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Wstęp 

Scenariusz przeznaczony do systemu Zew Cthulhu i rozgrywa się w realiach Warszawy drugiej 

połowy XIXwieku – tzw. belle epoque. Jest to jednak fikcja literacka i nie aspiruje do opracowania 

historycznego. Po niewielkich zmianach scenariusz można przenieść do innego większego miasta z 

terenów rozbioru lub przesunąć w czasie do początku XX wieku.Do scenariusza dołączone są gotowe 

postaci, jednakżemożliwe jest stworzenie własnych - jedynym niezbędnym warunkiem jest ich 

przynależność doOrganizacji Królestwa Polskiego. Scenariusz przeznaczony jest na dwie dłuższe lub 

trzy krótsze sesje. 

Streszczenie 

Październik 1879 roku. Postacie graczy zostają powołane do specjalnego oddziału Organizacji 

KrólestwaPolskiego – konspiracyjnej organizacji patriotyczno-rewolucyjnej przygotowującej 

narodowe powstanie.Ich zadaniem jest ochrona, a zarazem kontrola swojego dowódcy - generała 

Tadeusza Bartczuka ps."Kruk" – ekscentryka, patrioty i okultysty. W praktyce ciężka służba pod 

komendą czarownika oznacza,oprócz działalności konspiracyjnej, kolejne przygotowania do rytuału 

przyzwania Nyarlathotepa – m.in.zdobycie księgi zaklęć, znalezienie ofiar, przygotowanie rytuału. 

Jednocześnie postaci biorą udział wkrytycznych dla działalności OKP sytuacjach - aresztowaniu 

jednego z szefów organizacji, akcjachdywersyjnych czy weryfikacji lojalności członków. Postacie 

wciągne są tym samym w tryby planu boga zewnętrznego planującego sprowadzić wojne, chaos i 

cierpienie. W wielkim finale, rozgrywającym się w okolicachWarszawskiej Cytadeli, przyzwany 

zostaje Nyarlathotep, a Warszawa pogrąża się w powstańczychwalkach. 

  



Tło 

Warszawa AD 1879 – „Nad Wisłą gnieżdżą się nędzarze, w kościołach dobroczynne tłumy…” 

Warszawa końca lat 70. XIX wieku to gwałtownie i chaotycznie rozrastająca się aglomeracja o 

ciasnejzabudowie; niedobór działek budowlanych, postępująca industrializacja oraz ciągły napływ 

ludności(szczególnie uwłaszczonych w 1864 chłopów) powoduje niekontrolowany rozrost zabudowy, 

prowadzącydo wykształcenia charakterystycznego modelu warszawskiego budownictwa – kamienic 

zreprezentacyjną fasadą oraz ciemnym podwórkiem otoczonym ubogimi oficynami. Bram w 

lepszychkamienicach strzegą stróże, w biedniejszych – kwitnie nierząd, szwindel i ciemne sprawki. 

Podwórka stająsię miejscami spotkań mieszkańców oraz wszelkiej maści domokrążców, szarlatanów, 

żebraków czyartystów. Część dzielnic tonie w smogu; stawiane na szybko lokale biedoty sąsiadują z 

neogotyckimi,neorenesansowymi czy neobarokowymi ornamentami kamienic oraz wszędobylskimi 

zakładami ifabrykami. Wpływ na rozwój zabudowy mają fortyfikacje obronne zamykające miasto – w 

związku z nimimiasto zaczyna zabudowywać się „do środka”. W 1879 roku rozpoczyna się 

przygotowywanie terenu podbudowę Twierdzy Warszawa. W latach 60. i 70. następuje dynamiczny 

rozrost kolei (linie terespolska,obwodowa i nadwiślańska, a do nich Dworzec Terespolski, Dworzec 

Praga oraz Dworzec Kowelski), zkolei w 1879 przy ulicy Niecałej pojawia się pierwsze oświetlenie 

elektryczne. Coraz większą popularnośćzdobywa oświetlenie gazowe, którym oświetlone są już m.in. 

Cytadela czy Dworzec Petersburski.Szczególnie mocno rozwija się przemysł: metalowy, maszynowy, 

włókienniczy, spożywczy, skórzany,poligraficzny czy chemiczny, dający zatrudnienie rzeszom 

imigrantów i zatruwając życie reszciemieszkańców. Na społeczeństwo składa się m.in. ubożejąca 

szlachta, pracownicy najemni, robotnicy oraz tłumnie przybywający do miasta w poszukiwaniu pracy 

uwłaszczeni chłopi. Wciąż żywe jest wspomnienie Powstania Styczniowego, a szczególnie związane z 

nim represje. Język polski nie istnieje w szkolnictwie; oddolnie organizowane są cieszące się 

popularnością prywatne kursy i szkółki (np. Średnia Szkoła Mechaniczno-Techniczna Hipolita 

Wawelberga). Od dziewięciu lat działa Cesarski Uniwersytet Warszawski z językiem rosyjskim, jako 

wykładowym, bojkotowany przez znaczną część tak uczniów, jak i wykładowców. Życie towarzyskie 

kwitnie z kolei na salonach, których nie dosięga cenzura – tam organizuje się wieczorki literackie i 

spotkania z literaturą polską. Mimo represji wydawane są jednak dzienniki w języku polskim. W życiu 

politycznym prym wiodą nowe idee: socjalizm i nacjonalizm. Obok siebie istnieją hasła społecznej 

równości i walki klas oraz narodowego egoizmu i walki ras. Działają też ludowcy, emancypantki oraz 

różne frakcje polskiej myśli patriotycznej pragnące odrodzenia Rzeczypospolitej – w różnych 

wersjach, nie wyłączając najbardziej nierealnych, działa pierwsze koło robotnicze Ludwika 

Waryńskiego. Społeczeństwo jest zróżnicowane: po Parku Łazienkowskim przechadzają się damy z 

parasolkami; wytworni panowie w cylindrach załatwiają swoje sprawy w bankach i na zapleczach 

ciemnych kamienic; żydowscy kupcy wystawiają swoje towary w witrynach okien sklepowych na 

Nowym Świecie; carscy żołnierze dziarskim krokiem przemierzają rynki; na hałdach odpadków 

wyrzucanych przy Wiśle wykwitają szopy biedoty, której dzieci bawią się wśród śmieci.Brukowanymi 



ulicami we wszystkie strony toczą się dorożki, wozy i omnibusy, Wisłą przypływają statki z towarami; 

działają palarnie opium, ogrody botaniczne, piwiarnie, alkoholowe mordownie i domy publiczne. 

Warszawa Anno 1879 jest sceną pełną kontrastów, nierówności i społecznej niesprawiedliwości. 

Wszędzie wre praca, ale i kwitnie rozrywka; robotniczy hałas miesza się z ulicznym gwarem; 

utyskiwanie biedoty ze śmiechem bogatych. 

OKP – Organizacja Królestwa Polskiego 

Powstała w grudniu 1866 w Isfahanie (Persja) konspiracyjna organizacja rewolucyjna. Założona przez 

ludzi pochodzących z różnych warstw społecznych, politycznie głównie zwolenników dawnych 

czerwonych. Od początku oparta na działalności niezależnych komórek, miała przygotować grunt pod 

powstanie narodowe nie powtarzające błędów lat 1830 i 1863. Dlatego też jej główny pomysłodawca 

i(samozwańczy) generał – hrabia Bartczuk, szukał inspiracji w wielu oryginalnych źródłach, głównie 

na wschodzie, dokąd często podróżował. W Isfahanie założył ją wraz z „tajemniczym przyjacielem”, 

którego godności nie wymienia oraz kilkoma ekscentrycznymi, zubożałymi szlachcicami, którzy 

przyjechali tam na jego zaproszenie. Realnie zaczęła działać już w Warszawie, wiosną 1870 roku, 

kiedy to hrabiemu i jego świcie udało się powrócić pod zmienioną tożsamością. Na miejscu 

organizacja rozpoczęła werbunek i tworzenie gniazd terenowych, jednocześnie głosząc hasła 

równościowe, a idee patriotyczne przyprawiając szczyptą bliskowschodniej ezoteryki, lokalnie 

przemieszanej z bogoojczyźnianym katolicyzmem. Przez pierwsze miesiące istnienia niszowa 

działalność OKP spotykała się z krytyką lub obojętnością, jednakże ostatecznie hasła rewolucyjne 

skutecznie przemówiły do części mas chłopskich, z kolei ezoteryczna podszewka zaintrygowała 

ekscentrycznych (i znudzonych) przedstawicieli klas wyższych. Wielu członków, ale i niezależnych 

obserwatorów dostrzega, że Bartczuk oprócz realizacji patriotycznych zamierzeń podąża też za 

ukrytym, własnym celem, chociaż snute spekulacje są jedynie barwnymi wymysłami. Obecnie 

organizacja posiada kilka gniazd, w większości na terenie Królestwa. Główne ulokowane jest w 

Warszawie, ale komórki istnieją w wielu miastach i miasteczkach zaboru rosyjskiego, a także w 

Częstochowie, Poznaniu, Dyneburgu, Krakowie i Radomiu; mniej oficjalnie istnieją też oddziały po 

wsiach i osadach, ale często reprezentowane są one przez zaledwie garstkę osób (szczególnie po 

ziemiańskich dworach) czy nawet pojedynczych entuzjastów (np. gniazdo w Siedlcach). Wedle słów 

Bartczuka, gniazda mają powstawać w każdym zaborze, przy czym często zakładane są pod 

przykrywką – np. Towarzystw Sportowych czy spółek handlowych. W niektórych działają również 

Żydzi, przeciwni carowi Rosjanie oraz przybysze z Kaukazu (m.in. Gruzini czy Ormianie, osobiści 

znajomi Bartczuka). Novum jak na owe czasy jest aktywny udział kobiet – gniazdo poznańskie ma 

być nawet przez kobietę zarządzane. Komórki OKP nie utrzymują ze sobą bezpośredniego kontaktu, a 

i Bartczuk zabrania brawury i działalności pokazowej w obawie przed dekonspiracją. W myśl tych 

założeń zlikwidowano tworzącą się komórkę wileńską, po tym jak jej młodociani członkowie napadli 

na transport pieniędzy z carskiej poczty. Ostatecznie sprawa nie została powiązana z działalnością 

konspiracyjną i zakwalifikowano ją, jako zwykły napad rabunkowy, natomiast Bartczuk rozesłał za 



winowajcami wewnątrz organizacyjny list gończy. Jednego z młodych schwytano przy granicy 

pruskiej i powieszono. Na ogół jednak Bartczuk ani jego poplecznicy nie są tacy radykalni.  

Każdy nowy członek OKP składa przysięgę wierności ojczyźnie – na Boga i krew przodków. Młodsi 

przechodzą okres próbny, podczas którego uczą się poruszać krętymi ścieżkami konspiracji – 

organizacja otwarta jest szczególnie na wszelkiej maści oryginałów, w różnorodności i 

nietuzinkowości szukając nowej drogi do celu. Nowoprzyjęci, ale zasłużeni wiekiem czy czynem 

dostają szereg przywilejów, chociaż pozostają pod obserwacją starszych stażem. W praktyce jednak 

często jest to tylko fikcja, nie mniej stwarzanie pozorów pozwala utrzymać hierarchię i nadać 

poważny ton strukturom. Nadrzędnym celem istnienia OKP jest przygotowanie i doprowadzenie do 

wybuchu powstania. W zamyśle jednak, poprzedzone to musi być utworzeniem bogatego zaplecza 

militarnego i dokładnym zaplanowaniem wszystkich możliwych wariantów. Dlatego większość 

komórek znajduje się oczywiście na terenie Królestwa Polskiego, jednakże istnieją one w każdym 

zaborze, a wciąż podejmowane są próby tworzenia nowych. Stanowić miałyby one odwody, które pod 

przykrywką spółek, towarzystw akcyjnych czy nawet kółek literackich mogłyby wspomagać 

powstanie materialnie, a w razie potrzeby – również zasobami ludzkimi.  

Organizacja dzieli się na komórki terenowe – „gniazda”, posiadające swoich zwierzchników. Z kolei 

wewnętrznie działa jeszcze podział na grupy zadaniowe, formowane z członków różnych gniazd, 

zależnie od potrzeb danej operacji. Zwykle tego rodzaju grupy mają przydzielone zadania związane z 

transportem, ochroną czy pozyskiwaniem wpływów. Jednak zdarza się również tworzenie pionu 

„tajnego”, przeznaczonego do specjalnych zadań.Zwierzchnikiem („Generałem”) OKP jest Tadeusz 

Bartczuk, ps. Kruk. Szefem sprawującym władzę nad komórkami warszawskimi jest inż. Seweryn 

Jarzębowski ps. "Raba". 

  



Proponowane postacie 

Każda z postaci posiada dwa zestawy zbliżonych umiejętności. Gracze mogą wybrać jedną profesję. 

Poniżej znajduje się kilka przykładowych członków różnych komórek OKP. 

Władysław Pryster ps. "Jezioro", 40 lat, Polak, socjalista: Pochodzący z rodziny wyrugowanych 

chłopców, czterdziestoletni człowiek który z niejednego pieca jadł chleb- imający się różnych prac. 

Walczył w postaniu styczniowym naiwnie wierząc, że zwycięstwo przyniesie poprawę bytową jemu 

podobnym.Po upadku powstania wrócił do rodzinnych Bęgowic tylko po to, by znaleźć ich zgliszcza. 

Gorycz straty dała mu nowe siły do walki. Znając jedynie dwie książki – Biblię oraz Manifest 

Komunistyczny, uczynił ich studiowania sposób życia, starając się jednocześnie łączyć katolicką 

duchowość z ideami równości społecznej (za co m.in. spotkał się z ostracyzmem wśród środowisk 

socjalistycznych). Zna na wyrywki cytaty biblijne i potrafi je łączyć z ideami Marksa, znajdując nawet 

najbardziej karkołomne pomosty. Dla OKP pracował pod przykrywką - naturalny talent aktorski oraz 

odporność psychiczna stanowiły jego atuty.   

 

A: Były policjant 

S 13 KON 13 BC 9 Int 13 MOC 15 

ZR 15 WG 14 WYK 17 P 70 WT 11 

Modyfikator obrażeń: brak 

Broń: Rewolwer .32 45%, K8 (6 nabojów) ; Nóż 45% K4+2 

Umiejętności: Jeździectwo 40%; Język obcy: rosyjski 70%; Język ojczysty: Polski 90%; 

Nasłuchiwanie 40%; Sztuka (malowanie) 40%;Pierwsza pomoc 30%; Perswazja 65% Powożenie 

55%; Psychologia 60%, Skradanie 50%; Otwieranie zamków 40%; Spostrzegawczość 65%; 

Targowanie się 50%; Wiarygodność 80%; Wmawianie: 70%; Uniki 35% 

B: Bokser jarmarczny 

S 15 KON 16 BC 12 Int 11 MOC 12 

ZR 14 WG 12 WYK 14 P 70 WT 14 

Modyfikator obrażeń: +k4 

Broń: Uderzenie pięścią 75% 2k4; Rewolwer .32 45%, K8 (6 nabojów) 

Umiejętności: Boks 80%; Jeździectwo 40%; Język obcy: rosyjski 70%; Język ojczysty: Polski 90%; 

Nasłuchiwanie 40%; Sztuka (malowanie) 40%;Pierwsza pomoc 40%; Perswazja 75% Powożenie 

35%; Psychologia 40%, Skradanie 50%; Otwieranie zamków 30%; Spostrzegawczość 65%; 

Targowanie się 70%; Wiarygodność 80%; Wmawianie: 70%; Uniki 35% 

  



 

Dr Filip de Vergennes ps. Feniks: 35 lat, potomek imigrantów z Wandei: Młody inteligent 

noszący brzemię ideowej walki w rodzinie, której korzenie sięgają bogatych włościan wandejskich. Jej 

część jeszcze w XVIII wieku opowiedziała się za rewolucją – reszta pozostała w zbuntowanej 

prowincji, skąd po klęsce insurekcji przeniosła się do Włoch, zachowując jednak francuską tożsamość. 

Los chciał, że część rodziny zjednoczyła się na emigracji pod jednym dachem, urabiając młodego 

Filipa zależnie od własnych zapatrywań. Ostatecznie wyrósł on w przeświadczeniu, że zarówno 

rewolucja, jak i tradycja powodują jedynie rozlew krwi – stąd szukał trzeciej drogi i znalazł ja w OKP. 

Skończył studia w Petersburgu i zdobył renomę w naukowym światku. Odrzuca zarówno radykalny 

liberalizm, jak i konserwatyzm. Mimo tlącego się w nim uczucia patriotycznego, widzi w walce 

niepodległościowej Polaków przede wszystkim dążenie do zmiany całego świata. 

A: Lekarz 

S 11 KON 13 BC 10 Int 17 MOC 13 

ZR 15 WG 11 WYK 24 P 65 WT 12 

Modyfikator obrażeń: brak 

Broń: Rewolwer Adamsa 45%, K8 (6 nabojów); Skalpel 25% K4+2 

Umiejętności: Biologia 60%, Chemia 40%, Farmacja 30%, Język obcy: łacina 40%; Język obcy: 

rosyjski 40%; Język obcy: Polski 50%; Język ojczysty: Włoski 85%; Korzystanie z bibliotek: 40%; 

Medycyna 75%; Psychologia 40%; Pierwsza pomoc 60% Powożenie 35%; Wiarygodność: 60%; 

Spostrzegawczość 55%; Wmawianie: 45%; Uniki 32% 

B: Chemik-farmaceuta 

S 12 KON 13 BC 10 Int 17 MOC 13 

ZR 14 WG 11 WYK 24 P 65 WT 12 

Modyfikator obrażeń: brak 

Broń: Rewolwer Adamsa 45%, K8 (6 nabojów); k6 flaszek z kwasem 32% K8+3 (obrażenia od 

kwasu) 

Umiejętności: Biologia 50%, Chemia 80%, Farmacja 70%, Język obcy: łacina 40%; Język obcy: 

rosyjski 40%; Język obcy: Polski 50%; Język ojczysty: Włoski 85%; Korzystanie z bibliotek: 60%; 

Medycyna 35%; Psychologia 40%; Pierwsza pomoc 30% Powożenie 35%; Wiarygodność: 60%; 

Spostrzegawczość 65%; Wmawianie: 45%; Uniki 32% 

 

  



Teofil Błoch-Osiej ps „Skarga” 26 lat, młody szlachcic litewski: W momencie wybuchu powstania 

styczniowego miał zaledwie 10 lat. Typowa gorąca głowa. Otrzymał doskonałe patriotyczne, 

tradycyjne wychowanie od rodziców (wpływowej szlachty litewskiej). Za przykładem ojca pragnął 

brać udział w powstańczych walkach. Udało mu się nawet przekraść do jednego z oddziałów, który 

jednak odstawił go do domu, narażając się na dekonspirację. Idealista, wierzy w ideę równości stanów 

oraz zjednoczenia Polski pod banderą Rzeczypospolitej Trojga Narodów. Mieszkając w Wilnie działał 

lokalnie na rzecz poprawienia warunków bytowych miejscowych bałtyjskich chłopów, którą to 

działalność finansował bogaty i wpływowy wujek. Podobną działalność prowadził też w okolicach 

Łucka i Nowogrodu, gdzie miał dalszych krewnych. Ostatecznie jednak uznał, że zasiane ziarno 

wykiełkuje dopiero, gdy chwasty potraktuje się szablą i tak rozpoczął próby działalności 

konspiracyjnej. 

