się  po  jaskini  podtrzymując  się  na 
przyniesionym przez Gundżu kiju, którego używa jak kuli. W związku 
ze swoją sytuacją Yisun jest osłabiony i spędza cale dnie wypatrując 
swojej siostry. 

ST 10, DX 7, IQ 9, HT 9
HP 10, Will 9, Per 11, FP 9
Wady: Kaleka – lewa noga amputowana w kolanie
Umiejętności: Hazard, Survival, Wspinaczka, Zwierzęta, 

Wiktor Łagunow
33 l. Rosjanin
Starszy brat Dymitra Lagunowa, dowódca wyprawy handlowej, 

która  przemierzała  Mongolię.  Od  półtora  roku  przebywa  w  Ydżee, 
gdzie był leczony po zarażeniu się sporotrychozą. Kuracje nie zostala 
jednak  zakończona  i  grzyb  wciąż  pasożytuje  na  kościach  Wiktora 
wywołując  ataki  bólu.  W  wyniku  traumatycznych  przeżyć  Wiktor 
doznał  trwałego urazu psychicznego,  obecnie  jest  przekonany,  że  to 
górscy bogowie wystawili go na próbę, i że stal się jednym z ałtajskich 
górali.  Bardzo  chciałby  zostać  szamanem,  dlatego  samodzielnie 
kaleczy sobie ręce na wzór plemiennych rytuałów. 

ST 9, DX 9, IQ 10, HT 8
HP 9, Will 10, Per 10, FP 8
Zalety: Szczęściarz
Wady: Choroba psychiczna, Sporotrychoza, brak trzech palców 

u rąk,
Umiejętności:  Broń palna,  Empatia,  Dyplomacja,  Ekonomia,  
Hazard, Kupiec, Nawigacja, 

Szamani  z  Ydżee:  Erdene  (mężczyzna,  62  l.), Sziwert 
(kobieta, 60 l.), Tarjat (mężczyzna 54 l.), Hulagu (mężczyzna 56 l.), 

Busluur (kobieta 50 l.)
Grupa pięciorga szamanów, którzy sprawują władzę w Ydżee 

regularnie wprowadzając się w trans i obwieszczając plemieniu wolę 
górskich bóstw. Każdy z nich opanował tajniki wiedzy potrzebnej do 

 



 
leczenia sporotrychozy za pomocą okładów i kąpieli w źródle bijącym w 
Świętej Jaskini. 

Sześciu  myśliwych  z  Ydżee:  Chałaaga,  Uldżij,  Gendos,  
Handżuur, Thanka, Daszdorż
ST 12, DX 12, IQ 11, HT 13
HP 12, Will 10, Per 12, FP 12
Umiejętności:  Bijatyka  (wybrani),  Łuk,  Nawigacja  (wybrani), 

Nóż, Pułapki, Przewidywanie pogody, Tropienie, Skradanie, Sokolnictwo 
(wybrani), Survival, Wspinaczka, Znajomość terenu (Ałtaj)

Góral z Ydżee
ST 10, DX 11, IQ 9, HT 11
HP 11, Will 10, Per 10, FP 10
Umiejętności: Survival, Wspinaczka, Znajomość terenu (Ałtaj)

Zakażony irbis
ST 12, DX 14, IQ 8, HT 11
HP 14, Will 10, Per 12, FP 12

Zakażony wilk
ST 10, DX 10, IQ 8, HT 11
HP 11, Will 9, Per 11, FP 11

Dodatki 

Fragment dziennika Wiktora Łagunowa
 
9 października
Dziś obozujemy już na stokach Ałtaju. Pogoda jest sprzyjająca,  

jesień  tego  roku,  na  szczęście  nie  jest  zbyt  zimna.  Mam  nadzieję,  że  
przejście pójdzie nam szybko i sprawnie i wkrótce dotrzemy Mugur Aksy  
a potem do stacji kolejowej w Nowosybirsku.

10 października
Cały dzień w drodze.  Udało się  nam odnaleźć ścieżkę,  którą  

podążamy. 

11 października
Iwan od wczoraj skarży się na bóle w boku. Teraz, w trakcie  

rozkładania obozu, zaległ na posłaniu. Kazałem  Borysowi go zbadać i  
podać mu leki, mam nadzieję, że wydobrzeje do jutra.

12 października
Marsz wstrzymany, Iwan wciąż chory. Ma dreszcze i poci się,  

wysłanie go na szlak byłoby głupotą. 

14 października
Stan Iwana nie poprawia się. Na lewym boku pojawiła mu się  

dziwna  wysypka.  Iwan  skarży  się  na  ból  i  wciąż  drapie  się  po  
wypryskach. Wygląda to nieciekawie, nigdy czegoś takie nie widziałem.  
Borys też nie wie co to za cholera. 

Popołudniem Misza i Andriej wrócili z polowania twierdząc, że  
wśród  skal  widzieli  Ałmasy.  Rozprawiali  o  tym  cały  wieczór.  
Zastanawiałem się czy nie ukrócić tych wygłupów ale z drugiej strony,  
co za różnica, skoro musimy siedzieć w miejscu.

15 października
Kolejny dzień w tym samym miejscu. Borys wygląda jakby sam  

dostawał gorączki choć twierdzi, że nic mu nie jest.

16 października
Misza i Andriej poszli w górę tropić Ałmasy. Borys jest chory,  

jak się okazało Grigorij też źle się czuje. Skóra na boku Iwana wygląda  
makabrycznie,  pokrywają  ją  ropiejące  strupy  o  przykrym  zapachu.  
Iwan jest  bardzo rozpalony,  majaczy...  Pomagam Borysowi się niem  
zajmować, choć sprawa wygląda beznadziejnie...

