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WSTĘP

 
„Czyste Rączki” to dość specyficzny 

scenariusz. Z jednej strony jest pastiszem 

typowych sesji w systemie Zew Cthulhu; 

z drugiej – to uczciwie skonstruowana 

przygoda, która z pewnością będzie 

wyzwaniem dla Badaczy. Jeżeli jednak bardzo 

poważnie podchodzisz do którejś 

z niniejszych rzeczy: 

- lovecraftowski horror, 

- RPG, 

- telenowela "Klan", 

to prawdopodobnie nie jest dla Ciebie. 

Długość sesji to ok. 3+X h, gdzie X jest liczbą 

biorących w niej udział Badaczy. Pomnóż X 

przez 2, jeśli są wyjątkowo durni. 

Optymalnie, wszyscy grający powinni 

przynajmniej trochę orientować się 

w systemie lub twórczości Lovecrafta. Wiele 

żartów bazuje na tej wiedzy 

i komuś nieobeznanemu z Mitami, przygoda 

wyda się najpewniej durnowata (i nie będzie 

daleki od prawdy). Warto też wiedzieć, kim 

jest Rychu Lubicz czy Wróżbita Maciej, ale 

nie jest to niezbędne. Przygoda była po prostu 

tworzona w czasach, gdy jeszcze gościli 

w zbiorowej świadomości Polaków. 

W tekście pojawiają się niekiedy 

przekleństwa. Nie jestem bardzo wulgarny, ale 

zdarza mi się przekroczyć dolną granicę 

kolokwialności. Jeśli więc jesteś bardzo 

wrażliwy, zamień każdą „kurwę” na „kurczę”, 

ale ostrzegam, że fragment dziejący się 

w burdelu może przez to znacznie utracić na 

klarowności. 

Zastosowane w tekście – celem 

zwiększenia czytelności – zmiany czcionki 

oznaczają: HANDOUTY  (tylko w miejscach, 

w których możliwe jest ich zdobycie), istotne 

przedmioty, utratę [PP], rzuty na 

Umiejętności i WARUNKI wymagające 

spełnienia.  

A teraz – do dzieła! Na początek, ogarnij 

sobie sześć gotowych kart postaci. Graczy 

może być mniej niż sześcioro – nie ma 

problemu. Karty są głównie po to, żeby nikt 

nie ślęczał nad robieniem postaci do 

pochrzanionej jednostrzałówki. Wiele 

umiejętności jest z góry przypisanych. Żeby 

dodać grze smaczku, pozwól graczom 

rozdysponować punkty z zainteresowań 

(INTx10) na co tylko tam sobie chcą (również 

na umiejętności z już ustalonym poziomem, 

jeśli będą nalegać). Wstępna historia postaci, 

ekwipunek i specjalne zdolności znajdują się 

po drugiej stronie kart. 

Jak zapewne zauważysz, wszyscy 

Badacze są agentami tajnej organizacji 

zwalczającej istoty z Mitów, ale – z powodu 

głębokiej konspiracji – o tym nie wiedzą. 

Prowadziłem ten scenariusz kilka razy 

i zawsze dość szybko dochodziło do sytuacji, 

w której jeden z Badaczy naciskał, że on-to-

w-ogóle-się-najlepiej-zna-na-dziwacznych-

rzeczach-i-wie-co-robić-ale-nie-pytajcie-skąd, 

a reszta kiwała głowami, myśląc „to musi być 

ten drugi agent, o którym wspomina moja 

karta postaci”. Absolutna dekonspiracja 

następuje zwykle niedługo potem. Strażnik 

Tajemnic winien mieć na uwadze, że nie ma 

większego znaczenia dla przebiegu sesji, czy 

Badacze zorientują się, kim są już na samym 

początku, czy też dopiero po jej zakończeniu. 

To tylko taki niemądry dowcip. 

Przygotowanie przygody wymaga nieco 

zaangażowania od Strażnika – niewątpliwie 

jest nieco roboty z handoutami. Jednak 

w trakcie gry znacznie odciąża to 

prowadzącego, który nie musi przekazywać 

werbalnie Badaczom każdej najmniejszej 

informacji, a zamiast tego podaje im elegancki 

plik karteczek i wychodzi na fajkę. Poza 

wydrukowanymi handoutami będziesz też 

potrzebował czystej kartki, cyrkla, linijki, 

ołówka, świeczki, trzynastu monet (najlepiej 

takich samych) i skórzanego paska (takiego 

zwykłego, jak do spodni). Jeśli zaś chodzi o 

samą zawartość scenariusza, to – w skrócie – 

Badacze muszą dowiedzieć się, kto zaciukał 

pana Miltona Wooda, a potem zaciukać 

owego ciukacza (nie jestem przekonany co do 

słownikowości tego ostatniego słowa). 