A: Radca prawny 

S 13 KON 12 BC 11 Int 16 MOC 14 

ZR 10 WG 13 WYK 24 P 70 WT 12 

Modyfikator obrażeń: brak 

Broń: Szabla 55% K6+1; Pistolet pojedynkowy 50% K8+1 (1 nabój) 

Umiejętności: Historia 40%; Jeździectwo 30%; Etykieta 40%; Język obcy: łacina 20%; Język obcy: 

rosyjski 60%; Język obcy: Francuski 40%; Język ojczysty: Polski 90%; Korzystanie z bibliotek: 60%; 

Prawo 80%; Sztuka (Retoryka) 40%; Psychologia 50%; Pierwsza pomoc 20%; Powożenie 45%; 

Wiarygodność: 70%; Spostrzegawczość 55%; Targowanie się 60% Szermierka 60%;Wmawianie: 

75%; Uniki 35% 

B: Pisarz powieści niesamowitych i dziennikarz 

S 13 KON 12 BC 11 Int 16 MOC 14 

ZR 10 WG 13 WYK 24 P 70 WT 12 

Modyfikator obrażeń: brak 

Broń: Szabla 55% K6+1; Pistolet pojedynkowy 50% K8+1 (1 nabój) 

Umiejętności: Historia 30%, Fotografowanie 40%; Jeździectwo 40%; Język obcy: rosyjski 60%; 

Język obcy: Francuski 60%; Język ojczysty: Polski 99%; Korzystanie z bibliotek: 70%; Prawo 20%; 

Sztuka(Pisanie) 80%; Psychologia 70%; Pierwsza pomoc 30%; Powożenie 45%; Wiarygodność: 70%; 

Okultyzm 30% Spostrzegawczość 55%; Targowanie się 60% Szermierka 60%;Wmawianie: 80%; 

Uniki 35% 

  



Antonina Łąkiecka ps Sylwia, 34 lata; były uczestniczka powstania,: Pochodząca z Tatr 

miłośniczka okultyzmu,awanturniczka i emancypantka. We wczesnych latach 70. pisywała radykalne 

artykuły do czasopisma „Niwa”. Była i pozostała gorącą zwolenniczką tez Prądzyńskiego o zrównaniu 

praw kobiet i mężczyzn, przy czym w jej przypadku miało to mocno praktyczny charakter. Od 

rodziców otrzymała wychowanie patriotyczne, a w dążeniach niepodległościowych widziała 

możliwość wyzwolenia kobiet. W carze upatrywała wielkiego „zniewoliciela”. Po latach 

feministyczny radykalizm nieco wywietrzał z jej głowy, jednak pozostał ważnym motorem 

napędowym jej zachowań i dążeń. W wieku zaledwie 18 lat brała udział w walkach powstańczych, 

początkowo w przebraniu męskim. Pod wpływem inspiracji Emilią Plater oraz doniesień o Annie 

Pustowójtównie udało jej się sformować własny oddziałek, który jednak istniał w takiej formie 

zaledwie dwa miesiące nim rozbili go Rosjanie. Po klęsce powstania tułała się po zaborach popadając 

w konszachty z podejrzanymi środowiskami o ezoterycznej, czy wręcz pogańskiej proweniencji. 

Ostatecznie nawiązała kontakt z otoczeniem Bartczuka. 

A: Ekscentryczna szlachcianka 

S 9 KON 13 BC 9 Int 13 MOC 15 

ZR 15 WG 14 WYK 17 P 75 WT 11 

Modyfikator obrażeń: brak 

Broń: Szpada 45% K6+1; Strzelba myśliwska 45% K10 (2 naboje) 

Umiejętności: Historia 50%; Jeździectwo 40%; Etykieta 40%; Język obcy: rosyjski 30%; Język obcy: 

łacina 20%; Język ojczysty: Polski 90%; Korzystanie z bibliotek 30%; Sztuka (skrzypce) 30%; 

Pierwsza pomoc 30%; Perswazja 45% Powożenie 45%; Okultyzm 30% Skradanie 30% 

Spostrzegawczość 65%; Targowanie się Szermierka 45%;Wmawianie: 60%; Uniki 35% 

B: Badacz amator-entuzjasta 

S 9 KON 13 BC 8 Int 15 MOC 15 

ZR 14 WG WYK 20 P 75 WT 11 

Modyfikator obrażeń: brak 

Broń: Szpada 45% K6+1; Pistolet miniaturowy 45% K6 (1 nabój) 

Umiejętności: Antropologia 30%; Astronomia 20%; Etykieta 30%; Historia 30%; Jeździectwo 40%; 

Język obcy: rosyjski 30%; Język obcy: łacina 20%; Język ojczysty: Polski 90%; Korzystanie z 

bibliotek 60%; Sztuka (skrzypce) 30%; Sztuka (pisanie) 40%; Pierwsza pomoc 30%; Perswazja 45% 

Powożenie 45%; Psychologia 50%, Okultyzm 40% Skradanie 30% Spostrzegawczość 45%; 

Targowanie się 40%; Szermierka 45%;Wmawianie: 40%; Uniki 35% 

  



Władymir Bogdanow, ps Puszka, lat 56, oficer wojska carskiego w stopniu lejtnanta: posiadający 

polskie korzenie (jego rodzina wywodzi się z Rusi, ziemie nadał jej jeszcze sam Jeremi Wiśniowiecki) 

carski wojskowy, o tlącym się sentymencie do Polski. Mimo, iż pomagał tłumić Powstanie 

Styczniowe, brał udział w brance i był prowodyrem twardych represji tak w stanie wojennym, jak i po 

upadku powstania, zawsze starał się znajdować równowagę między służbą carowi i żołnierskim 

obowiązkiem, a braterstwem krwi i zwykłym człowieczeństwem. Z biegiem lat wołanie polskiej krwi 

stało się coraz bardziej natarczywe. Niejako wbrew sobie Władymir zaczął czytywać Mickiewicza i 

Słowackiego oraz organizować prywatne wieczorki poezji polskiej ubarwianej muzyką Chopina, 

Wieniawskiego i występami grajków ludowych. Na jednym z takich spotkań (1876) wziął udział w 

seansie spirytystycznym, podczas którego ukazały mu się widziadła Kościuszki, Poniatowskiego i 

Pułaskiego wzywające go do „zaprzestania hipokryzji”. Od tego momentu zaczął coraz bardziej 

angażować się w działalność konspiracyjną, acz niebezpośrednio – głównie finansując różne instytucje 

i organizacje oraz prywatnych działaczy. 

A: Kawalerzysta 

S 15 KON 16 BC 12 Int 11 MOC 12 

ZR 14 WG 12 WYK 14 P 60 WT 14 

Modyfikator obrażeń: +K4 

Broń: Szabla 70% K6+1; Rewolwer 70% K8+1 (6 nabojów) 

Umiejętności: Historia 30%; Jeździectwo 70%; Język obcy: rosyjski 80%; Język ojczysty: Polski 

70%; Pierwsza pomoc 30%; Perswazja 45% Powożenie 65%; Okultyzm 20% Skradanie 30% 

Spostrzegawczość 65%; Targowanie się; Szermierka 40%;Wmawianie: 60%; Broń: Pistolet/Karabin 

70%; Uniki 55% 

B: Żołnierz piechoty 

S 16 KON 16 BC 12 Int 11 MOC 12 

ZR 13 WG 12 WYK 14 P 60 WT 14 

Modyfikator obrażeń: +K4 

Broń: Rewolwer 70% K8+1 (6 nabojów); Karabin 70% K10 (5 nabojów) 

Umiejętności: Historia 30%; Jeździectwo 30%; Język obcy: rosyjski 80%; Język ojczysty: Polski 

70%; Pierwsza pomoc 40%; Perswazja 55% Powożenie 65%; Okultyzm 30% Skradanie 30% 

Spostrzegawczość 65%; Targowanie się; Szermierka 55%;Wmawianie: 60%; Broń: Pistolet/Karabin 

80%; Uniki 55%  

  



Jan Hołownia, ps „Czajka” lat 45, chłop spod Nowogródka, powstaniec styczniowy: nieuznający 

kompromisów, religijny włościanin, po klęsce powstania ukrywający się na Jasnej Górze w roli 

fornala. Łut szczęścia sprawił, że doszły go wieści o wysiedleniu jego bliskich z rodzinnych stron. Nie 

mogąc znaleźć ich tropu, ukrywając się przed carskimi władzami, włóczył się po Galicji zmuszony do 

pracy na pograniczu prawa- traktując to jako formę walki . Twardy, naturalny konserwatysta znający 

na pamięć Pismo Święte., na której przysięgę wierności Orłu Białemu wyrył jeszcze jego ojciec. W 

jego chłopskim światopoglądzie sam Orzeł stał się hipostazą Chrystusa, mesjasza który oswobodzi nie 

tylko Polskę, ale przede wszystkim wskaże mu miejsce pobytu jego rodziny, choćby miała ona już 

znajdować się w niebie, co w mniemaniu samego Jana lepsze będzie od niepewności. 

A: Awanturnik 

S 12 KON 12 BC 11 Int 14 MOC 14 

ZR 17 WG 13 WYK 14 P 70 WT 12 

Modyfikator obrażeń: brak 

Broń: Długi nóż 55% K6; Pistolet pojedynkowy 50% K8+1 (1 nabój) 

Umiejętności: Jeździectwo 30%; Język obcy: rosyjski 60%; Język obcy: uliczny 70%; Język ojczysty: 

Polski 80%; Prawo 40%; Sztuka (Śpiew) 40%; Psychologia 50%; Pierwsza pomoc 20%; Powożenie 

45%; Spostrzegawczość 75%; Skradanie się 75%; Ukrycie czegoś 60% Otwieranie zamków 80%; 

Targowanie się 60% Szermierka (nóż) 40%;Wmawianie: 55%; Uniki 45% 

B: Przemytnik 

S 12 KON 12 BC 11 Int 16 MOC 14 

ZR 15 WG 13 WYK 14 P 70 WT 12 

Modyfikator obrażeń: brak 

Broń: Szpada w lasce 45% K6+1; Pistolet miniaturowy 45% K6 (1 nabój) 

Umiejętności: Charakteryzacja 70% Etykieta 40%; Jeździectwo 30%; Język obcy: rosyjski 80%; 

Język obcy: niemiecki 60%; Język ojczysty: Polski 80%; Prawo 30%; Sztuka (Śpiew) 40%; 

Psychologia 70%; Pierwsza pomoc 20%; Powożenie 65%; Spostrzegawczość 75%; Skradanie się 

45%; Ukrycie czegoś 30% Otwieranie zamków 50%; Targowanie się 80%; Wmawianie: 85%; Uniki 

45% 

  



1. I służyć będę aż do zwycięstwa lub śmierci... 

1.1 Pod kogutem 
Bohaterowie graczy przybyli do Warszawy różnymi drogami - nową Koleją Nadwiślańską, 

dyliżansem, a nawet wierzchem. Wszyscy spotykają się po raz pierwszy w powozie jadącym do 

restauracji "Pod Kogutem" przez ciemne ulice Warszawy. Wszyscy mają za sobą służbę w różnych 

wydziałach OKP. Teraz wiedzą tylko tyle, że zostali powołani do pionu specjalnego, związanego ze 

ścisłym kierownictwem organizacji. Ze stukiem podkutych kopyt, postaci przejeżdżają koło restauracji 

"Pod kogutem". Luksusowy front, czerwone lampiony oraz postaci w drogich ubraniach zataczające 

się przed wejściem, sugerują przybytek dla osób wątpliwych moralnie. Podkreśla to fakt, że powóz 

wjeżdża w boczną uliczkę z osobnym, dyskretnym wejściem. W obszernym przedpokoju wita ich 

Baron, który jest właścicielem przybytku. Ten niski mężczyzna o posturze zapaśnika przegląda ich 

"karty członkowskie", po czym zaprasza do środka. W głównej Sali tłumaczy, że za chwilę spotka się 

z nimi „Raba”. Na tym etapie warto dać graczom "przedstawić" postacie. 

Pod Kogutem 

Mieszcząca się w kamienicy przy ulicy Racławickiej jadłodajnia, nosząca szumne miano restauracji. 

Kamienica jest typowym „podwórkowcem”, z frontem wychodzącym na ulicę oraz pomieszczeniami 

gospodarczymi umiejscowionymi w oficynach obiegających podwórko. Z dwóch stron kamienicę 

spinają kolejne budynki. Od wschodu - bliźniacza kamienica należąca do niejakiego Goetlinga, kupca 

niemieckiego. Dawniej na parterze mieścił się narożny sklep z tekstyliami. Obecnie sklep jest 

nieczynny, a witryna została zabita deskami, co pogłębia wrażenie „nieodpowiedniego miejsca”, 

natomiast górne piętra zajmują lokatorzy. Od zachodu z „Pod Kogutem” graniczy (między budynkami 

jest wąskie przejście zamknięte drewnianym płotem) parterowy, drewniany domek, w którym znajdują 

się zakłady szewca i rymarza. 

Frontowa fasada „Pod Kogutem” sprawia wrażenie luksusowej – czerwone lampiony przy wejściu i w 

oknach, odźwierny w mundurku. W środku styl ten jest kontynuowany – główna sala obita jest 

zielonym suknem, rozświetlona skąpym oświetleniem i przyozdobiona podobnymi jak przy wejściu 

lampionami oraz licznymi obrazami przedstawiającymi sceny z mitologii greckiej, acz wprawne oko 

wychwyci też motywy bliskowschodnie, w tym perskie, arabskie i gruzińskie. Pomieszczenie jest dość 

ciemne, choć przestronne, poprzegradzane drewniano-sukiennymi parawanami. W założeniu ma to 

sprawiać intymną atmosferę, w której dobrze będą się czuć kochankowie, jak i robiący podejrzane 

interesy kupcy. Zresztą po kątach widać wielu „stałych bywalców”, którym kelnerzy na jedno 

skinienie donoszą zimną wódkę, kufle piwa czy gorące dania. 

Piętro pierwsze zarezerwowane jest dla klientów specjalnych, czyli takich, którzy mają wyjątkowo 

ciężki trzos. Wąskie korytarzyki dyskretnie oświetlone nielicznymi lampami prowadzą do mniejszych 

i większych pokoi, do których wstęp mają tylko kelnerki starannie zamykające za sobą drzwi. Ich okna 

wychodzą głównie na podwórko i zasłonięte są grubymi, czerwonymi kotarami; od frontu 



umiejscowione są gabinety właściciela restauracji oraz „czujki”– jego zadaniem jest obserwowanie 

zmierzających do lokalu indywiduów, a z jego pozycji widać całą Tagowicką. Kamienica posiada 

połączenie piwniczne z budynkiem obok – jest ono drożne i może służyć do ewakuacji. Wyjście 

znajduje się wówczas na zapleczu nieczynnego sklepu tekstylnego, wprost na gwarny plac, w którym 

łatwo się rozpłynąć.Po kilku minutach podejdzie do nich kelnerka i z uśmiechem zaprosi na górę. 

Wyższe piętra to prawdziwy labirynt korytarzy przedzielonych grubymi kotarami i niewielkich 

pokojów. Po chwili wprowadzeni zostają do jednego z pomieszczeń. Na wielkim łożu siedzi starszy 

człowiek w mundurze wysokiego urzędnika kolejowego. Jest to "Raba" – szef części warszawskiej 

Organizacji Królestwa Polskiego. Po krótkim żołnierskimi przywitaniu przedstawi im nowy przydział 

oraz sylwetkę Kruka. W przypadku, gdy gracze nie zapoznali się z opisem OKP i ogólnej sytuacji w 

Warszawie, przed sesją warto przybliżyć im również ten temat. Po tym wstępie przejdzie wprost do 

zadań jakie ich czekają: 

Tworzycie komórkę bojową, pseudonim "Rygiel", waszym zadaniem będzie zapewnienie ochrony 

osobistejgenerałowi Organizacji Królestwa Polskiego hrabiemu Taduszowi Bartczukowi ps. Kruk, 

uczestnictwo wpracach sztabowych i wywiadowczych. Jego dotychczasowy adiutant jest chory na 

krwawe suchoty, a i czasjest wyjątkowy, tak więc będziecie stanowić prawą rękę tego człowieka. 

Wasza lojalność i umiejętnościzostały sprawdzone, dlatego wierzę, że podołacie tej służbie. Muszę was 

jednak przestrzec, że Kruk jestwymagający i nieco ekscentryczny. Napięcie nerwowe towarzyszy mu 

już od dawna, jednak jego praca jest dla Polski bardzo ważna. Gdyby jednak próbował wziąć na 

siebie zbyt duży ciężar, macie obowiązek mnie informować o tym. Macie doświadczenie również w 

sprawach kontrwywiadowczych. Martwi mnie również narzeczona Kruka - sprawdźcie jej przeszłość 

oraz zachowanie. Jest to Maria Beraud ps. Nawa. Pracuje dla OKP i została zweryfikowana, ale 

nigdy czujności nie jest wystarczająco. Jeśli pogłoski o jej złym wpływie na służbę Kruka są 

prawdziwe - również o tym meldujcie. Zamieszkacie w sąsiedniej kamienicy - tutaj są dokumenty ze 

szczegółami. Zaczynacie od zaraz. Sława Rzeczypospolitej. Spocznij, żołnierze. 

Raba odpowie również na pytania BG, po czym spojrzy na dwójkę (lub jednego jeśli graczy jest 

trzech) postaci, która dostała się do Warszawy koleją i poprosi ich, aby na osobności opisali mu 

jadących w nich konduktorów (test Spostrzegawczości). Gdy jednak wyjdą na korytarz, wynik testu 

okaże się nieważny. W tym miejscu można zabrać tych graczy do innego pokoju, aby przekazywane 

im informację były tajne. Na osobności Raba wyjaśni im ich specjalne zadanie: 

"Jeśli bezpieczeństwo OKP będzie zagrożone działaniami Kruka lub Nawy, macie ich bezzwłocznie 

zlikwidować, zastrzelić. Jeśli któreś z nich będzie mogło wpaść w ręce Rosjan, macie prawo ich 

zlikwidować.Nie zawahajcie się!" 

Następnie pozwoli im wrócić do reszty postaci. Oczywiście to od postaci zależy, czy powiedzą o ich 

tajnejmisji. 

 



1.2 Ochrona 
Bumaga zawiera: akty zakupu kamienicy oraz listę wyposażenia, jaką mogą pobrać z zapasów OKP. 

W przypadku, gdy gracze lubią dokładne planowanie w zakresie zbrojnym, można im zasugerować, że 

postacie powinny ustalić kilka procedur związanych z ochrona Kruka. W przypadku, gdy potrzebna 

będzie podpowiedź MG można graczom zasugerować kilka punktów: 

- Zasady korzystania z broni: kiedy nosić jaką broń, na jaki sygnał i kiedy używać. 

- Przejazd po mieście: typ pojazdu (dorożka, powóz) ilość (1-2), kto rozmawia w trakcie kontroli. 

- W razie wpadki: kto osłania, gdzie się ukrywać i jakie jest miejsce zbiórki. 

Postacie mogą również zakupić sprzęt oraz najemników - specjalistów. Takie wydatki pochodzą z 

pieniędzy specjalnych, środków zgromadzonych przez generała oraz wodza naczelnego OKP. Oddział 

Rygiel ma swój własny fundusz. Poniżej przedstawiono listę sprzętu do umieszczenia w zasobach 

jakimi dysponują postacie. Składają się na to sojusznicy za ruble, broń osobista i specjalny ekwipunek. 

Kartę ekwipunku i limit zasobów należy wydrukować i dać graczom podczas sesji. Ilość pieniędzy, 

jaką dysponują gracze ustala MG. Proponowane sumy: 2 graczy - 10 tysięcy; 3 graczy - 15tysiecy; 4 

graczy – 20 tysięcy. Oczywiście można też ustalić niewielką kwotę np. 10 tysięcy, ale dać w czasie 

gry możliwość zakupu kolejnych pozycji z ekwipunku czy sojuszników. Lista znajduje się w dodatku. 