17 października

 



 
Borys obudził  się z  wysypką na rękach. Grigorij  z  kolei  dostał  

wyprysków na szyi i twarzy. Wczoraj Misza i Andriej ledwo wrócili do  
obozu. Twierdzili, że tropili grupę trzech Ałmasów (Andriej teraz zaczął  
twierdzić że to jednak ludzie, to chyba jeszcze głupsza teoria, nie wiem,  
kto  by  tu  wytrzymał)  lecz  musieli  odpuścić  gdyż  Misza  zaczął  nagle  
bardzo  słabnąć.  Andriej  prawie  że  doniósł  go  z  powrotem.  Obaj  
opowiadali, że widzieli te legendarne stworzenia i że na ich skórze widać  
było  dziwne ślady nieco  podobne do tego,  co  pojawiło  się  u  Iwana...  
Podobno  nie  wyglądały  na  chore.  Śledzili  grupę  idąc  w  stronę  tego  
charakterystycznego  szczytu,  który  wygląda  jak  kopuła  lamajskiej  
świątyni. Wiele wskazywało na to, że to tam gdzieś musi się znajdować  
leże Ałmasów.

18 października
Już  prawie  wszyscy  jesteśmy  chorzy.  Sam  czuję  się  słabo,  nie  

wiem na ile to wina tej beznadziejnej sytuacji...

19 października
W nocy obudziło mnie pieczenie skóry na rękach, wciąż mnie boli  

i piecz, trudno to znieść. Rano okazało się, że Iwan zmarł. 

22 października
Borys nie żyje. 

25 października
Misza zmarł.

26 października
Grigorij.

28 października
Andriej.

List  barona  Romana  Maksymiliana 
Ungerna von Sternberga

Drogi Przyjacielu!

Mam  nadzieję,  że  list  mój  zastał  Cię  w  dobrym  zdrowiu.  
Nadchodzi  czas  kolejnych prób dla  mnie  i  mojej  Dywizji.  Wiem,  że  
przeklęci  bolszewicy  szykują  się  do  ataku  na  Urgę.  Mam  szczerą  
nadzieję, że jeszcze przez wiele lat będę mógł służyć Bogdo Gegenowi i  
odbudowywać  Mongolskie  Imperium.  Jednak  rozsądek  każe  być  
przygotowanym również na najgorsze.

Przysyłam  do  Ciebie  pułkownika  Jurija  Utkina.  To  jeden  z  
moich najbardziej oddanych ludzi, ręczę za niego. Bogowie nie byli dla  
niego ostatnio łaskawi ale nie mam wątpliwości, że jest to właściwy  
człowiek do wypełnienia misji, którą mu powierzyłem. Ukryłem sporą  
sumę złota i innych kosztowności w bezpiecznym miejscu, w okolicach  
Urgi. Pułkownik Utkin zna dokładne położenie majątku.

Proszę Cię niniejszym abyś w razie mojej śmierci udał się do  
Mongolii i wydobył wspomniane precjoza. Na samą myśl, że wpadną  
one  w  łapy  bolszewickich  diabłów  ogarnia  mnie  czarna  rozpacz!  
Chciałbym  wierzyć,  że  jeśli  sam  nie  będę  już  mógł  bronić  tego  co  
święte i właściwe przynajmniej dobrzy ludzie tacy ja Ty, Przyjacielu,  
zrobią dobry użytek z mojego majątku.

Tymczasem bywaj, 

Roman Maksymilian Ungern von Sternberg 

Chronologia wydarzeń historycznych i 
fabularnych

1919 – baron Ungern von Sternberg wraz z Azjatycką Dywizją 
Konną  przemierza  Mandżurię  szukając  sojuszników  do  walki  z 
bolszewikami,

 



 
marzec  1919 –  Dymitr  Łagunow  odłącza  się  od  wyprawy 

swojego brata i osiedla się w Mongolii, w okolicach Urgi,

1 października 1920 – baron Ungern von Sternberg z Azjatycką 
Dywizją Konną wkracza do Mongolii, 

druga  połowa  października  1920 –  bunt  w  oddziale  Jurija 
Utkina, Wadim Miszutin dezerteruje wraz z większością oddziału.

Grupa  Wiktora  Łagunowa  choruje  na  sporotrychozę,  Wiktor 
Łagunow znaleziony przez górali i zabrany do Ydżee,

listopad 1920 – próba zajęcia miasta Urgi, stolicy Mongolii, przez 
Azjatycką Dywizję Konną, zwycięstwo Chińczyków, 

grudzień 1920 – grupa Miszutina zajmuje Świętą Jaskinię, starcia 
z góralami, znalezienie rannych Gundżu i Yisuna na szlaku,

luty  1921 –  Azjatycka  Dywizja  Konna  zdobywa  Urgę, 
wypędzenie Chińczyków z miasta, Baron Ungern von Sternberg osadza 
na tronie Bogdo Gegena, Mongolia ogłasza swoją niepodległość. Onguu, 
żona Dymitra Łagunowa, ginie z rąk Chińskich żołnierzy.

wczesny marzec 1921 – Jurij Utkin otrzymuje misję od barona i 
wyrusza z Urgi na północny zachód wraz z Dymitrem Łagunowem,

kwiecień 1921 – początek przygody – drużyna rusza w góry 
Ałtaju,

lipiec  1921 –  Bolszewicy  zajmują  Urgę,  baron  z  Azjatycką 
Dywizją Konną udaje się na desperacki rajd w głąb Rosji,

sierpień  1921 –  Ungern  von  Sternberg  schwytany  przez 
bolszewików,

wrzesień 1921 – egzekucja Ungerna von Sternberga,

 

 