 

 

 



 

Co się właściwie stało?  
Otóż nocą, 16. września roku 1928, para 

ghuli z cmentarza komunalnego w portowym 

mieście Assmouth, Amadeusz i Ferdynand, 

odkopała zwłoki niejakiego Czystego Louiego 

(nikczemnego mordercy, złodzieja i ladaco), 

celem ich konsumpcji. Ponieważ jednak Louie 

był wampirem, usunąwszy kołek z jego serca, 

sprawili, że powrócił do życia. Pałając żądzą 

zemsty na swym niedoszłym zabójcy, 

Miltonie Woodzie, który – z sobie tylko 

znanych powodów – pozbawił jego trupa 

dłoni, Louie nawiedził go w jego domostwie, 

żądając natychmiastowego zwrotu rzeczonych 

kończyn. Milton Wood odmówił kooperacji, 

a krwiopijca nieco przesadził z próbą 

przekonania go do tejże, odbierając biedakowi 

życie. Czysty Louie pałęta się teraz po okolicy 

jako bezręka karykatura wampira, próbując 

odnaleźć sposób na przywrócenie swemu ciału 

dawnej chwały. Od momentu gdy Badacze 

pojawią się na pogrzebie Miltona Wooda, 

zaczyna bacznie śledzić ich poczynania, mając 

nadzieję, że doprowadzą go do utraconych 

kończyn. 

 

Początek scenariusza 
Jak wkrótce przekona się Strażnik 

Tajemnic, niniejsza przygoda nie zakłada 

żadnej (poza dość ogólną) chronologii 

prowadzącej do jej – możliwie szczęśliwej – 

konkluzji. Dlatego, zamiast starać się 

przewidywać ruchy Badaczy, opisuje jeno 

najważniejsze lokacje, które powinni 

odwiedzić w Assmouth, wraz z potencjalnymi 

wydarzeniami występującymi w nich przy 

spełnieniu określonych warunków. Opisy nie 

są długie i zawsze dołączam jakąś starą 

fotografię, żeby Strażnik tajemnic mógł 

budować klimat miejsca własnymi słowami. 

Odradzam jednak ograniczanie się tylko do 

tych opisanych lokacji! Wyrażam głębokie 

przekonanie, że jeśli Twoi Badacze zechcą 

znaleźć sklep rybny (którego, zapewniam, nie 

znajdziesz w tym scenariuszu), uraczysz ich 

kunsztowną relacją śmierdzącego stoiska 

prowadzonego przez podejrzanego jegomościa 

o oczach wyłupiastych jak przy chronicznym 

zatwardzeniu. Bądź kreatywny! 

W piątek, 21. września, Badacze 

spotykają się na pogrzebie Miltona Wooda, 

zabitego kilka dni wcześniej przez nieznanego 

sprawcę. Jest mgliste popołudnie, z mgłą tak 

gęstą, że pomimo tego, iż nie spadła ani 

kropla deszczu, wszyscy są przemoczeni do 

suchej nitki. Poza nimi, księdzem 

(przyjezdnym, bo w miasteczku nie ma 

kościoła w tradycyjnym sensie), grabarzem 

i trupem, w pogrzebie bierze jeszcze udział 

komendant policji w Assmouth, Charles 

Baker. Po pogrzebie, rozmawia z Badaczami 

i może odpowiedzieć na część ich pytań 

dotyczących Miltona Wooda. To dobry 

moment, by Badacze się sobie przedstawili, 

a policjantowi wytłumaczyli, co ich właściwie 

sprowadza. 

Jeżeli Charles Baker zostanie zapytany 

o szczegóły śmierci Wooda, powie, że 

znaleziono go martwego w jego domu, ale nie 

będzie chciał zdradzać na razie detali. Może 

wspomnieć, że mieszkańcy mają swoją wersję 

wydarzeń i jeśli Badacze chcą, powinni udać 

się do pubu „Pod Właściwą Gwiazdą” 

i popytać. Mogą tam też znaleźć pokoje na 

noc, bo o tej porze z Assmouth już nie 

odjeżdżają autobusy. Zaprosi ich również na 

wizytę w komisariacie po końcu jego zmiany, 

ok. godz. 20.00. 



 

MAPA ASSMOUTH 
W celach czysto poglądowych; odradzam pokazywanie jej Badaczom. 

Numery korespondują z opisanymi dalej lokacjami. 

 

 

 

 



1. PUB „POD WŁAŚCIWĄ GWIAZDĄ” 

 
Miejsce to jest nikczemną, pogrążoną 

w półcieniu i dymie tytoniowym speluną, 

pełną nieufnych i podejrzanych typów. Ludzie 

piją w ciszy, od czasu do czasu przerywanej 

rozmową o śmierci Miltona Wooda. 

Podsłuchujący Badacze mogą się 

dowiedzieć, że policja nazwała zajście 

„zwykłym morderstwem” i bardzo się 

spieszyła z pochowaniem zwłok. Jednak 

mieszkańcy Assmouth wierzą, że jest to 

zemsta zza grobu niejakiego Czystego 

Louiego, który powstał samoistnie z grobu 

dokładnie jeden dzień przed śmiercią Wooda. 

Milton Wood wsławił się w Assmouth 

posłaniem Czystego Louiego na szubienicę. 

Po tej sprawie zdziwaczał, zaczął interesować 

się okultyzmem i zamknął się w swojej 

posiadłości. Teraz Czysty Louie powrócił, by 

ponownie nękać mieszkańców miasta, jak 

miało to miejsce niemal trzy dekady temu. 

Ktoś może też cichcem wspomnieć 

historię ostatnich słów Louiego, który na 

szubienicy poprzysiągł, że wstanie z grobu 

i ukarze swych oprawców. Zresztą już za jego 

życia krążyły pogłoski o jego 

nieśmiertelności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poza słuchaniem lokalnych plotek, 

w pubie Badacze mogą wynająć pokoje, 

wypić, przegrupować się i planować kolejne 

akcje.  
 