2. Dzień z Krukiem 
Głównym elementem tej części scenariusza jest zmuszenie postaci do wyborów podczas służby w 

OKP. Przy okazji nakreślana jest postać hr. Tadeusza Bartczuka: geniusza oraz szaleńca coraz bardziej 

zagłębiającego się w świat Mitów Cthulhu. 

2.1 Melduje drużynę 
Postacie graczy do kamiennicy w jakiej mają mieszkać przybywają późnym wieczorem. Chwile po ich 

wejściu do domu wita ich hrabia Bartczuk tłumacząc, że pomiędzy kamienicami jest tajne przejście. 

Ubrany jest w schludny czarny strój, przypominający nieco galowy mundur. Mówi spokojnie, 

aczkolwiek wyraźnie zaznaczając stosunek przełożony - podwładny. Na początku zaznaczy, że służba 

ich ma być wierna oraz ofiarna. Dla podkreślenia swoich słów chwyci za leżący na stole krucyfiks i 

rozkaże postaciom przysiąc mu posłuszeństwo Ojczyźnie, OKP oraz dowódcy. Postacie powinny 

zgodzić się na ten nieco teatralny gest. Po przysiędze serdecznie uściska postacie i zaprosi na skromną 

kolację. W jej trakcie jest kolejna okazja do opisania dokładniej historii generała, OKP oraz oddania 

się drobnym dialogom postaci, a do graczy i kruka dołączą Newa oraz służący. 

Podwójna Kamienica na ulicy Wellesa 

Jeden z budynków zajmowanych przez OKP. Jest to sklep z dobrami kolonialnymi wraz z połączonym 

tajnym przejściem z domem jednego z kupców, udziałowców firmy handlującej towarami. Jest to 

sprawnie działający punkt tajnej komunikacji, willa oraz ukryta forteca. 



W sklepie jest cały czas 4 bojowców OKP (statystyki znajdują się w dodatku) oraz 4 służących 

mających służyć za obsługę sklepu. 

Sklep Kolonialny 

Parter: Bogato wyposażony sklep stanowi świetną przykrywkę do pracy konspiracyjnej - nikogo nie 

dziwi duża ilość paczek oraz chłopców na posyłki wychodząca i wchodząca do sklepu. Wizyta tutaj 

nie jest również podejrzana. Na tyłach sklepu znajdują się niewielkie pokoje służby, kuchnia oraz 

biuro. Piętro jest ściśle oddzielone od parteru pomieszczeniem biura. Solidne drzwi, zapas broni w 

szafie pancernej oraz rozsuwana kratownica na schodach, wyglądają jak zabezpieczenia przeciw 

włamywaczom – pozwala jednak znacznie utrudnić próbę pojmania mieszkających tutaj działaczy 

OKP. 

I Piętro: Jadalnia, sypialnia oraz gabinet generała. Tutaj odpoczywa oraz podejmuje gości. W sypialni 

znajduje się szafa będąca jednocześnie tajnym przejściem. Wyposażenie tych pomieszczeń 

przypomina typowe kwatery bogatego warszawskiego kupca. 

II Pietro: Poddasze przekształcone na prywatną pracownię Tadeusza Bartczuka. Panuje tu wieczny 

półmrok, bowiem okna zakryte są grubymi czarnymi kotarami. W pomieszczeniu panuje zaduch – 

kurz wiruje w półmroku rozświetlanym nikłym blaskiem lampy oraz światłem słonecznym, 

wpadającym przez kilka szczelin w dachu. Drewniana podłoga skrzypi przy każdym ruchu i zawalona 

jest masą niedokończonych notatek, wyrwanych stronnic i wycinków z gazet. Wzdłuż dachu stoją 

rzędy zdezelowanych regałów z półkami uginającymi się od książek – większość dla niepoznaki 

oprawiona jest w okładki opatrzone fikcyjnymi tytułami. Bartczuk doskonale pamięta jakie dzieło 

kryje się pod jakim tytułem. Drugie tyle tomów zalega w stosach na podłodze oraz na długim stole 

zawalonym papierzyskami. Tu stoi też jedyna lampa naftowa oraz marmurowa czaszka z odciętym 

skalpem, służąca jako podstawka 

do kadzideł. Nad jednym z okien wisi portret cara – do góry nogami i ze stłuczona szybką. Nad 

drugim z okien wisi portret Matki Boskiej Ostrobramskiej, z którego ramy zwieszają się drewniane 

różańce oraz wisiorki z wieloramiennymi gwiazdami. W schowanej pod czerwonym płótnem skrzyni 

zamykanej na kilka zamków, baron trzyma szczególnie cenne tomy. Klucz do głównego zamka nosi w 

medaliku z portretem Stanisława Augusta, w ukrytej komorze. 

Ogród: W niewielkim, zaniedbanym ogrodzie znajduje się mała wozownia połączona ze stajnią dla 

kilku koni oraz magazynem mało wartościowych towarów. Ogród otoczony jest wysokim płotem, a w 

dodatku pilnuje go wyjątkowo głośny pies. 

Dom kupców 

Budynek ten jest niższy, ma tylko I piętro. Kamienica wyposażona jest w kilka lokali. Na parterze 

mieszka część służby ze sklepu. Pozostałe lokale są wygodnie i dosyć bogato urządzone. Szczegóły 

wyposażenia "specjalnego" zależą od graczy. W środku może być mały szpital jak i rusznikarnia. 



2.2 Służba codzienna 
Następnego dnia postacie rozpoczynają służbę od zebrania, będącego obfitym śniadaniem. Będzie to 

zwykły początek dnia podczas pracy z Krukiem. Zwykle BG nie mają zbyt dużego natłoku zajęć oraz 

sporą swobodę w organizowaniu sobie czasu. Tą część scenariusza można skracać lub wydłużać w 

zależności od długości sesji oraz zaangażowania graczy w wątki poboczne. Przedstawione tutaj sceny 

powinny przeplatać się z tymi z sekcji 3 oraz 4. W przypadku, gdy gracze zaczną potrzebować 

przyśpieszenia tempa można przejść do części 3.3, a następnie bezpośrednio do 4. Jeśli w swojej grze 

nie chcesz wykorzystywać klasycznych dla ZC motywów, możesz prawie od razu przejść do 

wydarzeń z sekcji 5 uznając, że księga została już znaleziona. 

Poniżej wypisano kilka przykładów rodzajów "dni" rozgrywanych w tej części scenariusza: 

a) Wolne: Kruk cały dzień oraz noc zwykle pracuje w swojej pracowni nad planami powstania oraz 

ezoterycznymi księgami. Jak sam mówi postacie tego dnia mają działać dla dobra Polski. Gdy zostanie 

im zlecone znalezienie księgi, Bartczuk rozkaże im skupić się tylko na tym, jednocześnie dając im 

wolną rękę w kwestii organizacji sobie pracy. W przypadku, gdy gracze mają kłopoty z działaniem 

(czy to przez kłótnie czy brak inicjatywy) MG może wykorzystać Kruka do pomocy im. 

b) Ochrona: Tego dnia generał musi gdzieś się udać: na spotkanie OKP, obejrzeć za pomocą małej 

lunety jakiś obszar Warszawy, czy po prostu zażądać spaceru po parkach czy wizyty w teatrze. Jest to 

też szansa na spotkanie innych członków OKP. Dla postaci graczy oznacza to stan zagrożenia, zwykle 

jednak jest to rutynowa operacja. 

c) Misja: Postaciom może zostać zlecone jakieś zadanie specjalne. Kilka przykładów takich działań 

pobocznych zawartych jest w sekcji 2.5 Poniżej jest też kilka pomysłów na niewielkie szczegóły dnia 

codziennego: 

Posiłki: zwykle dosyć obfite oraz eleganckie. Kruk (choć czasami potrafi nie jeść nic ze stołu przez 

całe dnie) wiele spraw załatwia przy stole, więc postacie nieomal codziennie spędzają tam dużo czasu. 

Jest to moment na luźne dyskusje czy planowanie. 

Pomoc w prowadzeniu sklepu: Czasami zdarzy się, że w sklepie potrzebna jest pomoc. Drobna 

improwizowana scenka z odgrywaniem subiekta może spodobać się graczom. 

Na salonach: Co jakiś czas Nawa wyciąga Kruka na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Postacie 

mogą więc zażyć trochę relaksu. No chyba, że ktoś zacznie się pojedynkować po kilku winach 

pośrodku sali balowej z równie nietrzeźwym oficerem kawalerii carskiej. 

2.3 W palarni opium 
W tej scenie postacie zapoznają się ze zgubnym efektem doświadczeń z nienazwanym oraz równie 

szkodliwymi próbami opanowania obłędu. Powinna się ona pojawić na sesji zaraz na jej początku, 

pokazując pierwszą głęboką rysę na postaci generała. Jest ona równocześnie pierwszym sprawdzianem 

relacji w drużynie. 



Jednej z nocy BG budzą dziwne, na wpół zwierzęce odgłosy oraz mocne wibracje ścian dobiegające z 

pracowni generała. Gdy postacie dotrą na miejsce zastaną Kruka wypełzającego na czworaka i 

bełkoczącego coś niezrozumiale. Na ich widok wyszepce tylko "powóz, weźcie mnie szybko na 

Lipową ".Stan Kruka jest fatalny - słania się na nogach, bełkocze i traci co chwila przytomność. Po 

udanym teście medycyny lekarz może stwierdzić załamanie nerwowe. Kruk w dalszym ciągu będzie 

domagać się transportu. BG zapewne będą się spodziewać, że podany adres to prywatny gabinet 

jakiegoś lekarza. Postacie mogą przed przeniesieniem poszkodowanego próbować również przeszukać 

pokój przełożonego. Nie zastaną tam żadnych istot lub innych zagrożeń, jednak atmosfera przesycona 

jest dziwną, jakby energetyczną atmosferą (przebywanie tam dłużej niż kilka chwil, przykładowo 

przeszukując notatki, oznacza utratę 0/1 PP). 

Podczas gorączkowej podróży, z Krukiem zaczyna być nieco lepiej. W dalszym ciągu trzęsą mu się 

ręce i mamrocze o istocie będącej bramą, mentalnym kontakcie i kosmicznej wiedzy. Podany przez 

Kruka adres znajduje się w podłej dzielnicy miasta. 

Palarnia opium 

Palarnia Opium „Wu” umiejscowiona jest w dość odległej od centrum i cieszącej się raczej złą sławą 

dzielnicy nad Wisłą. Została otwarta stosunkowo niedawno przez rodzinę Wu, przybyłą do Polski z 

Chin. Pan Wu senior słusznie wyczuł rynek, stąd jego palarnia posiada luksusowy wystrój i preferuje 

bogatszych klientów, którzy mogą liczyć na zniżki i specjalne traktowanie. Od wchodzących klientów 

pan Wu wymaga złożenia ofiary – w sieni znajduje się wielki, pozłacany posąg śmiejącego się Buddy, 

w usta, którego należy włożyć pieniążek o dowolnym nominale. Jak mówi – wszystko jest dla ludzi, 

ale lepiej się zabezpieczyć przed gniewem bogów. Bilon, jak również grubsze nominały, wpadają do 

środka posągu, tóry jest częściowo pusty, a uzbierane kwoty gospodarz przeznacza na udobruchanie 

carskich urzędników, krzywo patrzących na jego działalność. Sądząc po dziennej ilości klientów i ich 

hojności („to takie egzotyczne i modne!”), budda przynosi palarni spore kwoty. Wnętrze podzielone 

jest na pokoje, których ściany są pokryte tradycyjnymi chińskimi malowidłami przedstawiającymi 

smoki, żurawie czy feniksy, a także wojowników, mędrców i piękności na tle chińskich krajobrazów. 

Liczne buddyjskie ołtarzyki dostarczają duchowej otuchy. Płoną kadzidła, a klienci spocząć mogą na 

miękkich pufach i niskich leżankach. W każdym pokoju znajduje się sznurek, który prowadzi do 

umieszczonego na zapleczu pokoju obsługi. Tam połączony jest z dzwoneczkiem – ten prosty system 

umożliwia obsłudze dyskretne i szybkie zaspokajanie potrzeb klientów. Stałym bywalcom, 

zostawiającym duże kwoty, pan Wu oferuje odwiezienie do domu, jeśli zabawią zbyt długo. Usługa 

jest darmowa. Co ważne, pan Wu chroni swoich klientów –jak głosi plotka do palarni nie mają wstępu 

żandarmi , wojsko czy nawet ochrana. Niewidoczni na co dzień, zwaliści ochroniarze pojawiają się 

bezszelestnie, wylegając spomiędzy kotar, jeśli do palarni próbuje przyjść nieproszony gość. Z racji 

posiadania wpływowych klientów, carska administracja zwykle zostawia pana Wu w spokoju. Kruk w 

końcu układa się wygodnie na jednym z siedzisk. Pociągając delikatnie z długiej fajki gryzący dym 



wydaje się uspokajać - przestają mu drzeć ręce, a on sam spogląda w sufit pokoju. Po chwili spojrzy 

na BG i powie: 

"Istnieją rzeczy na tej ziemi, które się filozofom nie śniły. Siły, które mogą posłużyć człowiekowi. Nie 

meldujcie o tym Rabie. On tego by nie zrozumiał." 

W tym momencie można również wprowadzić wątek wciągania postaci graczy w świat mitów 

Cthulhu. Ważne jest jednak to, aby od strony graczy nadszedł taki impuls. Po kilkunastu minutach 

obłęd krótkotrwały mija. W głosie generała znów słychać dawną siłę. Zakupi on od chińskiego mistrza 

kilka działek opium oraz pożegna się z nim serdecznie. Następnie poprosi on graczy o odwiezienie 

dokamienicy. Palenie narkotyku dla uspokojenia skołatanego umysłu będzie się powtarzać w 

przyszłości coraz częściej. 

2.4 Kontrola uliczna 
Niniejsza scena może zdarzyć się w dowolnym momencie podróżowania przez Warszawę. Z racji 

zaostrzającego się konfliktu przeszukania, kontrole dokumentów i przepytywanie jest na porządku 

dziennym. Oczywiście nie należy BG zatrzymywać co chwilę - warto jednak, aby pamiętali o ciągłej 

czujności oraz ograniczeniu przemieszczania się z nielegalnymi przedmiotami oraz bronią. Starcie 

tego typu może też służyć pokazaniu możliwości okultystycznych generała Bartczuka, co powinno im 

dać również sporo do myślenia. Poniżej przedstawiono kilka wariantów spotkań z policją. 

a) Kontrola: Kozacki patrol lub policjanci nonszalancko zatrzymują każdy wóz oraz osoby z 

pakunkami. Widocznie pijani żołnierze/policjanci szukają sposobu na wyciągnięcie drobnych 

łapówek. Oczywiście sposobów na rozwiązanie takiego konfliktu jest wiele: łapówka, próba 

zastraszenia albo zbrojne starcie. Oczywiście dla postaci walka stanowi ostateczność - można jednak 

je sprowokować szyderstwami sołdatów. 

b) Kontrola specjalna: Żołnierze wraz z oficerem dokonują dokładnych przeszukań oraz sprawdzania 

dokumentów. Policjantami kieruje jakiś wyższy urzędnik, co widać po zachowaniu szeregowych. W 

tym przypadku w grę nie wchodzi wyrzuconych kilka rubli. Jeśli więc postacie mają coś do ukrycia, 

należałoby rozmawiać z przełożonym. Zasadniczo można ich podzielić na dwa typy: biorących 

łapówki oraz niebiorących. Ich rozróżnienie wymaga trudnego testuspostrzegawczości. W takim 

przypadku gracze powinni wykazać się kreatywnością (np. podszywaniem się pod ważne osobistości) 

lub brutalną siłą. 

c) Blisko wpadki: Nie powinna być to pierwsza kontrola na drogach Warszawy jaką przechodzą 

gracze. Tym razem jednak stawka jest wysoka - wiozą generała OKP. Zatrzymujący żołnierze 

bezceremonialnie przeglądają każdy kąt powozów. Gdy postacie desperacko próbują nawiązać kontakt 

z sołdatami lub już sięgają po broń, jeden z żołnierzy zagląda do środka powozu - jego głos załamuje 

się w pół słowa, gdywytrzeszcza oczy- po chwili mechanicznie sięga po broń i wydaje z siebie 

chrapliwe dźwięki po czympowoli wcelowuję w jednego z Carskichżołnierzy. W tym czasie Kruk 

mamrocze cicho zaklęcie i wykreśla w powietrzu dziwne symbole (choć jedna postać powinna być 



tego świadkiem). Gdy z jego oczu tryska krew, jego broń wypala. Po chwili celuje w kolejnego nie 

zważając na okrzyki i strzały swoich byłych towarzyszy. Zamieszania trwa chwile - rozpoczyna się 

krótka strzelanina. Po nierównej, w wyniku zaskoczenia, walce na ziemi leży pięć trupów w 

mundurach. Świadkowie tego wydarzenia tracą: 2/1k6+2 PP. 

2.5 Akcje OKP 
Postacie graczy mogą uczestniczyć w akcjach prowadzonych przez szefostwo OKP. Oczywiście są to 

zadania poboczne. 

Szpicel: drużyna dostaje zadanie wytropienia wtyczki ochrany działającej w OKP. Głównym 

podejrzanym jest Szymon, jeden z gońców pracujących w sklepie kolonialnym. „Raba” podejrzewa, 

że mógł on zostać przekupiony przez Rosjan, dlatego od pewnego czasu nie powierza mu przesyłek 

związanych z konspiracją. Nie wydaje się, aby Szymon zdążył przekazać jakiekolwiek istotne 

informacje wrogu – jak dotąd przykrywka sklepu nie została zdemaskowana, ale istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że może to wkrótce nastąpić. „Raba” uważa, że młody Szymon może się wahać między 

zdradą przyjaciół, a perspektywą pokaźnego zarobku. Bohaterowie muszą zdobyć dowód na kontakty 

Szymona z ochraną i unieszkodliwić go, jednakże tak, aby wyglądało to na nieszczęśliwy wypadek. 

Wpadka: Ernest, jeden z młodych członków OKP po pijaku wdaje się w utarczkę z carskimi 

oficerami, jednocześnie w uniesieniu sugerując możliwe powiązania z konspiracją. Dochodzi do 

walki– jeden z Rosjan zostaje zastrzelony, natomiast ranny w bark Ernest wpada brocząc krwią do 

restauracji „Pod Kogutem”. Na szczęście, zajście miało miejsce nad ranem, na popijawie w prawie 

pustej piwiarni. Bohaterowie są jednymi z nielicznych obecnych w restauracji – muszą działać szybko. 

Drużyna dzieli się na dwie grupy – pierwsza dostaje zadanie znalezienia drugiego oficera i 

unieszkodliwienia go, zanim podniesie alarm, a następnie zatarcia wszelkich śladów. Druga – 

znalezienia zaufanego lekarza, gdyż stan Ernesta stale się pogarsza. Część OKPowców sugeruje, że 

Ernest powinien ponieść karę. Konflikt narasta. Do świtu zostało niewiele czasu… 

3. Sprawa panny Marii 
Odrębnym wątkiem, jaki z pewnością będą poruszały postacie graczy, jest sprawa towarzyszki Kruka. 

Może się on przeplatać z innymi wydarzeniami- poszukiwaniami księgi czy wypełnieniami poleceń 

generała. W tej pokazany jest również wpływ sił jakimi dysponuje dziewczyna - mają one zrobić na 

BG wrażenie i jednocześnie przerazić ich swoimi zdolnościami. 

Dziewczyna na co dzień nie towarzyszy Krukowi. Czasami pojawia się na kolacjach oraz podczas jego 

badań nad magią. Widać jednak wyraźną zmianę zachowania generała gdy pojawia się dziewczyna – 

ich wzajemna fascynacja jest widoczna na pierwszy rzut oka. Ewentualna śmierć dziewczyny 

wstrząśnie Krukiem, który będzie starał się odkryć i ukarać winnych jej śmierci. Może to oznaczać 

rozłam w organizacji oraz bycie obiektem zemsty czarownika. 



3.1 Przeszłość tajemniczej dziewczyny 
Zdobycie podstawowych informacji na temat towarzyszki nie powinno być trudne. Większość z nich 

zyskać można po odpowiednim podejściu (użycie alkoholu/narkotyków lub też wzbudzenie zaufania). 

Nie będzie to aż tak trudne ze względu na ekspresyjną naturę dziewczyny jak i słabość do środków 

odurzających. Z reguły milczący w tym względzie hrabia może przekazać informacje mogącą 

naprowadzić na dalsze źródło: Tadeusz Bartczuk oraz Maria Beraud poznali się "Pod Kogutem". 

Baron odpowiednio przyciśnięty (test Wiarygodności) może na temat początków ich znajomości oraz 

przeszłości Nawy. Oto kilka najważniejszych faktów jaki mogą odkryć BG: 

a) Pochodzenie: obecne imię oraz maniera młodej damy to jedynie pozór. Dziewczyna jest chłopką 

służącą w młodości na dworze. Baron sądził, że bieda przywiodła ją do Warszawy. O dramatycznych 

wydarzeniach nie wie - można je zdobyć jedynie u Marii. 

b) Praca "Pod Kogutem": Dziewczyna szybko została wciągnięta w świat przestępczy Warszawy. 

Pod opiekę Barona dostała się po ataku na jednego oficerów wojska Cesarskiego - więzienia uniknęła 

jedynie z uwagi na szantaż wobec ofiary. Z uwagi na urodę, maniery, zdolności artystyczne oraz 

szczerą nienawiść wobec Rosjan została zwerbowana do organizacji. Po treningu oraz odpowiednich 

testach zaczęto powierzać jej coraz poważniejsze zadania. 

c) Spotkanie z Tadeuszem Bartczukiem: Ich pierwsze spotkanie miało miejsce rok wcześniej "Pod 

Kogutem" i od pierwszych chwil widać było, że coś ich łączy. Ognisty związek był sprzeczny z 

zasadami OKP i zachwiał organizacją - para potrafiła zniknąć na całe tygodnie. Fascynacja Kruka 

okultyzmem i światem magicznym znana była od jego powrotu ze wschodu, jednak dopiero związek z 

dziewczyną spowodował prawdziwe oddanie mrocznej sztuce. 

3.3 Seans spirytystyczny 
Istotnym dla dalszej części przygody jest wprowadzenie przepowiedni, co do wyniku powstania. Kruk 

będzie starał się namówić postacie do wzięcia w nim udziału nawet uciekając się do bezpośredniego 

rozkazu. Próba seansu jest wspólnym pomysłem Nawy oraz Kruka. Po kolejnych 

doświadczeniachzwiązanych z nieznanym postanowił on użyć kolejnego zaklęcia. Wciąż jednak 

przywołanie ducha jest amatorskie oraz eksperymentalne. Tak naprawdę podczas wspólnego 

studiowania, Maria zachęciła go do przyzwania. Będąc medium ma służyć spotkaniu jednego z 

awatarów Nyarlothotepa. Czując potencjał i zarazem słabość Kruka, istota z zewnętrz postanowiła 

wykorzystać go do przyzwania go w bluźnierczej mocy - krwawy język, tę musi znaleźć w księdze. 

Generał miał wykorzystać moc w celu zemsty - zniszczenia cytadeli. Krwawa rzeź oraz powstawanie 

wywołałaby chaos wojny obejmującej Europę, zbrodni oraz zmiany pożądane przez zewnętrznego 

boga. 

Seans odbywa się gabinecie generała. Świece, kotary oraz powaga Kruka wywierają wpływ na 

postacie. Gracze poproszeni są przez Marie do stołu gdzie łapią się za ręce. Według słów Tadeusza 

przywołany ma zostać znany alchemik Wojciech z Lidzbarka mieszkający podobno w Moskwie oraz 



Warszawie. Ranny podczas uczestnictwa w Dymitriadzie, fanatycznie nienawidził Rosjan. Zmarł w 

późnym wieku ciesząc się opinią mędrca, dziwaka oraz czarodzieja. Intonacje zaczyna Kruk: 

Przybądź duchu! 

Zaklinamy cię istoto nieumarła! 

I wtedy przy pewnym zaskoczeniu wszystkich w pokoju robi się lodowato zimno. Maria zaczyna nie 

swoim, męskim, zimnym głosem wykonywać inkantację. Po chwili nad stołem pojawia się na 

półprzezroczysty obraz. Staje się coraz wyraźniejszy z każdą chwilą, wciąż pozostając jednak nieco 

zamglonym. Mężczyzna w staromodnych, niby-orientalnych szatach wypowiada inkantację trzymając 

przyciśniętą do piersi księgę. W tle widać zamek oraz toczącą sie bitwę. W zależności od tego na 

czym skoncentrują się postacie dostrzec mogą różne szczegóły: 

Na księgę: Obraz staję się tak realny że widać napis na księdze- tytuł. "Wyznania ostatnie magów 

Kary Mustafy". (tytuł widzi też Kruk- to do niego głównie obraz był kierowany). Doświadczenie to 

kosztuje 0/1PP 

Tło: Patrząc na pole jak i zamek dostrzegą w dziwny sposób szczegóły tych zdarzeń. W obu miej. 

Pośród walczących ludzi pojawiają się dziwne postacie przypominające żaby. Doświadczenie to 

kosztuje 0/1 PP 

Postać: Szata i fryzura człowieka wygląda na średniowieczne- to widzi każdy. Dokładne spoglądanie 

na twarz powoduje wrażenie obserwowania kukły. Doświadczenie to kosztuje 0/1PP 

Słuchanie inkantacji: Podczas dokładnego słowa zamieniają się w bełkot pełen niemożliwych do 

wymówienia zgłosek. Postać wsłuchująca się po zakończeniu seansu budzi się jakby z 

kilkusekundowego odrętwienia. W pamięci nie zostaje wiele- jedynie fakt że głos był pasjonujący oraz 

obcy. Doświadczenie kosztuje: 1/1k6 PP 

Przerwanie więzi następuje po kilku minutach. Inkantacja przemienia się w krzyk a podmuch wiatru 

gasi świece. Maria traci na chwile przytomność- jest bardzo zimna. Jednak wydaje się że nie stało się 

tak wiele. Po ocuceniu Marty, Kruk spyta ich o wrażenia oraz interpretację. Po czym zaproponuje 

swoje wytłumaczenie: Wojciech z Lidzbarka wskazał im w księdze broń na Rosjan. Zapamiętał on 

tytuł księgi: Wyznania ostatnie magów Kary Mustafy. A postacie muszą ja znaleźć! 

Wizja: Jeśli postać któregoś z graczy jest ezoterykiem czy okultystą mającym już wcześniej kontakt z 

duchami (jak np. Łąkiecka czy Bogdanow z przykładowych postaci), w tle wizji może ukazać się jej 

niewyraźna postać – może to być Kościuszko, czy Poniatowski w przypadku Bogdanowa, lub 

ktokolwiek związany z powstaniami narodowymi. Widziadło zmierzy postać surowym spojrzeniem i 

pokręci głową w geście zniesmaczenia. Postać sama musi zinterpretować znaczenie wizji. Ów motyw 

może wprowadzić element niepokoju do rozgrywki. Strażnik może przypominać postaci gracza o 

widziadle ilekroć badacze staną przed podjęciem ważkiej decyzji. 



4. Księga mądrości Wschodu 
Książka, którą objawiła się uczestnikom seansu spirytystycznego, to jeden z tomów "Wyznania 

ostatnie magów Kary Mustafy". Zdobycie tej księgi oczywiście zleca postaciom graczy. Ma być to 

ich absolutnypriorytet, od którego uzależnia dalsze przygotowania do powstania. 

4.1 Poszukiwania księgi 
Ponieważ tytuł Kara Mustafa pojawiający się w wizji jest łatwy do identyfikacji i skojarzenia z 

postacią Jana III Sobieskiego. To w poszukiwaniu  zbiorów królewskich BG powinni skierować swoje 

pierwsze kroki. Niestety z racji zaborów zbiory ksiąg zostały podzielone oraz w dużej mierze 

zniszczone. 

Poszukiwania archiwów: Dokładne zapiski o skarbach, pomnikach, no i książek Królów 

Rzeczypospolitej przechowywane są po kryjomu przez sługi dworskie i znacznych szlachciców. 

Wysłanie kliku listów o pomoc może pomóc w znalezieniu informacji o księdze. Jeśli gra toczy sie z 

wykorzystaniem postaci proponowanych to rodzina Teofila Błocha-Osieja może pomóc. Po kilku 

dniach niespodziewanenadchodzi anonimowa odpowiedź: 

Nadany przez króla Augusta Poniatowskiego Dwór w Lubanach, Rodzina Gierosławskich herbu 

Korab. (data w spisie 1790). Wyznania ostatnie magów Kary Mustafy, drukarnia Gdańska. Czarna 

okładka, format folio. Wchodziła w skład księgozbioru.Właściciel: Baltazar Gierosławski herbu Korab 

ur. 1855 

Próba rozpuszczenia wieści wśród kupców: Zarówno poprzez sklep kolonialny i ich klientów, jak 

iznajomości Barona o poszukiwaniach tej księgi można powiadomić różnych kupców. Ktoś może 

chciećsprzedać informacje z archiwum ( lub wskazać bezpośrednio na żydowskiego kupca Szymona 

BenEliezera). 

Mysz: W załatwieniu informacji o pobycie księgi mogą próbować włączyć się też inni przedstawiciele 

OKP. Jedną z nich będzie Semen pragnący wkupić się w łaski postaci aby w kluczowym momencie 

(podczas narady wojennej) przekonać ich do swoich racji.  

Więcej wizji: Być może postacie zechcą powtórzyć seans spirytystyczny, aby uzyskać dodatkowe 

informacje na temat księgi. Będzie ich to kosztowało kolejne PP, jednakże oznacza awans w punktach 

mitów. Druga wizja ukaże księgę w dworze. Podobna postać trzyma na księdze pierścień - widać herb 

Korab. Uzyskanie informacji heraldycznych to drobiazg. Tym sposobem znajdują potomka postaci 

trzymającej pierścień: Baltazar Gierosławski. 

Wywiad OKP: Ktoś rozpoznaje tytuł księgi. Informacja jest następująca: publikacja stanowiła część 

księgozbioru w dworku w Lubanach. Na miejscu okazuje on się zniszczony podczas 

powstanialistopadowego. Szukając informacji po sąsiednich wsiach BG dowiadują się, że na rodzinie 

ciąży klątwa.Najstarszy syn Baltazar sprzedał wszystko Żydowi ze stolicy, a sam trafił do szpitala 

psychiatrycznego 



.Baltazar Gierosławski herbu Korab ur. 1855: Na jego ślad natknąć się mogą w różnysposób - od 

świadków, w urzędach carskich. Jednak za każdym razem informacja jest wspólna.Baltazar 

umieszczony został w Praskim szpitalu psychiatrycznym. 

4.2 Praski szpital psychiatryczny 
Ostatni potomek rodu Gierosławskich znajduje się w szpitalu psychiatrycznym znajdującym się na 

prawym brzegu Wisły. Baltazar Gierosławski po eksperymentach z czarami oraz ponadnaturalnymi 

mocami oszalał- i w ośrodku spędzi zapewne pozostałe mu dni. Szpital psychiatryczny im. Samuela 

Zborowskiego, mieszczący się na Pradze przy ulicy Spokojnej. Rozległy kompleks budynków (cztery 

bloki – administracyjny, oraz kolejno wydziały A, B i C) połączonych ze sobą naziemnymi łącznikami 

oraz rozległą siecią podziemnych korytarzy zajmuje niemal całą, ogrodzoną kutym, zaostrzonym 

ogrodzeniem działkę, nie licząc parku. Park znajduje się w środku kompleksu – cztery bloki otaczają 

go, tworząc zamkniętą przestrzeń (z lotu ptaka przypomina to gruby równoramiennykrzyż, z pustym 

kwadratem wewnątrz). Budynek zaprojektowany został w stylu neogotyckim, jednak przez lata 

przeszedł wiele modyfikacji – m.in. usunięto część kamiennych aniołów zdobiących gzymsy, których 

wcześniej było ponoć kilkadziesiąt, odmalowano go również w nieco żywszych, kremowomiętowych 

barwach. Teren szpitala jest gęsto obsadzony drzewami, tworząc niemal leśny krajobraz; jedynie od 

frontu przestrzeni jest trochę więcej – znajduje się tu na przykład budka dozorcy. Inne pomieszczenia 

gospodarcze umieszczone są w oficynie lub bezpośrednio w którymś z bloków. Mimo wszystko 

fasada szpitala sprawia posępne wrażenie – osadzony w cieniu drzew budynek góruje nad graczami, z 

kolei wnętrza mimo pozornej gościnności wywierają na odwiedzających wrażenie permanentnego 

niepokoju.W środku panuje atmosfera pozornego spokoju: w części administracyjnej słychać głównie 

echo kroków w długich i szerokich korytarzach, zakłócane przytłumionym szmerem dobywającym się 

z gabinetów. Ciągi pomalowanych na biało ścian przetykają drewniane futryny drzwi opatrzonych 

metalowymi plakietkami informacyjnymi. Wewnątrz panuje permanentny półmrok, jako że okna 

znajdują się głównie w gabinetach i pokojach, z kolei okna znajdujące się na szczytach korytarzy 

zasłonięte są bujnymi koronami okalających budynki drzew. W części administracyjnej znajdują się, 

oprócz biur, pokoje dla spokojniejszych pacjentów, umieszczone od strony parku. Natomiast w 

pozostałych blokach, podzielonych na oddziały zamknięte kratami pilnowanymi przez stróżów, 

znajdują się cele, izolatki, świetlice i pokoje medyczne. Ciężką ciszę przerywają głosy chorych – 

rozmowy, czasem ożywione dyskusje, kłótnie, wreszcie – przytłumione nieludzkie, zwierzęce wrzaski 

z izolatek. Konstrukcja budynku sprawia, że głos niesie się na wiele pomieszczeń. W korytarzach 

dziennych chorzy mogą spacerować, pilnowani przez uzbrojonych sanitariuszy – niektórzy kulą się 

pod ścianami, inni bezmyślnie patrzą przed siebie, jednak wielu próbuje wchodzić w interakcje (nie 

brakuje m.in. wcielenia Iwana Groźnego oraz Wernyhory), szczególnie widząc gości. W parku 

pacjenci mogą wypocząć na ławkach nad niewielkim stawkiem z fontanną lub w altance. 



Szpital można wykorzystać też w innych częściach przygody- jako miejsce konspiracyjnych spotkań 

lub miejsce gdzie można się „pozbyć”wrogów OKP.  

Baltazar Gierosławski – chudy, wysoki słomiany blondyn o jasnym, rzadkim i niechlujnym zaroście 

oraz szczeciniastych faworytach. Zaniedbany, wychudzony, blady, z podkrążonymi oczami i ubrany w 

za dużąszpitalną piżamę sprawia wrażenie powstałego z grobu, zresztą jeden z pacjentów krzyczy do 

niego per „Łazarz” ile kroć go widzi. Mówi szybko, niektóre ze słów powtarzając nawet dwu - lub 

trzykrotnie („Witam szanownych panów, panów; czym mogę mogę służyć jaśnie, jaśnie panom?”); 

czasami w polszczyznę wplata wyrażenia francuskie i włoskie, jednak znający języki zauważą, że 

używa tych słów bez sensu. Głos ma wysoki i skrzypiący, nieustannie drapie się za uchem w 

nerwowym tiku. Nie patrzy w oczy, zawsze wpatruje się w jakiś punkt nieco ponad rozmówcą. Po 

dostaniu się do środka oraz nawiązaniu kontaktu z pacjentem istnieje kilka możliwości dla MG: 

a) Postawa przyjacielska: Pacjent jest na tyle świadomy oraz skory do współpracy, aby wyjawić 

dalsze losy księgi będącej oczkiem w głowie swojego ojca - została sprzedana z resztką ruchomości 

kupcowi żydowskiemu Szymonowi Ben Eliezer. Przy okazji Gierosławski ostrzega przed zgubnym 

zainteresowaniem ciemnymi mocami - jego rodzina upadła właśnie przez szaleństwo nimi wywołane. 

b) Postawa pacjenta: Baltazar może w zamian za informacje zażądać czegoś w zamian związanego z 

życiem szpitalnym: od niewielkich, ale kłopotliwych przysług jak nakarmienie szczurów po poważne 

jak pobicie jednego z pielęgniarzy. W tym przypadku rozmowa jest wyraźnie utrudniona - pacjent 

bełkocze, co drugie zdanie zamienia sam ze sobą lub też rozmawia w trzeciej osobie. 

c) Postawa czarodzieja: Jest to wariant ekstremalny - wprowadzający kolejny wątek poboczny. 

Szlachcic nie jest tym, za kogo się podaje. W ciele Baltazara zamknięty jest Wojciech - nestor rodu, 

który przetransferował swój umysł do ciała pierworodnego. Pomimo wyniszczonego umysłu przez lata 

bluźnierczych praktyk oraz izolacji to wciąż bardzo groźna osoba. Widząc w tym swoją ostatnią 

szansę, będzie starał się zawrzeć układ z postaciami- jego uwolnienie w zamian za zdobycie księgi 

oraz pomoc w przeprowadzeniu rytuałów. Jeśli postacie przekażą warunki swojemu przełożonemu ten 

z pewnością na nie przystanie. Wojciech Gierosławski będzie trudnym sojusznikiem, mogącym w 

każdej chwili zdradzić BG. Ważne jest, aby postać ta wspomniała o zawartości księgi z podkreśleniem 

czaru, którego była ofiarą -rytuału wieczności krwi. 

4.3 Szymon Ben Eliezer 
Żydowski kupiec jest znany w Warszawskich kręgach okultystycznych. Oficjalnie prowadzi sklep z 

towarami luksusowi, a poza tym zajmuje się handlem działami sztuki oraz badaniami alchemicznymi. 

W zależności od nastawienia MG może on chcieć sprzedać księgę lub też nie. Cena z pewnością 

będzie wygórowana - oprócz pieniędzy w grę może też chodzić o przysługi lub cenne informacje. Żyd 

nie jest już młody, ale otacza go aura młodzieńczości zauważalna w jego szybkich i jakby 

wykalkulowanych ruchach; charakterystycznym gestem poprawia okulary w okrągłych oprawkach, co 

zwykle oznacza, że podjął decyzję co do dalszego toku rozmowy. Spiczasta broda przetykana siwizną 



kontrastuje z przenikliwymi, niebieskimi oczami, którymi spogląda na rozmówcę sponad szkieł – 

jegowzrok zdaje się przebijać na wylot, innym jednak razem mruży oczy, jakby lekko widząc. Postać 

niełatwa do prześwietlenia, skryta, niedostępna, a jednocześnie nachalnie uprzejma – zależnie od 

potrzeb. Zwykle ubrany w czarną koszulę i taką też kamizelkę z dewizką od zegarka; jego palce 

zdobią sygnety z wyeksponowanymi literami hebrajskimi wpisanymi w magiczne symbole. 

Oczywiście postacie mogą próbować bardziej bezpośrednich metod zdobycia poszukiwanej księgi. 

Znajduje się ona na piętrze sklepu kupca - w zamykanej szafie. Jest to oczywiście ryzykowne bowiem 

Szymon Ben Eliezer jest również utalentowanym magiem mogącym w poszukiwaniu swojej 

własności użyć takich istot jak kroczący między światami (podręcznik str. 180) czy też Widmowego 

Łowce (Xięga Bestyj, tom I, str. 49). Po zdobyciu księgi Kruk poświęci się tylko i wyłącznie pracy 

nad planem powstania oraz studiowaniem księgi wraz z Nawą. 