W pubie można zdobywać 

POGŁOSKI   zapisane   na   

osobnych kartkach. Strażnik powinien je 

powycinać, elegancko złożyć i umieścić 

w nieprzezroczystym pojemniku, z którego 

będą je losowali chętni Badacze. Pogłoski 

działają w ten sposób, że raz na godzinę, 

Badacz może zdecydować się spróbować 

z kimś pogadać i rzucić na Perswazję. Udany 

rzut pozwala mu wylosować jedną z pogłosek 

(które są różnej jakości…). Badacz może też 

postawić rozmówcy piwo, zwiększając 

chwilowo swoją Perswazję o 20%. 

 

CENNIK: 
• Piwo: 20 centów 
• Pokój na jedną noc: 1 dolar 

 



2. POSTERUNEK POLICJI 

 

Posterunek nie wyróżnia się niczym 

szczególnym pośród sąsiednich budynków. 

W   Assmouth pracuje zaledwie garstka 

policjantów, a na komisariacie – najczęściej 

samotnie – spędza swój dzień jego 

komendant, Charles Baker.   

Chętnie opowie Badaczom o przeszłości 

Miltona Wooda, jeśli ci będą uprzejmi i bez 

zbędnych pyskówek opowiedzą mu, co robią 

w jego pięknym mieście. Można się od niego 

dowiedzieć, że Milton Wood pracował 

w lokalnej policji u schyłku XIX wieku. 

W 1900 roku posłał na szubienicę Czystego 

Louiego, najkrwawszego mordercę po tej 

stronie USA (tu Baker pokaże Badaczom 

LIST GOŃCZY, przedstawiający jego 

podobiznę, który z łatwością znajdzie 

w archiwum). 

Co do śmierci Wooda, sprawa wygląda 

następująco: został znaleziony martwy 

w swoim domu (udany test Perswazji sprawi, 

że Baker powie, iż znalazła go prostytutka 

Ming-Ming z lokalnego burdelu, która często 

odwiedzała ów przybytek). Dom Wooda 

został po jego śmierci splądrowany przez 

nieznanego sprawcę. Trudno powiedzieć, czy 

coś zniknęło, bo Wood raczej unikał 

towarzystwa ludzi. 

Zapytany o grób Czystego Louiego 

odpowie, że ostatnio ktoś go rozkopał i że 

policja już od dłuższego czasu ma 

w Assmouth problem z hienami cmentarnymi. 

 

Jeśli  zajdzie  potrzeba, w magazynie 

posterunku można znaleźć po kilka 

egzemplarzy niniejszych broni wraz 

z amunicją: 

• karabin .22  (obr. 1k6+2, zas. 30m, 1 at/r, 

6 mag., WT 9, zac. 99) 

• strzelba dwulufowa 20-gauge (obr. 

2k6/1k6/1k3, zas. 10/20/50m, 1-2 at/r, 

2 mag., WT 12, zac. 00) 

• rewolwer .38 (obr. 1k10, zas. 15m, 2 at/r, 

6 mag., WT 10, zac. 00) 

• pałka policyjna (obr. 1k6+MO, 1 at/r)

 

 

CHARLES BAKER, zblazowany policjant 

S 14 KON 10 BC 11 INT 14 MOC 10 

ZR 13 WG 11 WYK 11 P 50 WT 12 

Mod. Obr. +1k4     Szybkość 8 

Broń: pałka policyjna (65%, obr. 1k6+MO, 1at/r), rewolwer .38 (72%, 

obr. 1k10, zas. 15m, 2 at/r, 6 mag., WT 10, zac. 00), uderzenie pięścią 

(65%, obr. 1k3+MO) 

Umiejętności: pałka policyjna 65%, perswazja 54%, pistolet 74%, prawo 

53%, prowadzenie samochodu 59%, spostrzegawczość 61%, sztuki walki (boks) 48%, tropienie 

42%

 



03. POSIADŁOŚĆ MILTONA WOODA 

 
Dwupoziomowe, rozległe domostwo jest 

zaniedbane i zapuszczone. Ogródek rozrósł się 

do rozmiarów parku, z drewnianych ścian 

budynku płatami odchodzi farba, a wewnątrz 

śmierdzi kocim moczem i pleśnią. Widać, że 

Milton Wood niespecjalnie dbał o swój 

przybytek. Drzwi wejściowe są zamknięte 

(klucz jest w posiadaniu policji). Można 

próbować włamania od frontu, albo wejść 

przez jedno z zabitych deskami okien na 

parterze, które łatwo sforsować (WT 5). 

Większość pomieszczeń jest zamknięta 

na głucho albo wyraźnie nie używana od lat. 

Po wejściu do środka, Badacze zauważają, że 

po śmierci Miltona ktoś wywrócił miejsce do 

góry nogami – na podłodze leżą porozbijane 

naczynia i rozrzucone książki. Udane testy 

Tropienia, Przeszukiwania i Spostrze-

gawczości mogą doprowadzić ich do 

pomieszczenia, w którym sprawca był na 

samym końcu swej orgii zniszczenia. Jest to 

biblioteka z powywracanymi i połamanymi 

półkami, w kącie której stoi pokaźnych 

rozmiarów stary sejf ze śladami ugryzień 

i małymi wgnieceniami. Jest zdecydowanie 

zbyt ciężki, by kilka osób było w stanie po 

prostu go wynieść. Badacze mogą próbować 

go otworzyć, ale nie mają szans tego dokonać 

metodami nie angażującymi materiałów 

wybuchowych (to zaś naraziłoby delikatną 

konstrukcję budynku). Należy też im zwrócić 

uwagę na fakt, że z całą pewnością nie potrwa 

długo, nim policja zorganizuje jego transport 

lub otwarcie przez profesjonalistę. 