5. Wpadka 
Kolejnym zdarzeniem przyśpieszającym zdecydowanie akcje w scenariuszu jest obława na 

przemytników działających na kolei. Ponieważ większość urzędników niższego szczebla pracujących 

na kolei w Kraju Przywiślańskich jest Polakami, akcja uzyskała wsparcie wysokich władz oraz 

ochrany. Śledczy wykazali się dużą starannością z użyciem wojska zamykając cały teren Dworca 

Terespolskiego oraz zabierając na przesłuchanie większość konduktorów i urzędników. O całej 

sprawie BG informuje zziajany łącznik – przy okazji nadmieniając, że dwa wagony stojące na 

bocznicy wypchane były bronią i czekały na rozładunek. Jak na złość Kruk wraz z Nawą jest w tym 

momencie kompletnie pogrążony w opiumowych majakach. Nawet dobudzony z pewnością nie będzie 

w stanie myśleć trzeźwo. Pomimo tego, że przeszukania dotyczyły zupełnie innych rzeczy, gorący 

towar zostanie z pewnością znaleziony (może to potrwać kilka godzin), a inż. Seweryn Jarzębowski 

zostanie przekazany w łapy ochrany (złamanie go trochę zajmie jednak, ale to tylko kwestia czasu). Z 

pewnością będzie to poważny cios dla warszawskiej sekcji OKP, a być może również zachwiać 

planami powstania. Poinformowane o tym postacie powinny czuć wagę odpowiedzialności oraz 

presję, aby działać szybko. Oczywiście w przypadku, gdy rozgrywka nie jest skupiona na akcji, 

poniższe części można w dużej mierze pominąć - informacje o wpadce doszły też do innych komórek 

OKP.Szansa na to, że Jarzębowski wywinie się z tego sam nie jest taka mała. Na pewno pogrąży go 

znalezienie broni. Jednak postacie zapewne nie zaryzykują. 

5.1 Transport broni 
Ze względu na umieszczenie ładunku broni na bocznicy wśród innych wagonów, został on przeoczony 

podczas pierwszej serii rewizji. Jednak jest kwestią czasu, gdy ktoś anonimowo lub w zeznaniach 

poinformuje władze o trefnym ładunku. Teren zajezdni patrolowany jest przez 3 spacerujące pary, a w 

odległym o 200 metrów posterunku jest stale tuzin żołnierzy dowodzonych przez oficera. Gęste 

nagromadzenie wagonów towarowych, a towar jest ukryty po środku prawdziwego labiryntu, sprzyja 



ukrywającym się. Prawdziwą trudnością jest jednak wyniesienie lub zniszczenie tego całkiem sporego 

ładunku. Ma on formę 20 ciężkich skrzyń! Podobnie jak w innych przypadkach o planowaniu powinni 

decydować gracze. Oto kilka propozycji: 

a) Wywiezienie: Najbardziej brawurowy plan. Wymaga przebrania się, użycia lokomotywy i sporej 

fantazji. Wywiezienie w biały dzień wagonu pełnego broni z dworca jest jedną z możliwości. 

b) Nocna akcja: Pod osłoną nocy można się zakraść do dworca i unikając patroli lub likwidując je po 

cichu można skrzynia po skrzyni wynieść ładunek. Będzie to wymagało salowych nerwów oraz 

pleców, jednak jest to też możliwe. 

5.2 Atak na posterunek 
Oczywiście jednym z pierwszych pomysłów będzie próba odbicia Raby z rąk policji. Mamrocząc 

wciąż niewyraźnie Bartczuk będzie starał się im przeciwstawić mówiąc coś o ryzyku. Postacie mają 

do dyspozycji swoją komórkę wsparcia. Wciąż jednak jest to niemal śmiertelne ryzyko - warto 

graczom powiedzieć to wprost. 

Posterunek 

Posterunek znajduje się w centrum Warszawy przy dość gwarnej ulicy. Budynek stoi samotnie – front 

i zachodni bok wychodzą na ulicę. Z kolei sąsiadującą z nim od zachodu kamieniczkę niedawno 

zrównano z ziemią – obecnie znajduje się tam nieco gruzu i drewniana tabliczka informująca o 

przygotowywaniu terenu pod rozbudowę posterunku. Co jednak ważne - jego tyły wychodzą na 

ogrodzony drewnianym płotem plac tartaku, na którym znajduje się istny labirynt stworzony ze stosów 

desek, belek i bali. Po godzinie 18stej placu pilnuje tylko stary Węgier, który za flaszkę palinki straci 

wzrok i słuch na jakiś czas. Sam plac nie jest oświetlony – licha lampa pali się tylko w budce dozorcy 

po przeciwległej stronie placu. Sam posterunek ma dwa piętra nad ziemią i jedno podziemne. Jest to 

szara i nieco przygnębiająca budowla, sprawiająca wrażenie, jakby inne budynki celowo trzymały się 

od niej na dystans. Do godzin wieczornych panuje tu duży ruch – wchodzi i wychodzi wielu 

funkcjonariuszy lub zwykłych petentów; głośno awanturuje się rozczochrana chłopka z płaczącymi 

dziećmi, przed wejściem kurzy fajkę gruby  konstabl. Nieustannie podjeżdżają dorożki, przywożąc czy 

to prawników czy pomstujących zatrzymanych. W dusznym, drewnianym holu znajduje się biurko 

funkcjonariusza dyżurnego oraz wejścia w korytarze prowadzące do reszty pomieszczeń, a także 

schody na piętro. Jest to jedyne wejście nie licząc tylnego. Na parterze i piętrze znajdują się głównie 

gabinety i pokoje dla tymczasowo zatrzymanych. Natomiast w rozległej piwnicy umieszczone są 

cztery pojedyncze i dwie zbiorowe cele. W tej chwili wypełnione konduktorami oraz urzędnikami 

kolejowymi. Pilnuje ich dwóch policjantów z pałkami dbający brutalnie o to, aby więźniowie nie 

uzgadniali szczegółów. 

Na parterze jest pięciu uzbrojonych w rewolwery oraz pałki policjantów oraz czterech pracowników 

cywilnych Policji. W jednym z pomieszczeń jest zabezpieczony podręczny magazyn karabinów i 



amunicji. Na piętrze jest dwóch policmajstrów oraz dwóch kancelistów. Metody potencjalnego ataku 

lub infiltracji mogą być różne: 

a) Po cichu: Przebrania oficerów, dziennikarza czy udawanie policjanta i złapanego złodzieja może 

pozwolić przeniknąć do środka posterunku. 

b) Wybuchowo: Granat rzucony na parterze nie powinien zagrozić więźniom, ale skutecznie 

zlikwidować opór większości sił wroga. Również brutalny atak z zaskoczenia zapewne będzie 

skuteczny. Dużo trudniejsza będzie ucieczka. Warto pamiętać, że ranni w wyniku takich działań nie 

staną na nogi sami. Ucieczka z postrzelonymi, ukrywanie ich w przeszukiwanych powozach, czy 

szukanie dyskretnego medyka może być interesujące. 

5.3 Bluźnierstwo w słusznej sprawie 
Po kilku godzinach Kruk dojdzie do siebie. Według niego jedyną szansą jest zabicie Raby lub też 

próba przeprowadzenia rytuału krwi pierworodnego. Podczas mówienia o tym da się zauważyć na 

twarzy Tadeusza prawdziwe cierpienie pomieszane z fatalistyczną wiarą we własny osąd. O pomoc w 

podjęciu decyzji prosi BG wskazując jednocześnie, że wykonanie będzie również należało do nich.  

Trucizna/ostrze - szybko działająca trucizna zapewne będzie pierwszym wyborem. Oczywiście jej 

dostarczenie na posterunek będzie wymagało sporo pomysłowości - tutaj pole do popisu powinni mieć 

gracze. Postacie mogą próbować udawać członków rodziny (albo wprowadzić ich w akcję), przebrać 

się zapolicjantów czy też próbować skrytego włamania na teren posterunku. 

W przypadku, gdy jako MG preferujesz prawdziwe tragiczne rozwiązania, inżynier Jarzębowski ze 

łzami w oczach przyzna, że nie jest w stanie odebrać sobie życia. Oznacza to konieczność jego 

zamordowania lub zmuszenia go do tego. Maria z pewnością wspomni postaciom graczy o możliwości 

grożenia śmiercią rodzinie złapanego. 

Rytuał - pierwszym elementem niezbędnym do wykonania tego zaklęcia jest porwanie 

pierworodnego. Piotruś jest wesołym nastolatkiem bliskim wejścia w dorosłość. Od momentu 

zatrzymania ojca znajdujesię w domu rodzinnym wraz ze swoją matką oraz służbą. Po 

przeprowadzeniu rytuału - nawet jeśli przebiegł on prawidłowo, istnieje duża szansa na całkowitą 

niepoczytalność głównego uczestnika. Gdy jednak rzuty okażą się nieszczęśliwe nowe ciało oraz 

skołatany umysł na początku pozwoli jedynie na podzielenie się kluczowymi dla powstania 

informacjami. Ich wydobywanie, uświadomienie Rabie, że jego syn jest przesłuchiwany 

(bezskutecznie i brutalnie) przez tajną policję na pewno będzie ciężkie zarówno dla BG jak i graczy. 

Takie miało być - wszak wybory powinny nieść konsekwencję. 

W przypadku, gdyby żaden z planów się nie udał, tajna policja w końcu zorientuje się, kto był 

zamieszany w sprowadzenie broni do miasta, a Seweryn Jarzębowski zostanie przewieziony do 

cytadeli. Zostanie on złamany w ciągu kilku dni - śledztwo wejdzie wtedy w fazę "bycia na tropie" 

(patrz sekcja "śledztwo Ochrany" w części dotyczącej prowadzenia), co oznacza znaczne utrudnienie 



w działaniu OKP. Wymusi to też zdecydowane działania w sprawie powstania - nawet pomimo 

specyficznej budowy organizacji to kwestia czasu, aż zostanie ona zdekonspirowana. 

6. Powstanie 
Gęstniejącą atmosferę w mieście wyczuwa się niemal podskórnie. Zachowanie sił rosyjskich jest w 

dużej mierze zależne od tego, jaką ilość strzelanin, egzekucji dokonali w trakcie scenariusza BG. 

Więcej informacji na temat działań Rosjan znajduje się w części "prowadzenie". Nawet jednak w 

przypadku zachowania pełnej konspiracji można zauważyć nerwowość patroli. Atmosferę 

podgrzewają wciąż napływające informacje ze świata: Pogarszają się stosunki Rosyjsko- Niemieckie, 

wybucha powstanie na Kaukazie. W dodatku Francuski ambasador przyjął przedstawicieli polskiej 

inteligencji i zapewnił ich o przyjaźni pomiędzy narodami. Wśród dobrych informacji zagranicznych 

jest też istotna wiadomość lokalna - na wielki pokaz musztry w ostatnim tygodniu października 1879 

roku wraz z licznymi pułkami ma przybyć do cytadeli sam generałgubernator warszawski Paweł 

Eustachiewicz Kotzebue. Kruk opracował już plany, sprowadzona broń została rozdysponowana 

pomiędzy komórkami, a informacje o przygotowaniach zostały wysłane do innych ośrodków 

miejskich. Brakuje jeszcze tylko dokładnej daty i rozesłania rozkazów do poszczególnych batalionów. 

6.1 Rada wojenna 
Kluczowym elementem planów powstania jest ostateczne zebranie kierownictwa OKP mające na celu 

potwierdzenie tych planów oraz wyznaczenie daty. Postacie graczy mają za zadanie jego 

zabezpieczenie. Spotkanie odbywa się w jednym z większych pomieszczeń w restauracji " Pod 

Kogutem"- zaproszonych na nią jest większość najważniejszych figur organizacji w tym Raba, Mysz 

oraz Nawa.Większość lokalu wypełniają zaufani statyści, rzekomo świętujący ubicie świetnego 

interesu przez młodego syna potentata tekstylnego, mając za zadanie odwrócić uwagę od ustawionego 

nieco na uboczu stolika spiskowców.Atmosfera na spotkaniu jest zależna od postępów śledztwa w 

sprawie OKP oraz przebiegu wydarzeń z sekcji 5 - od umiarkowanego optymizmu po fatalistyczne 

uwagi o powstrzymaniu pewnej porażki- przoduje w nich zwłaszcza Mysz. Do najważniejszych 

elementów poruszonych w czasie dyskusji: 

Plan: Kruk przydziela poszczególnym komendantom różne elementy powstania. Przy okazji 

wskazując na dużej mapie Warszawy miejsca zbiórek oraz główne cele natarcia. To, co jest 

zauważalne jest zignorowanie cytadeli Warszawskiej - największego ośrodka wojskowego. Reszta 

oddziałów ma dokonać ataków na posterunki policji oraz wojska oraz inne kluczowe miejsca w 

Warszawie. Kwestie cytadeli generał porusza lakonicznie na koniec w bardzo zaskakujący sposób. 

Według Krukacytadele zniszczą specjalne kompanie dowodzone bezpośrednie przez niego. 

Oczywiście dla reszty kierownictwa jest to wielkie zaskoczenie, ale i pewna ulga (szturm na twierdzę 

z pewnością oznacza duże straty). Bartczuk korzystając ze swojego autorytetu oraz zasłaniając się 

tajemnicą przekona resztę zgromadzonych co do skuteczności własnego planu - oczywiście jeśli 



postacie graczy nie zainterweniują. Według zamysłu Kruka, po zdobyciu Warszawy, wykorzystując 

zaskoczenie, powstanie rozpoczną również inne komórki w Królestwie, wspomagane przez gniazda z 

zaborów pruskiego i austriackiego. 

Data: Autorytarne zarządzenie na dzień przed wielką musztrą budzi wielkie poruszenie – zwłaszcza  

powstanie ma wybuchnąć tuż przed jej rozpoczęciem, co oznacza zwiększone siły w Cytadeli. Tutaj 

jednak Kruk również stawia na swoim - według niego pozwoli to na szybką likwidację niemal całego 

garnizonu, a tym samym zdobycie czasu potrzebnego do formowania się większych oddziałów OKP i 

włączenia się w innych państw w „sprawę Polską”.  

6.2 Zdrada czy powinność? 
Trwająca niemal od samego początku istnienia organizacji, działalność Hryniuka w OKP oscylowała 

głównie wobec radykalnej krytyki każdego planu „Kruka”, i choć nieliczne sugestie sam hrabia uznał 

za trafne, tak większość programowo ignoruje. Uważa Mysz za niebezpieczną osobę, jednakże zna 

jego wpływ na część członków i ceni jego zdolności przywódcze. Natomiast sam Hryniuk, niejako 

mimochodem, stara się dyskredytować działania Kruka, i szczególnie wśród co bardziej zapalczywych 

OKPców często zdobywa posłuch. Wciąż pozostaje jednak na marginesie. Plan powstania 

zaprezentowany przez Kruka odrzuca całościowo jako absurdalny (a w praktyce zbyt odległy od jego 

własnych celów), zatem przygotowuje jego własną wersję. Rozumie, że zbyt mało znaczy w 

organizacji, ale gdyby tak zabrakło samego Kruka? W przeddzień insurekcji? Jego logiczny i 

przemyślany w najmniejszym szczególe, a do tego uwzględniający dążenia przedstawicieli frakcji 

litewskiej i ruskiej plan mógłby zostać wówczas zrealizowany. Semen odwołałby się wówczas 

oczywiście do autorytetu samego Kruka, umiejętnie kierując rozwojem wydarzeń. Aby zrealizować 

zamiary nie zawaha się eksterminować innych OKPowców, oczywiście tak, aby podejrzenie nie padło 

na niego.  

W dogodnym momencie Mysz zaprezentuje graczom swoją wizję rozwoju wydarzeń – najlepiej niech 

będzie to chwila, kiedy po wpadce, nieudanej akcji czy „odlocie” lidera autorytet Kruka zachwieje się 

w posadach. Plan Hryniuka winien być zaprezentowany jako odtrutka na plany Kruka wiodące nie 

tylko OKP i postacie graczy, ale losy całego Królestwa Polskiego, nie wspominając o reszcie 

zaborów, ku otchłani. Oczywiście, Semen nie zasugeruje zabicia Kruka – wystarczy go skutecznie 

unieszkodliwić, tak, aby nie mógł dowodzić. Złamana szczęka czy poważne zatrucie mogłyby załatwić 

sprawę. 

W przypadku gdy BG opowiedzą Krukowi o propozycjach Semena ten wpadnie we wściekłość i zażąda 

przyprowadzenia go żywcem. Będzie to trudne, zwłaszcza jeśli postacie w jakiś sposób zdradziły się 

przed Myszą, ten bowiem zabarykaduje się w domu z ochroniarzami. Jest to sytuacja bardzo 

delikatna- awantura może ściągnąć uwagę Rosjan, zniszczyć jedność OKP itd.    

6.3 Noc prześwietna 
Ostatnie dni przed powstaniem mijają na gorączkowych aktualizacjach planów. Do przeprowadzenia 

rytuału wybrany przez generała został pałacyk Lemonowa mieszczący się przy cytadeli. Pałacyk 



będący własnością wysokiego urzędnika ma rozległe ogrody graniczące z murem cytadeli. Postacie 

graczy mają zaplanować oraz kierować atakiem w noc poprzedzającą powstanie. Do dyspozycji 

postacie mają bardziej niż skromne środki - jedynie swoją komórkę wsparcia. Jednakże obserwacja 

wskazuje, że poza kilkoma służącymi z psami pałacyk nie jest broniony. W noc poprzedzającą dzień 

rozpoczęcia powstania w pałacyku urządzany jest bal maskowy. Parter zostaje przemieniony w 

jadalnie, pokój męski oraz niewielką sale balową. Rozkaz (o czym przypomni im Kruk jeśli go o to 

zapytają) jest następujący – wziąć zakładników tak, aby policja nie została zaalarmowana i 

zabezpieczać teren do rana. Postacie mają wolną rękę w realizacji: 

Pałacyk Lemonowów: Wybudowany jeszcze za czasów Księstwa Warszawskiego pałacyk 

postawiono na terenach wydzierżawionych (później przejętych) od Pijarów. Charakterystyczne 

wejście z kolumnami i biała fasada z grecką ornamentyką harmonizują z czerwoną dachówką i 

krótkimi spadami dachu. Dworek tonie w zieleni – rozległy ogród otacza go ze wszystkich stron (przy 

czym jego najodleglejsza, tylnia część rzeczywiście graniczy z murami Cytadeli). Liczne drzewa – w 

tym bujnie kwitnące wierzby wzdłuż stawku oraz okalające teren świerki stanowią dobry kamuflaż. W 

ogrodzie znajdują się też budka ogrodnika (mniej więcej w połowie drogi między pałacykiem a 

murami) oraz altanka nad stawem umieszczona w cieniu nisko zwieszającej się wierzby płaczącej. 

Sam pałacyk nie jest nazbyt rozległy – posiada dwa większe pokoje dzienne na parterze, do tego 

niewielką salę balową oraz pokoje dla kameralnych spotkań. Na piętrze znajdują się sypialnie i 

prywatne gabinety, z kolei na tyłach – pomieszczenia gospodarcze i pokoje służby. Pałacyk posiada 

piwniczkę z licznymi pomieszczeniami, które zajmuje głównie składowana żywność oraz przednie 

alkohole. 

Bezpieczeństwo: Sześciu służących mających służyć, jako ochroniarze rozmieszonych jest w kilku 

miejscach pałacyku: wejście (2), sala balowa, schody do części prywatnej domu gospodarzy, ogród 

oraz towarzystwo pana Iwana Lemonowa. Wyposażeni w kastety, gwizdki policyjne, a towarzyszący 

gospodarzowi ma rewolwer. W razie drobnych incydentów będą wykorzystywać walkę wręcz. W 

razie większych kłopotów mają wzywać policję gwizdkami i udać się do gabinetu gospodarza, aby 

wziąć broń. W swoim gabinecie Iwan Lemonow ma mały skład broni krótkiej oraz myśliwskiej. 

Służba: Przekupienie służby pozwoli uzyskać sporo informacji o liczebności gości, środkach 

bezpieczeństwa. Rozpracowanie tych ludzi wymaga dobrej historii- służba nie będzie współpracować 

z kimś kto mówi otwarcie o akcie terroru. 

Bawiący się: Tłum składa się z 20 bawiących (18 w sali balowej i para w jeden z sypialni na piętrze) 

się i 15 osób służby (kuchnia, sala balowa i pomieszczenia służby). Wśród bawiących się tylko 4 to 

mężczyźni (w tym jeden oficer bez broni), reszta to dzieci, kobiety oraz starcy. Infiltracja: Postacie 

jeśli posiadają odpowiednie przebrania mogą przeniknąć do środka - jako goście, służba lub woźnice. 

Atak od wewnątrz na pewno zaskoczy. 



Sterroryzowanie: Jeśli postacie będą działać z zaskoczenia i/lub brutalnie tłum będzie można 

opanować w ciągu kilku rund. Niezbędny jest przy tym jednoczesny atak od strony wejścia dla służby 

jak i frontu. 

Ubezpieczenie: Kruk zasugeruje rozstawienie swoich chłopców w obwodzie na rogach ulicy – na 

wypadek ucieczki mieszkańców pałacyku i gości  będą strzelać. W przypadku krytycznie złego 

przebiegu działań oddział wkroczy do środka wraz z Krukiem nie oszczędzając opornych. 

6.4 Przyzwanie strażnika bramy 
Po opanowaniu sytuacji na miejsce przybywa generał w towarzystwie swojej świty. Rozkaże związać 

większość osób w tym wyprowadzić część zakładników do ogrodu. Następnie rozpocznie 

przygotowania do rytuału. W przypadku zainteresowania postaci światami mitów Kruk wcześniej 

będzie starał się skłonić postacie do pomocy przy skomplikowanym zaklęciu mającym wezwać istotę, 

która zniszczy cytadele. 

a) Przygotowania: Na samym początku Kruk ustali z BG kwestie bezpieczeństwa - jak sam mówi 

potrzebuje około dwóch godzin spokoju. Będzie nalegał na ciągłą obecność BG w ogrodzie - jego 

oddział ma zabezpieczyć dom. Jednak nie będzie zmuszał postaci do niczego. Następnie wraz z Marią 

przebierze się w szaty kapłańskie i rozpocznie wyrysowywanie wielkiego kręgu na trawniku pośrodku 

ogrodu. Używając noża zrani się w rękę kropiąc krwią ziemie. Przygotowania trwają około godziny. 

b) Zaklęcia ochronne: Po skończeniu pierwszych przygotowań zaprosi do siebie BG tłumacząc, że 

przed gniewem strażnika bramy chroni znak krwi. 

d) Inkantacja : Około drugiej w nocy rozpocznie sie główna część rytuału. Zaklęcie jest wymawiane 

przezgenerała, natomiast Nawa gra w tym czasie na egzotycznej piszczałce wydobywającej wysokie 

hałaśliwe dźwięki, w asymetrycznej niepokojącej melodii. Główna inkantacja jest następująca: 

NYARLATHOTEPIE pośród Otchłani Czasu i Przestrzeni 

YARLATHOTEP UNGOYUD 

NYARLATHOTEP TELAL... usłysz mój głos! 

Ty, Któryś pochłonął ten świat 

I zrodził szaleństwo pośród dzieci człowieka 

NYARLATHOTEP AXBIM XENCH'ZY VAWEG 

TELAL... usłysz mój głos! 

NYARLATHOTEP ALAL... usłysz mój głos! 

Po inkantacji zaczyna drżeć ziemia. W setkach spękań zaczynają pojawiać się dziwne mackowate 

stworzenia przypominające wąskie języki. Ich zbiorowiska tworząc niemal żywy dywan wyrywający 

się z ziemi. W powietrzu słychać niepokojący mlaskliwy szelest. Ujrzenie tego obiektu oznacza utratę 

1/1k6 PP. Jest to jednak dopiero przedsmak prawdziwej grozy - postacie mają wręcz ostatnią szansę 

na ucieczkę o zdrowych zmysłach. Po kilku sekundach narastania odgłosów tego arrasu nastaje cisza. 



e) Pojawienie sie Języka Krwi: Bezgłośnie przez żywy portal wylatuje kosmiczna bestia. Pierwsza 

pojawia się smoliście czarna macka bijąca chaotycznie w przestrzeń wokół portalu. Łup. Łup, łup – 

mięsna maczuga wali w ziemie. Co jakiś czas chwyta jedno z martwych ciał lub osób na 20 metrów od 

kręgu nie chronionych pieczęcią krwi. Napotkawszy tkankę obraca się wokół niej niczym język. 

Słychać jedynie trzask i tryśnięcie krwi - w każdej rundzie Nyarlothotep atakuje raz i jest 10% szansa 

na trafienie jednego z niechronionych czarem ochronnym BG. 

Po kilku długich sekundach z macek wylatuje korpus czarny istoty, strażnika bramy. Przypomina on 

nieomal granitową rzeźbę. Z korpusu wyrastają trzy szponiaste ręce oraz trzy masywne nogi 

zakończone grubymi kopytami. Gdy wyjdzie z portalu, ten na chwile zmienia się w czarną jednolitą 

skałę, po przyjrzeniu się okazującej się czymś w rodzaju lustra, za którym czarnieje kosmos 

przetykany gwiazdami. Dalej patrząca się tam osoba zauważy w blasku gwiazd wielkie cienie. 

Generał Bartczuk wykrzykuje rozkaz-prośbę dla bestii: 

"Otwórz bramę jej czcigodny strażniku! Czarny faraonie, nietoperzu nocy, języku krwi, sfinksie bez 

twarzy, posłanniku Azatotha - zniszcz wrogów Polski. Pij ich krew, sprowadź dwór bogów, aby nasycił 

się w tej uczcie, którą naszykowaliśmy dla Ciebie!" 

W tym momencie język dociera do tłumu ściśniętego na balkonie zmieniając go w krwawą masę. 

Macka bestii przybiera czerwony kolor wyjaśniając jej nazwę... krwawy język. Widok nadejścia 

Nyarlatothepa kosztuje oglądających go 1k10/1k100 PP. Wsłuchiwanie się w odgłosy lub widok 

cienia istoty wywołują utratę 2/1k6 PP. W razie potrzeby można wykorzystać statystyki z 

Nyarlatothepa w formie potwora ze strony 218 podręcznika. 

f) Następstwa: Istota wielkimi krokami rusza w kierunku cytadeli. Pod wielkimi nogami niszczą się 

budynki oraz łamią się drzewa. Z kosmicznego lustra zaczynają się tymczasem wydobywać jakby 

wypływając kolejne istoty. Żabowato-rybie bestie wygrywające na fletach kosmiczne sonaty. Wielkie 

czarne skrzydlate węże ze skrzekiem wiją się w powietrzu. Słudzy podążają za sowim panem tworząc 

wydłużający sie korowód. Gdy awatar zewnętrznego boga dociera do murów następuje głuche 

tąpnięcie murów. Nieliczne strzały z karabinów i niewielkich dział wydają się nie robić wielkiego 

wrażenia na bestii. Do środka twierdzy wlewa się również fala mniejszych istot wyżerając stłoczonych 

na potrzeby pokazu żołnierzy. Walki wydały się szybko ustać. Długo trwa natomiast miażdżenie 

wszystkich żołnierzy.Pozbawione nadziei krzyki wydawało się, że trwały całe wieki. Obserwowanie 

pochodu sług kosztuje 1k6/ 3k6 PP. Jeśli postaciom udało się schronić w pałacu lub dalej zaraz na 

początku rozpełzania się sług, nie zostaną fizycznie zaatakowani. W razie potrzeby można 

wykorzystać statystyki z Sług Zewnętrznych Bogów ze strony 191 podręcznika. Wszystkie postacie w 

sąsiedztwie terenu tracą przytomność - obudzi ich dopiero wschód słońca... Nad ranem widać jedynie 

ślady po kosmicznym bycie. Zapewne nie wszyscy doczekają świtu - umysły części zostały 

bezpośrednio dotknięte obcością - ich leczenie będzie trwało lata i to bez zbytnich nadziei na powrót 

zdrowych zmysłów. 



Cześć ostrożniejszych (czyli tych które uciekły wcześnie i nie oglądały się za siebie) lub szczęśliwych 

postaci mogło jednak przetrwać nadejście Nyarlathothepa. Jeśli BG uratowali Kruka oraz Marie, 

wrzeszczącego o zemście, zanim został zadeptany przez wypełzający z portalu horror, to może on też 

uratował umysł przed trwałym zniszczeniem. 

7. Zakończenia 
Poniżej przedstawione zostały możliwości zakończenia scenariusza. Wybranyfinał powinien oddawać 

klimat jakie miały sesje- od najbardziej Lovercraft’owskich- śmierci i obłędu przez tragiczne walki 

powstańcze do epickiego zwycięstwa nad okupantem.  

7.1 Chłodne mury szpitala 
W przypadku skrupulatnego rozliczania punktów obłędu wszystkie lub cześć postaci może ulec 

chorobie psychicznej lub zginąć przed doczekaniem powstania- zwłaszcza jeśli byli świadkami 

przyzwania. Niniejsze zakończenie może dotyczyć też pojedynczych BG w trakcie sesji, zwłaszcza w 

przypadku próby badania mitów chtulhu- po krótkim pożegnaniu w szpitalu kolejne postacie 

dołączone są wtedy do oddziału.       

Ostateczne szaleństwo to klasyczne rozwiązanie będące w duchu twórczości H.P. Lovercrafta. W 

takim przypadku finałem będzie opis izolatki Szpitala praskiego. Zniszczone psychicznie postać 

ubrane w poszarpaną koszulę pogrążona jest katatonii lub też szaleńczo mamrocze imiona 

zapomnianych bóstw. Zza zakratowanego okna słychać bliskie odgłosy wystrzałów, krzyki rannych-

nie wiadomo jednak kto z kim walczy. Bohaterowie graczy już nigdy nie powrócą do tego świata- 

zamknęły się za nimi bramy szaleństwa.  

7.2Na barykadzie Królestwa Polskiego 
Zakończenie w stylu militarnym.Niezależnie od tego czy przyzwanie boga zewnętrznego dojdzie do 

skutku, w Warszawie nad ranem 30 października wybucha powstanie. Miasto zasnute jest dymem z 

licznych pożarów, a w powietrzu unoszą się dźwięki wystrzałów oraz dzwonów kościelnych bijących 

na alarm. Jeśli nastąpiło przyzwanie Nyaralthotepa to noc szczęśliwie uratowała umysły większości 

warszawiaków. Po krwawej uczcie bestia odchodzi z powrotem na dwór Azatotha pozostawiając ślady 

szlamy i rybi odór. 

 Gdy nastąpił świt chaos wybuchających walk odciągnął uwagę od cytadeli i wspomnień 

przerażających dźwięków. Żołnierski instynkt podpowiada postaciom, aby niezależnie od okoliczności 

trzymać się swoich wojsk. Część postaci jest zapewne ranna, a wszyscy na pewno osłabieni 

psychicznie. Dotarcie do bezpiecznego miejsca wydaje się priorytetem. 

Zgodnie z pokazywanym BG przez Kruka planom, najbliższy duży punkt powstania znajduję się przy 

moście. Podróżując przez ulicę miasto wydaje się martwe. Z rzadka ulicami przemykają szybko jego 

mieszkańcy. Po kilkunastu minutach postacie docierają do barykady na moście. Obwieszona flagami 



oraz obrazami matki bożej improwizowana barykada jest pierwszym przystankiem. Sytuacja, jaką tam 

zastają może być bardzo różna: 

a) Bóg najwyższy zesłał zwycięstwo: Jeśli konspiracja została zachowana i atak na cytadele się 

powiódł rozmiar klęski Rosjan w Warszawie jest olbrzymi. Grupy niespodziewanie atakowały 

posterunki, wysadzały koszary. Fakt zniszczenia cytadeli załamał ducha jednostek w okolicy - 

oficerowie uciekali w popłochu, oddziały poddawały się na widok Polaków. Również z innych miast 

dochodzą wieści o przejęciu kontroli nad garnizonami, trwa umacnianie obrony oraz przejmowanie 

posterunków granicznych. Pomimo rozpoczęcia wojny z całą potęgą Rosji morale są świetne a do 

powstańców masowo przyłączają się warszawiacy. 

b) Bijemy się panie: Jeśli cytadela wciąż stoi lub tajna Policja zdołała zinfiltrować OKP, to bitwa o 

Warszawę jest nierozstrzygnięta. Pierwszy atak nie oczyścił miasta - wszędzie trwa chaotyczna bitwa 

bezrozstrzygnięcia będąca preludium wojny.Postacie mogą zdecydować się na walkę na barykadzie. 

Może to oznaczać zarówno kilka godzin oczekiwania bez jednego wystrzału, jak i piekło okrążenia. 

Na pewno jest to najbardziej heroiczny czyn - jednak w przypadku porażki powstania prawie na 

pewno oznaczana on niewole lub śmierć. 

c) Klęska: Rosjanie byli liczni, w gotowości oraz świetnie poinformowani. Kilka ataków się udało 

jednak ze wszystkich stron idzie kontratak, aby nas w kotle na pod zamkiem zadusić. Kto może ten 

ucieka, tutaj czeka tylko śmierć. Dowódca mówi otwarcie: Barykadę utrzymamy ile damy rade, 

ślubowaliśmy. Uciekajcie, jeśli wam życie miłe, na drugim brzegu jestbezpieczniej. W całej Warszawie 

panuje chaos- carscy żołnierze palą oraz rabują na gigantyczną skle podjudzeni do tego przez swoich 

przełożonych.  

7.3 Upadek OKP 
Scenariusz możę zakończyć się również klęską OKP zanim dojdzie do finału.Decyzja graczy o 

likwidacji Kruka, zbytnie zwracanie na siebie uwagii Ochrany,starcia w łonie organizacji i inne 

czynniki mogą spowodować że powstanie nie zostanie nawet  rozpoczęte.  

Pułapka: Bladym świtem postacie zostają zbudzone alarmem sekcji zabpezpieczającej. Ochrana idzie 

po nich! Na końcach ulic widać wozy policyjne oraz kozaków szykujących się do walki. Ich kryjówka 

jest otoczona! BG  mogą próbować przyjąć nierówną bitwę w swojej "małej twierdzy" lub też 

próbować się przebić.Taki finał może być tragiczny lub jeśli na czas przyjdzie odsiecz –być może 

będzie preludium do życia poszukiwanych w kraju przywiślańskim. 

W celi ochrany: Postacie pozostawione ranne na polu bitwy lub wydane na pastwę Ochrany, a także 

ci,którzy wybrali poddanie na widok przeważających sił wroga, kończą w ten sam sposób. 

Przesłuchanie, krzyki i setki uderzeń i kopnięć. Podpisywanie fałszywych zeznań i lodowata i 

wilgotna cela. Kolejne procesy i zeznania. W końcu cela dla czekających na szubienice lub kibitka 

wioząca na Syberie... 



7.4 Odrodzenie Imperium Czarnego Faraona 
Najbardziej fantastyczne rozwiązaniewymagające nagięcia podczas rozgrywki zasad utraty 

poczytalności oraz konwencji ZC. W tym przypadku działania BG otwierają nowy mroczny rozdział 

w historii ludzkości. Ten wariant ukończenia scenariusza jest możliwy w przypadku gdy postacie 

wytrwały do końca przy Kruku i planie podszeptanym mu przez złowrogiego boga. 

Przemiana Kruka: Horror rytuału i jego następstw wydaje się nie robić żadnego wrażenia na 

Tadeuszu. Wciąż będąc w szatach kapłańskich z niezwykłą energicznością porwie kilka butelek 

przygotowanych na ucztę w pałacyku i wzniesie toast za odrodzenie polski. W kolejnych dniach 

generał OKP będzie zachowywał się jak w transie dowodząc, wykrzykując rozkazy i zupełnie 

ignorując potrzeby ciała. 

Pozostałości cytadeli: Jedynie najbardziej odporni mogą zdecydować się na obserwację skutków 

pochodu. Ślad zniszczenia wiedzie do cytadeli. W jej środku wszystko jest zdruzgotane, a wszędzie 

leżą powykręcane ciała. W kilku zagłębieniach zebrał się śmierdzący szlam Wydaje się, że nikt nie 

uszedł żywcem a cała okolica jest nadzwyczaj cicha. Przez chwile wydaje się że po obcej istocie nie 

pozostał żaden ślad- był to jednak zbytni optymizm.  Po całonocnej uczcie bestia opita krwią zaległa w 

łożu zbudowanym z gruzów oraz ciał żołnierzy. Delikatne ruchy macki wskazuja że pomimo bezruchu 

istota wciąż jest żywa.Kruk rozkaże najbardziej zaufanym oddziałom otoczyć i odizolować miejsce jej 

spoczynku. Po pewnym czasie rozpoczęta będzie budowa wielekiego sarkofagu nazywanego szumnie 

pomnikiem zwyciestwa.  

Nowe królestwo:Pomimo wielkiej daniny krwii oddziały OKP zdają się zwycieżać dzięki śmiałym 

rozkazom pochodzącym od Kruka. Wydarzenia w Warszawie spowodowały też szereg powstań na 

kaukazie oraz znaczący wzrost napięcia w Europie.Skala sukcesu wydaje się być zaskończeniem dla 

wszytskich. Jedynie będący blisko generała zauważają że we wszytskim maczają palce złe siły. Ciągłe 

krzyki torturowanych w kazamatach cytadeli która stała się centrum dowodzenia, postępujące zmiany 

fizyczne ddotykające Kruka oraz to że każe tytułować się dziwnymi imionami wydają się tylko 

zapowiedzią nowej epoki.  

8. Możliwe kontynuacje 
Postacie graczy mogą się skierować do terenów w rękach powstańców, aby przeczekać burzę lub 

uciekać z Warszawy. Powód może być różny - ratowanie rannych, troska o swoje życie albo rozkazy. 

Powodzenie manewru zależy od działań powstańczych: od paradowaniu w patriotycznym pochodzie, 

po przebranie się w cywili i przemykanie podwórkami drżąc na dźwięk przeczesujących miasto 

kozaków. Postacie mogą uciec zwyczajnie na wieś lub do zaprzyjaźnionego szlachcica. Mogą też 

próbować przeczekać kilka dni w jeden z kryjówek OKP lub udać się do szpitala w centrum miasta. 

Postacie mogą też próbować szybkiej ucieczki za granicę. Sposób ucieczki - transatlantykiem, łodzią 

rybacką czy też koleją może być różny. Różny może być też cel - Jerozolima, Francja albo wszędzie 



byle dalej. Postacie mogą podróżować wspólnie albo rozdzielić się. Być może "Wyznania ostatnie 

magów Kary Mustafy" jest schowane w ich rzeczach. 

 

9. Prowadzenie 

9.1 Likwidacja hrabiego Tadeusza Bartczuka 
Jednym z najważniejszych problemów, z jakimi będą musiały zmierzyć się postaci podczas przygody 

jest nastawienie do działań Kruka. Zadaniem MG jest przedstawienie rosnącej mocy oraz związanych 

z nimi możliwości ich wykorzystania w "słusznej sprawie" jak i narastającego szaleństwa Kruka. W 

czasie sesji istnieje kilka punktów krytycznych mogących zachwiać wiarą w Kruka oraz sytuacji, 

gdzie jego umiejętności uratują BG. 