Kiedy tylko Badacze odwrócą swoją 

uwagę od sejfu, zauważą, że w tym momencie 

z biblioteki wyszła jakaś postać (jest to, rzecz 

jasna, śledzący ich Czysty Louie). Ewentualna 

pogoń za nią, rychle kończy się w pustym 

korytarzu. Staje się jasnym, że ktoś obserwuje 

ich postępy. Rzut na poczytalność jest wysoce 

na miejscu [PP: 0/1k2], gdyż Badacze 

z pewnością czują się co najmniej nieswojo. 

W toalecie na parterze można znaleźć 

ZDJĘCIE KOBIETY, a przy biurku 

w bibliotece – KARTĘ STAŁEGO 

KLIENTA. Oba handouty mają naprowadzić 

Badaczy na jedyną pozostałą przy życiu osobę 

znającą kod do sejfu Miltona – kurtyzanę 

Ming-Ming z lokalnego domu uciech.  

 

POZNAWSZY  KOD  DO  

SEJFU: Badacze otwierają sejf, 

znajdując w nim LIST MILTONA, ZDJĘCIE 

GANGU, rewolwer .38 (obr. 1k10, zas. 15m, 

2 at/r, 6 mag., WT 10, zac. 00) oraz sześć 

naboi odlanych z dzwonu (kaliber .38). 

 



 

GRA W 13 MONET 
 

Z łatwością ograsz swoich Badaczy, gdy postąpisz według 
niniejszych instrukcji. Jeśli są wyjątkowo sprytni, zauważą, na 
czym polega sztuczka. Jeśli nie – uznają cię za czarownika. 
Cały sekret sprowadza się do tego, żeby po ruchu ghuli zawsze 
zostawała liczba monet podzielna przez 4. 

W pierwszej rundzie, ghule zaczynają grę (w ten sposób na 
100% wygrają, zaczynając od wzięcia tylko jednej monety). 

W rundzie drugiej możesz się zlitować i pozwolić zacząć 
Badaczowi. 

W trzeciej można zaproponować, że zagrają teraz taką 
liczbą monet, jakiej zażyczy sobie Badacz (ale – z oczywistych 
powodów – inną niż 4), pod warunkiem, że ghule ponownie 
biorą monety jako pierwsze (wtedy też łatwo wygrać – 
wystarczy w pierwszym ruchu zabrać tyle monet, by ich liczba 
była podzielna przez 4; istnieje jednak 25% szansy, że Badacz 
wybierze liczbę monet podzielną przez 4 – wtedy trzeba 
możliwie szybko sprawić, by po którymś ruchu ghuli została 
liczba monet podzielna przez 4). 

 

4. CMENTARZ „OSTATNIA WIECZERZA” 

 
Jeśli Badacze przybędą na 

cmentarz w ciągu dnia, nie znajdą 

niczego ciekawego, poza paroma 

rozkopanymi grobami i starym 

zafrasowanym grabarzem. Zapytany, 

osobnik ten może wspomnieć 

o  swych – trwających od kilku 

tygodni – problemach z hienami 

cmentarnymi. Nie odważył się 

jednak próbować ich złapać na 

gorącym uczynku, a policja zdaje się 

być bezradna. 

Jeśli Badacze zajdą na cmentarz 

nocą, ujrzą dwie tajemnicze postacie 

coś tam sobie mlaskające nad 

brzegiem rozkopanego grobu. Są to 

ghule – Ferdynand i Amadeusz, 

raczące się ludzkim truchłem. Jeden 

z  nich trzyma w zębach drewniany 

kołek jak cygaro. Obaj ubrani są 

w  przegniłe garnitury i zachowują 

się nad wyraz kulturalnie. Jeżeli nie 

zostaną natychmiastowo zaata-

kowani przez przewrażliwionych 

Badaczy, przywitają ich kulturalnym 

„dobry wieczór” wypowiedzianym 

z perfekcyjnym brytyjskim akcentem. Tak czy 

inaczej, ujrzenie ghuli powoduje utratę [PP: 

0/1k6]. 

Jeśli Badacze będą chcieli ich 

wypytywać, ghule zgodzą się odpowiedzieć 

na ich pytania tylko, jeśli ktoś zagra z nimi 

w  13 monet (vide: ramka). Gra polega na tym, 

że z puli 13 monet każdy może zabrać 

w swoim ruchu 1, 2 lub 3 monety. Wygrywa 

ten, kto zabierze ostatnią monetę. Ghule 

stawiają informacje przeciwko dowolnemu, 

wybranemu wcześniej, palcowi grającego, 

gdyż ludzkie palce są ich przysmakiem. 

Kiedy któryś Badacz wygra, ghule 

opowiedzą, jak to tydzień temu rozkopywały 

groby. W jednej ze starych trumien znalazły 

zadziwiająco świeże zwłoki, przebite 

osikowym kołkiem. Co ciekawe, zwłoki 

pozbawione były dłoni. Kiedy ghule wyjęły 

kołek, zwłoki ożyły z potępieńczym 

wrzaskiem i wybiegły w ciemną noc, krzycząc 

coś o zemście. 

Ghule mogą też przehandlować osikowy 

kołek (Obr. 1k3+MO, unieruchamia wampiry 

przy udanym wbiciu w serce [1/5 zwykłej 

szansy trafienia]) w taki sam sposób jak 

informacje. 

Jeśli Badacze przegrają trzy razy, ghule 

uznają, że są żenującą (choć smaczną) ekipą 

i  – wzruszone ich losem – zaoferują im 

informacje i osikowy kołek za darmo. 

 

Utrata palca to automatyczna rana za 

1k3 WT. Jeśli rana nie zostanie 

opatrzona, pozbawia kolejnych 1k2 WT co 

godzinę (max. 2 razy), potem już tylko zwykłe 

testy KON przeciwko zakażeniu co dobę 

przez 3 dni, a jeśli któryś się nie powiedzie – 

codzienna utrata 1k4 WT, aż do śmierci 

Badacza (lub potraktowania w końcu tej rany 

poważnie).



  

AMADEUSZ, taktowny ghul-dżentelmen 

S 15 KON 12 BC 14 INT 16 MOC 13 

ZR 11 WG - - WYK - - P - - WT 14 

Mod. Obr. +1k4     Szybkość 8 

Broń: osikowy kołek (30%, obr. 1k3+MO), szpony (30%, obr. 1k6+MO), 

zęby (30%, obr. 1k6+MO [automatyczne wgryzienie się* przy sukcesie]),  

Pancerz: broń palna i rzucana zadaje mu tylko połowę obrażeń 

Umiejętności: nasłuchiwanie 75%, rycie w ziemi 63%, skakanie 69%, 

skradanie 82%, spostrzegawczość 53%, ukrywanie się 72%, węszenie zwłok 71%, wspinaczka 83% 

 

 

FERDYNAND, uprzejmy ghul-dżentelmen 

S 17 KON 14 BC 15 INT 14 MOC 11 

ZR 12 WG - - WYK - - P - - WT 16 

Mod. Obr. +1k4     Szybkość 8 

Broń: szpony (30%, obr. 1k6+MO), zęby (30%, obr. 1k6+MO 

[automatyczne wgryzienie się* przy sukcesie]) 

Pancerz: broń palna i rzucana zadaje mu tylko połowę obrażeń 

Umiejętności: nasłuchiwanie 73%, rycie w ziemi 77%, skakanie 81%, 

skradanie 71%, spostrzegawczość 42%, ukrywanie się 56%, węszenie zwłok 66%, wspinaczka 91% 

 

 

 

 

UWAGA! Ghul może w rundzie walki 

zaatakować szponami i zębami jednocześnie! 

 

 

 

 

 

*Wgryzienie się: jeśli ghul ugryzie 

ofiarę, przestaje atakować i zaczyna 

żuć jej ciało, zadając 1k4 punkty obrażeń w 

każdej kolejnej rundzie, dopóki jest 

wgryziony. Ofiara ma szansę oderwać od 

siebie ghula przy udanym teście 

przeciwstawnym SIŁY (w którym może jej 

ktoś pomóc, rzecz jasna). 

 

 

 

 

 



5. EZOTERYCZNY ZAKON DAGONA 

 
Niezależnie od tego, czy Badacze przyjdą najpierw do zamtuza czy zakonu, na ulicy rozgrywa się taka oto scena: alfons, 

wyglądający niemal dokładnie jak postać na karcie stałego klienta Miltona (można im o tym wspomnieć tylko, jeśli ją już 

posiadają, rzecz jasna) i mówiący z rosyjskim akcentem, obrzuca się wyzwiskami z ubranym w kapłańskie szaty łysym grubasem o 

ohydnej fizjonomii. Oskarżają się o psucie sobie nawzajem interesu, kradzież nazwy i grożą podpaleniami oraz okaleczeniami 

ciała. W końcu obaj udają się do swoich przybytków. 

 

Ezoteryczy Zakon Dagona mieści się 

w budynku należącym onegdaj do loży 

masońskiej. Świątynia utrzymana jest w 

bardzo surowym stylu, a jedyną osobą 

znajdującą się wewnątrz jest Obed Marsh, 

który ćwiczy przed pustą salą pełną ławek swe 

najnowsze kazanie. Obed jest grubym 

niezrównoważonym oblechem, który już 

dawno powinien był umrzeć ze starości. Na 

pulpicie przy ołtarzu leży KSIĘGA 

DAGONA. 

Badacze muszą najpierw pozbyć się 

Obeda, by w ogóle móc podejść do pulpitu. 

Mogą wykorzystać swe niezgłębione pokłady 

kreatywności, albo zwyczajnie puknąć 

staruszka – decyzja należy do nich. 

W tym momencie warto zauważyć, że 

w piwnicy przybytku, w kamiennym basenie, 

drzemie Śliski Jerry – pupil Obeda. Jerry jest 

ludzko-głębinową hybrydą w końcowym 

stadium przemiany. Jeśli usłyszy jakiś 

podejrzany hałas, lub zostanie wezwany przez 

Obeda, niechybnie opuści swoje leże, 

wybijając dziurę w podłodze, 

i zaatakuje Badaczy. 