Zwolnienie ze służby: W przypadku otwartego negowania rozkazów Tadeusza Bartczuk przypomni o 

złożonej przez postacie przysiędze. Na prośbę o zwolnienie z niej poda im swój rewolwer mówiąc, że 

"honorowe palnięcie w łeb" zwalnia z przysięgi. 

Likwidacja: Jeśli BG będą starali się apelować na temat działania Kruka naczelnikowi OKP, będzie 

on starał się zaznaczyć, że jest to jedyna osoba mogąca stworzyć realny plan zdobycia Warszawy. Jeśli 

postacie będą sugerowały zagrożenie dla organizacji ten postawi sprawę jasno - jeśli zagrożenie jest 

realne oznacza to likwidacje. Każe jednak postaciom bardzo dobrze się nad tym zastanowić. Postacie 

mają wtedy zabić Kruka oraz Nawe i zniszczyć dokumenty będące w kamienicy. 

Następstwa: W przypadku, gdyby Kruk zginął przed wydarzeniami z sekcji 5, to BG przejdą pod 

rozkazy Raby. Ich ostatnim zadaniem podczas scenariusza będzie próba odbicia/likwidacji naczelnika. 

Niezależnie od wyniku akcji, przygotowania do powstania zostaną zatrzymane na czas 

nieograniczony. Jeśli do tej pory Ochrana zdekonspirowała organizacje, epilogiem działań BG może 

być ucieczka lub zesłanie. W przypadku, gdyby generał zginął już po uzgodnieniach z narady, to 

pociągałoby to za sobą dużo większe konsekwencję. Ponieważ cytadela będzie wciąż stała, powstanie 

zmieni się w krwawą bitwę. Dla postaci będą istniały wtedy dwa wyjścia - śmierć na barykadzie lub 

hańba ucieczki. 

9.2 Śledztwo Ochrany 
Jednym z elementów tła budującym niepewność jest próba likwidacji OKP przez tajną policję. Może 

być to też narzędzie do temperowania nazbyt pochopnych akcji zbrojnych - wszystkie one przyciągają 

zbytnie zainteresowanie Rosjan. Poziom dekonspiracji warto wprost określić graczom. 

Zwykłe działania - Patrole na ulicach szukają raczej okazji do zarobienia rubla niż przestępców. 

Zarówno nazwa jak i cel OKP nie są znane poza niewielką komórką tajnej policji. Wojsko stacjonuje 

w koszarach. W gotowości - Stan związany głównie z zbrodniami o charakterze kryminalnym lub 

zarządzonym odgórnie alarmami. Patrole są wtedy nerwowe, czasem towarzyszą im kozacy. Zwykle 

dotyczy to wybranego obszaru i nie trwa za długo. 



Na tropie - Akcje OKP stały się obiektem plotek w mieście. Istnieją dowody na szykowanie się 

"czegoś dużego". Do miasta skierowane zostały dodatkowe siły wojskowe, na ulicach i dworcach 

normą są przeszukania "podejrzanych" ludzi. Jednocześnie obrywa się też zwykłej ludności, co 

owocuje wiecami i manifestacjami. 

Pętla się zaciska - Złapany został jeden z ważniejszych członków OKP, a władza całego kraju 

Przywiślańskiego jest skupiona na zapobiegnięciu wybuchowi powstania. Przeszukania dotyczą 

również mieszkań, pociągów. Na ulicach widać też duże patrole wojska. Polaków spotyka szereg 

represji powodując niemal wybuchową atmosferę w mieście. Jest to ostatni moment na 

przeprowadzenie powstania - chociaż z pewnością będzie ono pozbawione elementu zaskoczenia. 

Poszukiwani - Złapane lub poszukiwane jest całe kierownictwo OKP, a organizacja jest w rozsypce. 

Tajna policja wyłapuje po kolei kolejnych działaczy. Na postaciach graczy wisi list gończy i niemal 

pewny wyrok w momencie złapania. W tym momencie BG powinni myśleć o ucieczce. 

9.3 Wprowadzenie w mroczne arkany 
Wśród gotowych postaci znajdują się podatne na wpływy mitów Cthulhu, inne zauważając jak 

potężnym narzędziem jest wiedza tajemna mogą również postanowić spróbować zakazanego owocu. 

Podczas trwania scenariusza nie ma zbyt dużo czasu na zgłębianie ksiąg, jednak Kruk będzie 

zadowolony z posiadania akolitów. W scenariuszu opisanych jest kilka rytuałów, w jakich mogą 

służyć. Generał może też w zaciszu swojej pracowni próbować nauczyć postaci jednego ze znanych 

mu czarów - do decyzji gracza należy jego wybór. Fascynacja nieznanymi mocami na pewno będzie 

rzutowała na kwestie dogadywania się w drużynie. Innym kosztem obcowania z mitami Cthulhu jest 

postępująca degradacja poczytalności - warto dać to odczuć BG. Kruk z pewnością będzie namawiał 

ich do poznawania kolejnych rytuałów, a w razie utraty zmysłów "ratował" uspokajającym opium czy 

alkoholem. 

9. 4 Inne 
Preferowany styl gry: Przed rozpoczęciem warto spojrzeć na profil wybranych umiejętności 

poszczególnych postaci. W przypadku, gdy będą to postacie nastawione na walkę warto jest wrzucić 

postacie w jej wir. Gdy jednak w drużynie jest więcej osób je unikających, warto w niektórych 

momentach strzelaniny (zwłaszcza te planowane) pozostawić bohaterom niezależnym. 

Konflikty: W przypadku użycia proponowanych postaci istnieje możliwość zbudowania 

urozmaicających rozgrywkę konfliktów wewnątrz drużyny. Poniżej znajduje się kilka zapalnych 

motywów: 

a) Polityka -toczone przy stole dyskusje na temat najlepszej drogi dla Polski, o słuszności nieudanych 

powstań czy też sojuszach zagranicznych mogą przerodzić się w długie dysputy. Wszak wśród 

proponowanych postaci jest socjalista, demokrata i monarchista, a nawet Rosjanin o polskich 

korzeniach. 



b) Okultyzm- Fascynacja światem duchów czy metafizyką były w tym czasie bardzo popularne. 

Jednak ich praktykowanie w ramach OKP może budzić otwarty opór. Proponowane postacie mają w 

tym temacie również szerokie spektrum opinii: od fascynacji, przez potępienie ze względu na religie, 

po materialistyczne niedowierzanie w skuteczność. 

c) Honor - Przestrzeganie przysiąg, ochrona cywili czy brzydzenie się szantażem i trucicielstwem jest 

dla pewnych postaci jedynie pustym frazesem, a dla innych drogą życia. Umieszczenie wyborów 

pomiędzy "wielkim celem", a podłymi metodami jakie temu służą, może nadać sesji rumieńców. 

Zwłaszcza, że w grę wchodzi torturowanie i mordowanie niewinnych. 

Obłęd i śmierć postaci: Istnieje duża szansa w czasie gry na poważne zranienie lub krótki obłęd 

postaci. Nie należy unikać interwencji MG tego typu sytuacji - strzelaniny czy obcowanie z 

nienazwanymi bóstwami powinny nieść ze sobą ryzyko. W przypadku ran powoduje to konieczność 

hospitalizacji, co rodzi ciekawe epizody (np. przewóz rannego przez pełne patroli ulice Warszawy) jak 

i wykorzystuje umiejętności postaci (lekarz). Nawet jeden epizod obłędu pomoże nawiązać kontakty 

innego wymiaru z Krukiem (który również jest ich ofiarą) - być może wspólne zażywanie "środków 

wspomagających"  wódki czy opium może również służyć budowaniu ciekawych scen. W przypadku 

poważniejszych ran i dłuższych napadów obłędu można zastosować technikę kontroli czasu - 

pozwalając w miarę szybko przywrócić udział graczy do gry. W przypadku śmierci i stałej 

niepoczytalności konsekwencję są większe. Jeśli śmierć nastąpi przed finałem, zamiast ratowania 

postaci interwencja MG sugeruje wprowadzenie nowej postaci do drużyny. W czasie krótkiej sceny 

pogrzebu czy zamknięcia w zakładzie psychiatrycznym do oddziału "Rygiel" dołącza nowa postać - 

np. jedna z niewykorzystanych postaci proponowanych. 

Kontrola czasu: Podczas sesji może nastąpić potrzeba wykonania czynności długotrwałej. Może to 

być związane z leczeniem postaci, oczekiwaniem na jakąś przesyłką lub rutynowymi czynnościami jak 

obserwacja w ukryciu. Można wtedy śmiało przesuwać się o całe tygodnie. Taki przeskok będzie 

szczególnie "łagodny" pomiędzy sesjami pozwalając graczom na przygotowanie do następnych 

wydarzeń poprzez zakup przedmiotów, poznawanie zaklęć lub wybraniem nowej postaci itd. 

Inspiracje: 

B. Prus – Lalka i nowele, H. Sienkiewicz - Rodzina Połanieckich, E. Orzeszkowa – Gloria Victis. Lód 

J. Dukaj (zwłaszcza cześć Warszawska oraz Irkucka), 

Muzyka: 

Warszawa 

Andrzej Kurylewicz Ścieżka dźwiękowa z filmu Lalka; Ścieżka Polskie Drogi; Camille Saint-Saens - 

Danse Macabre;  Dmitri Shostakovich - Waltz No. 2  

Scenygrozy: 

Majdanek Waltz - Amusements of demiurg;Dark Ages - Black death 

MityCthulhu: 

GyorgyLigeti- Requiem i Atmospheres; Krzysztof Penderecki-Polymorphy 



Dodatek 

Zasoby OKP 
Poniższe wyposażenie oraz sojusznicy stanowią wsparcie dla BG w nadchodzących wydarzeniach. Ze 

względu na ograniczone zasoby stanowią one przyczynek do wszelkiego rodzaju dyskusji o 

właściwych metodach działania pomiędzy BG. Stanowią też wskazówkę dla MG jakiego typu akcji- 

skrytobójstwa, zuchwałych napadów czy też kamuflarzu gracze oczekują od sesji.  

2k6 sztuk broni białej. W skład kolekcji wchodzić dowolne szable, kosy a nawet toporki. Skład 

wymaga całej szafy wyłożonej bronią. Typ: Broń Cena: 1 tysiąc Rubli. 

2k6 sztuk broni białej skrytej [1 tysiąc Rubli] Garoty, składane pałki i ukryte noże. Trudne w 

zauważeniu nawet podczas przeszukania. Typ: Broń Cena: 1 tysiąc Rubli. 

8 rewolwerów. Podstawowa broń bojowców OKP. Mogą to być Abramsy lub Colty. Poręczne wraz z 

amunicją 60 sztuk do każdego modelu. Typ: Broń Cena: 2 tysiąc Rubli. 

2 Karabiny samopowtarzalne. Nowoczesna broń z Belgii oraz Francji. W skład wchodzi zestaw do 

czyszczenia oraz konserwacji, a także 150 sztuk amunicji. Typ: Broń Cena: 3 tysiące Rubli. 

4 Karabiny powtarzalne. Nieco już przestarzała broń na polu bitwy wciąż jednak znajdująca się na 

regulaminowym wyposażeniu wojsk Carskich. Kilka egzemplarzy w raz z ukradzioną/wykupioną 

amunicją [500 sztuk]. Typ: Broń Cena: 2 tysiące Rubli. 

1k3 +4 Pistolety miniaturowe. Kilka wykonanych na zamówienie mufkowych pistoletów. Mogą to 

być niezawodne pistolety skałkowe z kilkoma lufami lub rewolwer ukryty w skrytce w wiolonczeli. 

Typ: Broń Cena: 2 tysiące Rubli. 

1K3+2 granatów. Wykonane w manufakturach OKP. Dobrze wykonana, jednak improwizacyjna 

robota [składowana w szczelnym pudle w rogu ogrodu dla bezpieczeństwa]. Z lontem o długości 10 i 

90 sekund oraz sporą masą potrafią narobić wiele szkody. Są jednak niebezpieczne i trudne w 

obsłudze. Typ: Broń Cena: 2 tysiące Rubli. 

Przebrania Kompletny mundur, dokumenty i inne uwiarygodniające gadżety. Może to być: policjant 

[2 tysiące], policmajster [3 tysiące], strażak [1tysiąc], kominiarz [1 tysiąc], chłop lub robotnik [1 

tysiąc], domokrążca [1 tysiąc], sprzedawca perfum [2 tysiące]. Aby przebranie było skuteczne postać 

musi też zachowywać pewne pozory kontekstu podczas spotkań z BNami - reguluje to modyfikator 

testu wiarygodności. Typ: Wyposażenie Cena:1-3 tysiące Rubli. 

Wyposażenie przychodni. Jedne z pokojów posiada wyposażenie na poziomie lekarza z prowincji. 

Fotel z pasami, torba lekarska i najprostsze narzędzi chirurgiczne. W dodatku na zapleczu jest sporo 

środków odkażających i anestetyków. Typ: Wyposażenie Cena: 3 tysiące Rubli. 

Zestaw skrytobójcy. Oznacza to K3+1 trucizny w 10 dawkach oraz specjalne urządzenie do 

wprowadzenia - mała kusza, dmuchawka lub pistolet sprężynowy. Trucizny w kategorii: nasenna, 

trucizna krwi, trucizna do jedzenia. Typ: Wyposażenie Cena: 2 tysiące Rubli. 



Gabinet lekarski. Mieszkanie mogące służyć za sale chirurgiczną i mały szpital. Dużo wyposażenia 

medycznego, farmaceutyków i k6+2 łóżek dla obłożnie chorych. Typ: Wyposażenie Cena: 5 tysięcy 

Rubli. 

Laboratorium lub warsztat : kilka podstawowych narzędzi do produkcji amunicji i ulepszania broni. 

Do działania wymaga obsługi przez specjalistę. Może to być też niewielkie laboratorium do produkcji 

narkotyków lub materiałów wybuchowych. Posiada też swój zapas do produkcji. Raz na dwa dni może 

wyprodukować jedną sztukę narkotyków, trucizny, materiałów wybuchowych, broni palnej lub 

chemikaliów. Typ: Wyposażenie Cena: 2 tysiące Rubli 

Powóz zamaskowany. Może być to karawan, wóz strażacki lub wóz z węglem [stoi w powozowni 

ukryty pod płachtami]. Na pierwszy rzut oka wygląda jak jakiś konkretny typ środka transportu]. Typ: 

Wyposażenie Cena: 2 tysiące Rubli 

Wóz. Prosty wóz oraz koń pociągowy. Otwarty i licho wyglądający- niemniej może służyć do 

transportu lub jako element zamaskowania. Typ: Wyposażenie Cena: 1 tysiąc Rubli 

Powóz. Solidny i praktyczny wóz. Zakryty, wyposażony w dobre, karne i silne konie. Posiada k3 

schowków ukrytych w kabinie jak pod zydlem woźnicy. Gruby materiał kabiny chroni pasażerów a 

kilka zamaskowanych otworów strzelniczych. Może posiadać herb spółki będącej właścicielem 

sklepu. Typ: Wyposażenie Cena: 2 tysiąc Rubli 

Sojusznicy (maks. 1 na gracza) 

Żydowski bankier. Sam w sobie nie jest może bardzo dobrym sojusznikiem. Jedna z postaci zna go i 

ma na niego haka. Pozwala to mu pożyczyć pieniądze na długi termin. Dzięki temu postacie mogą 

kupić więcej 

sprzętu i być może innych sojuszników. To tylko 4 tysiące ale funduszy nigdy za mało. Typ: 

Sojusznik Cena: 2 tysiące Rubli 

Specjalista. Może być to specjalista z dowolnej dziedziny (nie wojskowy). Pozwala wykonać 

niesprzeczne z etyką pracę i zachować milczenie. Mogą służyć wiedzą, umiejentosciami zawodowymi 

czy przysługą. Mogą być to lekarze, naukowcy czy złodzieje. Typ: Sojusznik Cena: 3 tysiące Rubli 

Ochroniarz. Weteran pracy na dworach i pałacach magnatów przemysłowych. Dobrze strzelający, 

wytrenowany oraz lojany. Związany z postacią gracza wieloletnim kontraktem i przyjaźnią. Typ: 

Sojusznik Cena: 4 tysiące Rubli 

Zdrajca. Jest to urzędnik, policjant lub arystokrata. Oficjalnie służący carowi jedna na prawdę 

działacz OKP. Pozwala uzyskać informacje oraz pewne przysługi w dziedzinie jaka reprezentuje. 

Kilka przykładów: 

policjant, oficer armii, urzędnik pocztowy, urzędnik guberni. Typ: Sojusznik Cena: 3 tysiące Rubli 

Kadeci. Grupa młodych adeptów z wojsk Rosyjskich. Dzieci notabli którzy pierwsi ugadali się z 

Rosjanami.Stanowią grupę wyrostków w jakiś sposób związanych z wybierającym go bohaterem 

graczy- może jesttam młodszy brat postaci albo kuzyn. Kadeci pomimo obecności w szkole 

wojskowej byli wstaniezbudować. Pozostają w kontakcie i na specjalny rozkaz mogą ich 



zebrać.Wyposażeni w kilka rewolwerów,szable a nawet zmagazynowane kosy. Nie nadają sie do 

ataków frontowych na regularnych żołnierzy.Jednak mogą mieć wpływ na żołdaków na ulicach- 

wszyscy mają mundury oraz butę w głosie. Młodzieńczy zapał sprawdzi się też podczas . Choć 

sztuczka ta nie podziała na wysokiego oficera armii. Typ: Sojusznik Cena: 3 tysiące Rubli 

Magia 
Księga: Wyznania ostatnie magów Kary Mustafy 

Język polski oraz arabskie opisy rycin. Powstała w roku 1684, wydana w kilku kopiach dla króla Jana 

III Sobieskiego oraz prymasa w prostej czarnej oprawie w formacie folio. Zawarte w nich zostały 

zapiski z przesłuchań wraz z późniejszy komentarzami szczególnych jeńców z bitwy pod Wiedniem: 

magów orazwróżbitów towarzyszących wielkiej armii wezyra. Stanowi kompendium tureckiej wiedzy 

mistycznej lecz koncentruje się głównie na czarach związanych z Strażnikiem Bramy 

(Nyarlatothepem) oraz krwią. Komentarze do arabskich rycin poczynione przez nieznanego autora 

(prawdopodobniej duchownego) opisują praktyczne aspekty kilku rytuałów. Kilka rycin pozostało 

nieopisane- ostatnie wpisy wskazujący na postępujące szaleństwo mogą być przyczyną braku 

komentarzy. Utrata Poczytalności: K6/2K6; premia do Mitów Chtulhu: +12% przeczytanie i 

zrozumienie zajmuje przeciętnie 24 tygodnie. Zaklęcia: Ręka wrzącej krwi (Chwyt Nygothy - 

podręcznik str 247); Rozkaz krwi (Mesmerytyzm 252); Uleczenie krwii (Uzdrowienie, podręcznik 

strona 275) Rada strażnika bramy oraz wezwanie krwawego strażnika ( Przyzwanie/ Nawiązanie 

kontaktu z Nyarlatothepem, podręcznik str 253); Piasek magów (Proszek Ibn- Ghaziego; podręcznik 

str 263); Rytuał wieczności krwi (patrz poniżej);Przywołanie ducha zemsty(Przywołanie straszliwego 

łowcy; podręcznik str 263); 

Rytuał wieczności krwi 

Pradawne zaklęcie przekazywane w sektach magów wschodu umożliwiające im wielowiekową 

egzystencję. Polega na transferze osobowości do ciała pierworodnego syna, do czego niezbędna jest 

jego krew. Rytuał musi być przeprowadzony przez osobę, która zna tak ojca, jak i syna, choćby z 

widzenia. Raniąc dziecko należy jednocześnie okadzać je dymem uzyskanym ze spalenia drewna 

drzewa iglastego (wiecznie zielonego) oraz włosów, naskórka i śliny pierworodnego. Krew musi 

skapywać do naczynia z tlącymi się specyfikami, mieszając z nimi. Jednocześnie przeprowadzający 

rytuał inkantuje zaklęcie i wprowadza się w trans, w którym wyobraża sobie linę łączącą syna z 

ojcem, która stopniowo skraca się, aż obydwie postacie nie staną się jedną, a następnie rozłączą, 

zajmując przeciwległe miejsca (rytuał kosztuje obserwujących 3 PP). Krew należy upuszczać dotąd, 

aż pierworodny znacząco osłabnie, nawet zemdleje; pilnować należy jednak, aby nie zmarł (kosztuje 

to 1 PP). Wybudzić należy go wzywając imieniem ojca, który – jeśli rytuał się udał – powinien 

zamieszkiwać już ciało syna. Po przebudzeniu musi on upić nieco spuszczonej krwi i głośno 

wypowiedzieć swoje imię, pieczętując tym samym związek z nowym ciałem. 