Jeżeli Badacze przekonali Obeda, 

by opuścił świątynię, to zawiesił na 

haczyku swoją ceremonialną szatę. 

Jeśli go unieszkodliwili, to szata 

znajduje się na nim. Tak czy inaczej, 

jeśli przeszukają jej kieszenie, to – 

oprócz kawałka ciasta dyniowego 

zawiniętego w chustkę i klucza do 

piwnicy – Badacze odnajdą w nich 

ULOTKĘ REKOLEKCYJNĄ. 

Pomimo zawartej na niej prośby 

Lowella, Marsh był zbyt leniwy, by 

zmienić hasło. Żeby zdjąć zaklęcie, 

jeden z Badaczy musi poruszać palcem 

prostymi liniami po literach koła sigili na 

okładce księgi od litery „A” aż do „N”, 

by utworzyć słowo „ADMIN” (literze 

„D” odpowiada, rzecz jasna, symbol 

delty). 

Jeśli nie wpadną na to, jak działa 

koło sigili, mogą zapytać w „Magicznych 

Utensyliach”. Nie wykluczam też 

możliwości porąbania drewnianego pulpitu 

na kawałki, jeżeli Badacze nie należą do 

najbardziej lotnych (co z pewnością 

zaalarmuje Śliskiego Jerry’ego, jeśli nadal 

znajduje się w swoim leżu). 



 

OBED MARSH, obleśny kapłan Dagona 

S 12 KON 08 BC 15 INT 16 MOC 17 

ZR 11 WG 03 WYK 08 P - - WT 10 

Mod. Obr. +1k4      Szybkość 8 

Broń: chwyt (25%, obr. spc.), cios głową (10%, obr. 1k4+MO), kopnięcie 

(25%, obr. 1k6+MO), uderzenie pięścią (50%, obr. 1k3+MO) 

Umiejętności: astronomia 49%, charakteryzacja 38%, mity Cthulhu 58%, 

okultyzm 66%, perswazja 43%, wmawianie 57% 

Czary: Nawiązanie kontaktu z Dagonem, Nawiązanie kontaktu z Istotą z Głębin, Uzdrowienie, 

Wezwanie/Odesłanie Dagona, Wywołanie szaleństwa, Zaszczepienie strachu 

 

 

ŚLISKI JERRY, hybrydowy pupil Obeda 

S 14 KON 12 BC 20 INT 08 MOC 10 

ZR 13 WG - - WYK - - P - - WT 13 

Mod. Obr. +1k6     Szybkość 8 na lądzie, 10 w wodzie 

Broń: chwyt (30%, obr. spc.), pazury (25%, obr. 1k6+MO) 

Utrata PP: 0/1k6 

 

 

 



6. EROTYCZNY ZAMTUZ DRAGONA 

 
Niezależnie od tego, czy Badacze przyjdą najpierw do zamtuza czy zakonu, na ulicy rozgrywa się taka oto scena: alfons, 

wyglądający niemal dokładnie jak postać na karcie stałego klienta Miltona (można im o tym wspomnieć tylko, jeśli ją już 

posiadają, rzecz jasna) i mówiący z rosyjskim akcentem, obrzuca się wyzwiskami z ubranym w kapłańskie szaty łysym grubasem o 

ohydnej fizjonomii. Oskarżają się o psucie sobie nawzajem interesu, kradzież nazwy i grożą podpaleniami oraz okaleczeniami 

ciała. W końcu obaj udają się do swoich przybytków. 

 

W zamtuzie wita Badaczy Ivan Drago – 

wesoły, głośny alfons o wielkim wąsie 

i pokaźnej posturze, sprowadzający 

prostytutki z najdzikszych zakątków świata. 

Proponuje im rozkosze z kurwami w cenach 

wahających się od 10 do 100 dolarów. Jeśli 

Badacze pokażą Ivanowi znalezione w domu 

Wooda zdjęcie kobiety, zostanie ona przezeń 

zidentyfikowana jako Ming-Ming. Okazuje 

się, że jest ona luksusową prostytutką i że 

muszą zebrać 100 dolców. Albo… wykonać 

dla Ivana zadanie, polegające na włamaniu się 

do Ezoterycznego Zakonu Dagona 

i wykradnięciu stamtąd Księgi Dagona. 

Jeśli zdecydują się wykonać zadanie, 

Ivan informuje ich, że Księga przytwierdzona 

jest do kościelnego pulpitu przy pomocy 

magii. Przed jej otwarciem, Obed Marsh 

zawsze wyrysowuje na niej palcem jakiś 

dziwny symbol.  

 

      SPOTKANIE   Z   MING-MING:  
Z prostytutką można spotkać się tylko 

nocą (w dzień odsypia). Gdy Badacze wybiorą 

jedną osobę z drużyny, która spotka się 

z Ming-Ming (Ivan jest nieustępliwy 

w kwestii liczby klientów na raz), po wejściu 

do jej pokoju widzi ona, jak prostytutka jest 

właśnie ssana przez bezrękiego wampira [PP: 

1/1k4]. Gdy Czysty Louie zauważa Badacza, 

wyskakuje przez okno, roztrzaskując je na 

kawałki, a umierająca Ming-Ming upada na 

podłogę. Ostatkiem sił wyciąga ze skrytki 

w biustonoszu ORIENTALNY SZYFR 

i podaje go Badaczowi. Udany rzut na Wiedzę 

utwierdza Badaczy w przekonaniu, że znaki 

szyfru nie należą do znanych alfabetów.  

Udany rzut na Okultyzm lub połowę Wiedzy 

identyfikuje znak u dołu jako japoński symbol 

ognia. 

Podsumowując sytuację: Badacz 

znajduje się teraz z zakrwawioną martwą 

kurwą w pokoju, w którym przed chwilą 

rozwalono okno w drobny mak. Jeśli zechce, 

może spróbować wytłumaczyć sytuację 

zaalarmowanemu hałasem Ivanowi, który 

właśnie powoli wspina się po schodach. Jeśli 

nie – okno znajduje się 7 m nad ulicą, ostre 

kawałki szkła nadal tkwią w jego ramie, 

a bruk jest nimi usypany jak łóżko 

nowożeńców płatkami róż. Jakaż radość    

wybierać!

 

IVAN DRAGO, rezolutny alfons 

S 17 KON 13 BC 16 INT 13 MOC 08 

ZR 10 WG 11 WYK 09 P 40 WT 15 

Mod. Obr. +1k6     Szybkość 8 

Broń: cios głową (10%, obr. 1k4+MO), kopnięcie (25%, obr. 1k6+MO), 

uderzenie pięścią (50%, obr. 1k3+MO) 

Umiejętności: charakteryzacja 78%, jeździectwo 63%, księgowość 44%, 

perswazja 58%, przebieranie się 73%, sztuka (wodewil) 67%, targowanie się 

43%, wmawianie 35% 



7. SKLEP „MAGICZNE UTENSYLIA” 

 
Miejsce to wygląda 

jak połączenie starej 

biblioteki i laboratorium 

alchemika. Wszędzie 

leżą dziwaczne 

demoniczne figurki, 

zminiaturyzowane 

ludzkie głowy i słoje 

z podejrzaną zawartością. 

Wnętrze intensywnie 

pachnie orientalnymi 

przyprawami, starymi 

księgami i rozgrzanym 

mosiądzem. Sklep 

prowadzony jest przez 

Johanna von Klemta – 

szczupłego, wiekowego 

jegomościa ubranego jak XIX-

wieczny prestidigitator i mówiącego z silnym 

germańskim akcentem. Można u niego kupić 

przeróżne magiczne ingrediencje. Ze względu 

na swoją rozległą znajomość zagadnień 

okultystycznych, von Klemt może też służyć 

Badaczom przy interpretacji wszelkich 

paranormalnych tropów. 

 

JEŚLI    BADACZE  SZUKAJĄ    

 SPOSOBU NA DOSTANIE SIĘ 

DO LATARNI: Johann poleci im zakup 

PASA ŚW. CYPRIANA Z ANTIOCHII (nie 

mylić ze świętym Cyprianem z Kartaginy!), 

patrona    magów, 

nekromantów i demonologów. Opowie, że jest 

on częścią całego rynsztunku, w tajemnicy 

stworzonego ze skóry świętego przez 

chrześcijańskich rzymskich garbarzy na 

początku IV wieku. Pas ów ma moc 

przełamania raz na rok dowolnej magicznej 

bariery ochronnej. Johann może go sprzedać 

za 90$ (chyba, że ktoś się będzie targował), 

albo wymienić na Księgę Dagona, którą 

można ukraść w budynku Ezoterycznego 

Zakonu Dagona. 

Kiedy już dojdzie do wymiany dóbr, 

Johann pakuje pas w egzemplarz 

PERIODYKU „OCULUS INFERNUM”. 

 

 

 

 

JOHANN VON KLEMT, mag-antykwariusz 

S 11 KON 13 BC 09 INT 18 MOC 18 

ZR 12 WG 14 WYK 21 P 43 WT 12 

Mod. Obr. 0     Szybkość 8 

Broń: cios głową (26%, obr. 1k4+MO), kopnięcie (55%, obr. 1k6+MO), 

uderzenie pięścią (60%, obr. 1k3+MO)  

Umiejętności: chemia 58%, mity Cthulhu 27%, okultyzm 77%, psychologia 

68%, spostrzegawczość 44%, sztuki walki (kung fu) 57%, targowanie się 

56%, ukrywanie się 73% 

Czary: Chmura zapomnienia, Mesmeryzm, Ogłuszenie, Otwarcie bramy, Wstrząśnienie, Zaklęcie 

przedmiotu 



8. LATARNIA MORSKA 

 
Czasy świetności (i przydatności) latarni 

już dawno minęły, ale po stanie okien i drzwi 

można wnieść, że ktoś w niej mieszka. Za 

szybami widać tylko nieprzeniknioną 

ciemność, drzwi zaś są zamknięte na głucho. 

Nie da się ich wyważyć, a jeśli Badacze 

zdecydują się włamać, okaże się, że jakaś 

nieczysta siła uniemożliwia wsadzenie 

wytrycha do zamka. Udany rzut na Okultyzm 

lub Mity Cthulhu ujawnia, że jest tak za 

sprawą czaru, którym zapieczętowano* 

budynek. Udany rzut na Okultyzm daje też 

Badaczom informację, że istnieje mnóstwo 

różnych przeciwczarów. Jeśli już wiedzą, że w 

Assmouth znajduje się przybytek Johanna von 

Klemta, z pewnością będą chcieli się doń udać 

i zasięgnąć rady. 