Koszt: 6 punktów magii 



Znak krwi 

Upuszczona krew niewinnych nabiera magicznych właściwości – skrapiając się nią oraz nakreślając z 

niej okrąg wokół stóp tworzy się ochronną barierę, w wyniku której Nyarlathotep w formie Krwawego 

Języka nie może uczynić postaci krzywdy. Rytuałowi musi towarzyszyć inkantacja: „Język jest krwią, 

j jestem krwią; krew jest mną, krew jest językiem”.Na każdy krąg potrzebna jest inna ofiara. 

Zamordowanie i wykrwawienie kosztuje utratę 3-6 PP.  

Koszt:3 punkty magii 

Bohaterowie niezależni 
Hrabia Tadeusz Bartczuk ps. "Kruk" 

Urodzony 1831 w posiadłości Ponińskich pod Poznaniem. Młodość spędził w Wielkopolsce, gdzie 

ukończył szkołę wojskową, a później szybko piął się po szczeblach wojskowej kariery w pruskiej 

armii. Renoma i salonowe obycie pozwoliły mu na zawarcie wielu znajomości wśród arystokracji i 

oficerów zaborczych armii. Szczególnie wśród dam uzyskał sobie przydomek „tygrysa dworu”, jednak 

jego postawa miała charakter fasadowy i ukierunkowana była na realizowanie wyznaczonych celów. 

Ojciec (January Poniński) – zagorzały patriota, uczestnik powstania listopadowego (który uniknął 

represji dzięki szerokim znajomościom wśród rosyjskich oficerów) oraz ekscentryk uparcie 

odwołujący się do tradycji starostwa babimojskiego jako do swoich, zaszczepił w swoim jedynym 

(matka Bartczuka zmarła w połogu) synu romantycznego ducha patriotyzmu i pospołu z dziadkiem, 

weteranem insurekcji i ponoć przyjacielem samego księcia Poniatowskiego od małego kształcili na 

prawdziwego Sarmatę. Hermetyczne wychowanie i wrodzony ekscentryzm zbudziły w Bartczuku 

poczucie dziejowej misji, natomiast sposobów jej realizacji począł szukać poza najdalszymi granicami 

Najjaśniejszej, a nawet – poza kręgiemkultury europejskiej. Powstanie Styczniowe spędził w 

Poznaniu, wspierając wybrane oddziały (m.in. Czachowskiego czy Brzóski) finansowo, jednakże 

przez pośredników. Jako świetny wojskowy, Bartczuk robił szybką karierę w szeregach pruskiej armii. 

Brał udział w wojnie francusko-pruskiej, gdzie zasłynął ze swojej bezkompromisowości, 

strategicznego geniuszu i „slawische fantasie” jak określali jego finezję inni oficerowie. Szybko 

dorobił się stopnia Oberleutnanta, a jego umiejętności docenił również brytyjski korpus oficerski w 

Egipcie, z którym zetknął się podczas jednej ze swoich letnich wypraw (1874). Prawdopodobnie tam 

za sprawą „tajemniczego przyjaciela” szerzej zainteresował się bliskowschodnią (acz sięgającą czasów 

przed muzułmańskich) mistyką i ezoteryką, w rezultacie czego z kolejnej ze swoich wypraw nie 

wrócił przez dłuższy czas. Wtedy też zmienił nazwisko, pragnąc oficjalnie zniknąć ze sceny 

wojskowej i nie ściągając niczyjej uwagi (szczególnie pruskiej armii, która uznała go za zaginionego) 

móc przygotowywać działalność konspiracyjną.  

Hrabia sprawia bardzo schludne wrażenie – jest wysoki, o starannie dopasowanych strojach (czasami 

delikatnie podkreślających patriotyczne poglądy – krój jego marynarek niekiedy zbliża się do 

zakazanych przez władze czamar czy żupanów; na emigracji lubował się właśnie w nich oraz 



uzupełniających strój narodowy konfederatkach z piórem), głównie w ciemnych kolorach. Nosi 

sumiasty, delikatnie podkręcony wąs i starannie ułożone na pomadę ciemne włosy z przedziałkiem. 

Zdarza się, że zakłada monokl, jednak wyłącznie w ramach dopełnienia stylu. Z natury chimeryczny, 

jego nastrój zmienia się szybko i gwałtownie – często gnany nagłym pragnieniem czy pomysłem rzuca 

wszystko i zabiera się do realizacji planu. Ekscentryk, często się zamyśla, sprawia wrażenie 

nieobecnego – chyba, że chodzi o sprawy OKP lub ezoterykę – wówczas przyjmuje rzeczowy wyraz 

twarzy, staje się poważny, konkretny i uważny. Godzinami potrafi perorować o historii 

Rzeczypospolitej oraz wielkich cywilizacjach wschodu, aczkolwiek tylko jeśli ma odpowiedni nastrój 

– i znajdzie odpowiedniego słuchacza. Dziś zdarza mu się to bardzo rzadko. 

S 13 KON 12 BC 11 Int 16 MOC 14 

ZR 10 WG 13 WYK 24 P 45 WT 12 

Modyfikator wydarzeń: brak 

Broń: Szabla 55% K6+1; Pistolet pojedynkowy 50% K8+1 (1 nabój) 

Umiejętności: Historia 70%, Jeździectwo 40%; Język obcy: rosyjski 80%; Język obcy: Francuski 

30%; 

Język ojczysty: Polski 99%; Korzystanie z bibliotek: 70%; Prawo 40%; Sztuka (Pisanie) 80%; 

Psychologia70%; Pierwsza pomoc 30%; Powożenie 45%; Wiarygodność: 70%; Okultyzm 60% 

Spostrzegawczość55%; Targowanie się 60% Szermierka 60%;Wmawianie: 60%; Mity Chtulhu: 30% 

Znane czary: Przejęcie kontroli; Lewitacja; Słowa Sekhmenhepa, Nawiązanie kontaktu z 

Nyarlatothepem. 

  



Maria Beraud ( prawdziwe nazwisko Zofia Biernat) ps. „Nawa” 

Medium, tancerka i zarazem kapłanka Nyarlatothepa. Maria urodziła się w 1856 roku w mazowieckiej 

wsi, w rodzinie ubogiego chłopa. W wieku 10 lat rodzice wysłali ją na służbę na dwór dziedzica 

Ładzińskiego, gdzie przebywała bez mała 7 lat, odznaczając się butnością ale i obowiązkowością, co 

podobało się panu. Z czasem zajmowała coraz wyższą pozycję wśród służby, a nawet, delikatnie 

mówiąc, romansowała z Jackiem, młodym synem Ładzińskiego powoli przejmującym schedę po 

starym ojcu, co zapewniało jej dalsze względy. Prawdopodobnie jej „kariera” trwałaby dalej, gdyby 

nie incydent z rosyjskim oficerem –  przyjacielem dziedzica. Pewnej zimowej nocy, gdy obaj panowie 

dobrze popili, Rosjanin zażądał od niego towarzystwa na noc. Pijany w sztok Ładziński kazał mu „coś 

sobie wybrać” ze służby. Maria była w kwiecie wieku, piękna, a do tego zadziorna. Jej sprzeciw tylko 

podniecił oficera, który siłą zawiódł Marię na pokoje. Nie tylko ją zgwałcił, ale również ciężko pobił, 

gdy rozdrapała mu policzek. Nad ranem Rosjanin już nie żył – służba znalazła go z pogrzebaczem w 

oku. Maria zniknęła z dworu i zmieniła tożsamość. Odkrywszy, że jej matka zmarła, a ojca zabrali 

żandarmi, udała się do Warszawy. Tam imała się różnych zajęć – m.in. tańca o zabarwieniu 

erotycznym czy pracy w piwiarni. W między czasie pielęgnowała nienawiść do Rosjan, aczkolwiek 

ostatecznie nie udowodniono jej otrucia lejtnanta Arbackiego ani carskich dyplomatów. W wieku 18 

lat związała się z warszawskim środowiskiem ekscentrycznych utracjuszy, którzy trwonili rodzinne 

majątki na rozrywkę oraz nietypowe zainteresowania – okultyzm. Związany z grupą kochanek 

wprowadził ją na pierwsze seanse spirytystyczne i w świat wiedzy tajemnej. W zakazanych 

praktykach Maria widziała kolejne narzędzie zemsty na Rosjanach, ale również odpowiedź na 

trawiące ją duchowe rozterki. Mniej więcej w tym samym momencie była już silnie związana z 

warszawskim półświatkiem i restauracją „Pod kogutem”, gdzie znalazła się dzięki Baronowi po 

nieudanym ataku na carskiego oficera – tylko szantaż pozwolił jej unikną więzienia. Baron po 

wnikliwej obserwacji uznał, że Maria jest świetnym materiałem na członka OKP – harda, inteligentna, 

obyta z każdą warstwą społeczną oraz szczerze nienawidząca Rosjan dziewiętnastolatka szybko 

zaczęła piąć się w szeregach organizacji. Po trzech latach działalności w OKP oraz zgłębiania wiedzy 

ezoterycznej poznała samego Tadeusza Bartczuka, z którym natychmiast znalazła wspólny język, 

nawet mimo znacznej różnicy wieku. Ich burzliwy związek, obfitujący w częste wyjazdy (para znikała 

na całe tygodnie) wprowadziłchaos w struktury organizacji i tylko dzięki „Rabie”, który trzymał 

wszystko w żelaznym uścisku, mogła ona działać bez szwanku. Tymczasem, odkrycie przez 

kochanków wspólnych zainteresowań okultyzmem przypieczętowało ich miłość oraz ostatecznie 

wciągnęło Bartczuka w świat czarnej magii. Z wyglądu Maria jest niepozorna – odznacza się co 

prawda wyjątkową urodą, jednak jej gesty i postura wyrażają raczej skrytość i chęć ukrycia się przed 

wzorkiem innych. Jest to jednak tylko pozór, który pozwala jej wtopić się w tłumy wielkiego miasta i 

nie zwracać na siebie uwagi. W rzeczywistości Maria jest osobą żywiołową i spontaniczną, chociaż w 

rzeczywistości dokładnie kalkuluje wszystkie swoje decyzje i posunięcia. Ciemnowłosa, o szczupłej 

twarzy i smutnych, niebieskich oczach; niewysoka, chuda, o skromnej piersi potrafi znakomicie 



dobierać maniery zależnie od roli, którą gra – generalnie odznacza się obyciem i znajomością etykiety, 

przez co większość osób bierze ją za przedstawicielkę arystokracji. Jej proste suknie w ciemnych 

kolorach podkreślają skromną sylwetkę i maskę drobnej szlachcianki. 

S 9 KON 13 BC 9 Int 16 MOC 15 

ZR 15 WG 14 WYK 17 P 55 WT 11 

Modyfikator wydarzeń: brak 

Broń: Pistolet miniaturowy 45% K6 (1 nabój) 

Umiejętności: Historia 50%; Jeździectwo 30%; Etykieta 40%; Język obcy: rosyjski 70%; Język obcy: 

francuski 40%; Język ojczysty: Polski 80%; Korzystanie z bibliotek 50%; Sztuka (fortepian/ śpiew) 

40%; Pierwsza pomoc 30%; Perswazja 45%; Okultyzm 60% Skradanie 30% Spostrzegawczość 65%; 

Wmawianie: 60%; Uniki 35%; Mity Chtulhu: 20% 

Znane czary: Ochrona ciała, Przywołanie/Spętanie Gwiezdnego Wampira; Nawiązanie kontaktu z 

Nyarlatothepem, 

  



Inż. Seweryn Jarzębowski ps. „Raba”  

Szef warszawskiej  OKP, prawa ręka Bartczuka jeśli chodzi o zarządzanie ugrupowaniem w terenie. Z 

wyglądu barczysty, postawny mężczyzna o bujnym, czarnym zaroście i krzaczastych brwiach – jego 

widok przywodzi na myśl Zawiszę Czarnego; zawsze czujny, nieco posępny, ale zachowujący spokój i 

uprzejmą powagę. Jest wysoko postawionym urzędnikiem na kolei, mającym liczne wpływy i 

znajomości. Jego brat – Remigiusz - prowadzi spółkę budowlaną zajmującą się inwestycjami w 

biedniejszych dzielnicach Warszawy. To pozwala mu na wynajdywanie dla OKP budynków, w 

których można tworzyć „dziuple” na wypadek dekonspiracji, jak również terenowe bazy operacyjne. 

Do graczy odniesie się z dystansem, ale i życzliwym kredytem zaufania. 

S 16 KON 16 BC 12 Int 11 MOC 12 

ZR 13 WG 12 WYK 14 P 60 WT 14 

Modyfikator wydarzeń: +K4 

Broń: Rewolwer 60% K8+1 (6 nabojów); 

Umiejętności: Historia 60%; Jeździectwo 30%; Język obcy: rosyjski70%; Język ojczysty: Polski 

90%; Pierwsza pomoc 40%; Perswazja 55% Mechanika 50%; Powożenie 65%; Okultyzm 30% 

Skradanie 30% Spostrzegawczość 65%; Targowanie się; Szermierka 55%;Wmawianie: 60%; Broń: 

Pistolet/Karabin 50%; Uniki 55% 

 

  



Semen Hryniuk, ps. Mysz 

Spolonizowany Rusin z okolic Lwowa. Z równą dumą nosi na piersi medalik z pieczęcią Rządu 

Narodowego powstania styczniowego (herb Rzeczypospolitej Trojga Narodów), co prawosławny 

krzyżyk swojego pradziadka upamiętniający koliszczyznę. W czasie Powstania Styczniowego 

próbował nieoficjalnie promować idee odrodzenia Rusi niezależnej od Rzeczypospolitej. Zdołał 

zdobyć kilku zwolenników wśród lwowskiej szlachty i okolicznych chłopów. Większość stracili lub 

wywieźli na katorgę Rosjanie, część eksterminował oddział Polaków, kiedy wyszedł na jaw 

oportunizm Hryniuka, próbującego wykorzystać powstanie dla własnych celów. Towarzysze broni 

zapamiętali go jako zajadłego krytyka szlacheckiej Rzeczypospolitej o dość chaotycznych i 

megalomańskich sympatiach Rusińskich, które jednak znajdowały się w granicach tolerancji 

powstańców walczących za „trzy narody”. Po upadku powstania tułał się po zaborach, wcześniej 

sprzedawszy dawnych kompanów Rosjanom zmienił tożsamość i starannie zatarł ślady, pozorując 

własną śmierć, zresztą z rąk Polaków. Wśród nowych towarzyszy, których starał się pozyskiwać dla 

sprawy od początku lat 70. rozpowszechniał mit własnego symbolicznego zmartwychwstania. Po 

blisko dekadzie prób wzniecenia powstania ludowego w Małorosji i Noworosji, kilkukrotnie unikając 

śmierci i wystawiając towarzyszy na pastwę wroga, poznał Bartczuka. W OKP od razu znalazł 

dogodne warunki do działania na rzecz wyzwolenia swojego ludu. Szybko też doszło do konfliktu z 

samym „Krukiem” na dosłownie każdym polu działania organizacji.  

Hryniuk to megaloman mocno wczuwający się w rolę mesjasza Rusinów; obeznany z historią 

interpretuje ją jednak niejednokrotnie na swój sposób. Najważniejsza jest dla niego dawna Ruś 

Kijowska, którą w jego opinii zagrabiła Moskwa. Często powołuje się na bohaterów ukraińskich, 

chociaż akurat Chmielnickiego uważa winnego zdrady.  

 

S 12 KON 12 BC 12 Int 14 MOC 12 

ZR 13 WG 12 WYK 14 P 60 WT 14 

Modyfikator wydarzeń: +K4 

Broń: Rewolwer 60% K8+1 (6 nabojów); 

Umiejętności: Historia 70%; Jeździectwo 40%; Język obcy: rosyjski70%;Język obcy: łacina 50%;  

Język ojczysty: Polski 90%; Perswazja 55% Powożenie 65%; Okultyzm 30% Skradanie 30% 

Spostrzegawczość 45%;; Szermierka 55%;Wmawianie: 60%; Broń: Pistolet/Karabin 40%;  

  



„Baron”, nazwisko nieznane 

Właściciel (prawdopodobnie figurant) restauracji „Pod kogutem”. Krępy, o zapaśniczej posturze; 

niemal całkowicie łysy, nie licząc resztek włosów z tyłu czaszki. Łysinę wynagradza mu broda 

„Abrahamka” okalająca nalaną twarz i czyniąca ją jeszcze bardziej okrągłą. Baron jest łącznikiem 

OKP i jednym z bardziej znanych członków warszawskiego gniazda; jego zadaniem jest pozyskiwanie 

członków i poddawanie ich długiemu procesowi weryfikacji. W aktach carskiej policji funkcjonuje 

jako członek fikcyjnej spółki tekstylnej, która zbankrutowała jeszcze w latach 60. Mając powiązania z 

warszawskim półświatkiem stara się kierować zainteresowanie władz na przemyt i spekulanctwo, 

samemu pozostając ze statusem „nieaktywnego spekulanta” dziś prowadzącego uczciwy interes. 

S 12 KON 12 BC 11 Int 16 MOC 14 

ZR 15 WG 13 WYK 14 P 70 WT 12 

Modyfikator wydarzeń: brak 

Broń: Szpada w lasce 45% K6+1; Nóż 45% K6 (1 nabój) 

Umiejętności: Charakteryzacja 70% Etykieta 40%; Jeździectwo 50%; Język obcy: rosyjski 80%; 

Język obcy: Francuski 30%; Język ojczysty: Polski 80%; Prawo 30%; Sztuka (Śpiew) 20%; 

Psychologia 70%; Pierwsza pomoc 20%; Powożenie 45%; Spostrzegawczość 75%; Skradanie się 

45%; Ukrycie czegoś 30% Otwieranie zamków 50%; Targowanie się 80%; Wmawianie: 85%; Uniki 

45% 

  



Policjanci lub bojownicy OKP 

S 14 KON 16 BC 13 ZR 12 MOC 14 WT 12 

Modyfikator wydarzeń:+k4 

Broń: Rewolwer 38%, K8 (6 nabojów); Pałka 50% K6+K4 

Umiejętności: Spostrzegawczość 75%; Tropienie 20%; %; Broń: Pistolet/Karabin 40%; 

 

Kozacy 

S 14 KON 12 BC 12 ZR 16 MOC 10 WT 12 

Modyfikator wydarzeń:+k4 

Broń: Karabin K10 (6 nabojów); Szabla kawaleryjska 50% K6+K4 

Umiejętności: Spostrzegawczość 45%; Tropienie 40%; Jeździectwo 60%; %; Broń: Pistolet/Karabin 

40%; 

 

 