 

POSIADAJĄC PAS ŚW.  

CYPRIANA Z ANTIOCHII:  

Zbliżony do zapieczętowanej latarni pas 

świętego Cypriana jaśnieje przez moment 

niebiańskim blaskiem, po czym gaśnie, 

zaczyna się dymić i śmierdzi palonymi 

włosami. Drzwi stają otworem (nie same 

z siebie, nadal trzeba sobie zadać minimum 

trudu i nacisnąć klamkę). Latarnia zostaje 

ponownie zapieczętowana (przez 

znajdującego się w niej demona, o którym – 

za chwilę) krótko po wejściu Badaczy. Są 

teraz w niej uwięzieni. 

Wnętrze latarni zostało zaadaptowane, by 

służyć komuś za dom. Wyraźnie jednak 

widać, że od dłuższego czasu nikogo nie było 

w środku; panuje bałagan i syf. Jeśli Badacze 

zdecydują się przeszukać pomieszczenie, 

pośród stert papierów i niedojedzonych 

posiłków znajdą: FRAGMENTY 

DZIENNIKA, WYRWANY OBRAZEK oraz 

CYRKIEL, KARTKĘ i LINIJKĘ. 

Na górze latarni nie ma niczego poza 

schodami. Są tak zbutwiałe, że mogą się 

zarwać pod niefrasobliwym Badaczem. Jeśli 

jednak któryś zdecyduje się z nich skorzystać 

mimo to, niech rzuci na Szczęście. Udany rzut 

sprawi, że schody zarwą się na stosunkowo 

niewielkiej wysokości; nieudany – że na 

skutek upadku straci 1k3 punkty WT (2k3 

przy wyjątkowo spartolonym rzucie). 

W niższej części latarni, mokre kamienne 

schody wiodą ku ciemnej piwnicy. Słychać 

w niej ciężkie sapanie na skraju pola 

widzenia. Jeśli ktoś zdecyduje się użyć latarki, 

może ujrzeć ruch przywołanej przez 

Corneliusa bestii [PP: 1/1k4], ale nie wyjdzie 

ona na schody, bo jest uwięziona w piwnicy. 

Żeby się jej pozbyć, Badacze muszą 

przestudiować fragmenty dziennika 

Corneliusa Desmaraisa, narysować piękny 

pentagram i znać zaklęcie. Istnieje minimalna 

szansa, że któryś z Badaczy będzie potrafił 

konstrukcyjnie sporządzić perfekcyjny 

pentagram; na wszelki jednak wypadek, 

odpowiedni opis znajduje się w  periodyku 

„Oculus Infernum”. Jeśli z jakiegoś powodu 

Badacze nie posiadają ani periodyku, ani 

niezbędnych umiejętności, niech bogowie 

mają ich w opiece… 

 



POSIADAJĄC   NARYSOWANY 

PENTAGRAM: Badacze schodzą 

do piwnicy, gdzie bestia nie jest w stanie im 

nic zrobić, choć zdecydowanie próbuje. 

Z  każdą jej próbą, narysowany przez nich 

pentagram powoli blaknie. Ktokolwiek 

wcześniej nie tracił poczytalności przez 

demona, traci ją teraz [PP: 1/1k6]. Kiedy 

Badacze wypowiedzą stare gaelickie zaklęcie 

„téigh trasna ort féin” (w wolnym 

tłumaczeniu: „wychędoż się sam”), demon 

rozpada się na drobne cuchnące mięsiste 

kawałeczki, a czar pieczętujący budynek znika 

na stałe. 

Jeśli posiadają szpadel, albo prawdziwie 

chłopskie dłonie, Badacze mogą się teraz 

zabrać za kopanie w północnym rogu piwnicy 

(oczywiście, jeśli wiedzą z listu Miltona, 

gdzie mają kopać) i odnaleźć trzy drewniane 

skrzynki oraz OSTRZEŻENIE zamknięte w 

zardzewiałej metalowej papierośnicy. Udany 

rzut na Spostrzegawczość ujawnia, że każda 

ze skrzyń jest zrobiona z innego rodzaju 

drewna. Udany rzut na Historię naturalną 

ujawnia, że jedna jest dębowa, druga jest 

klonowa, a trzecia jest bukowa. Zamknięte są 

na proste zatrzaski. Wszystkie ważą tyle samo 

i w żadnej nic nie terkocze przy potrząsaniu. 

Daj Badaczom trochę czasu, zanim 

udany rzut na Pomysłowość, pozwoli im 

powiązać fakt, że bukowa skrzynka 

odpowiada nazwisku Louiego („beech” = 

„buk” po angielsku). W niej właśnie znajdują 

się zmumifikowane dłonie Czystego Louiego. 

W pozostałych znajduje się proszek, który 

eksploduje w połączeniu z powietrzem 

i zadaje 1k3+3 obrażeń w promieniu 3 m. 

 

*Zapieczętowanie latarni działa 

w ten sposób, że żadna siła nie jest 

w stanie naruszyć struktury ścian, okien, 

drzwi czy podłogi budynku – stają się 

praktycznie niezniszczalne. Bariera jest 

absolutnie nieprzekraczalna dla światła (z obu 

stron szyb widać tylko głęboką ciemność), fal 

dźwiękowych, radiowych, itp. 

 

 



ROZWIĄZANIE AKCJI 

 
Po odzyskaniu przez nich 

dłoni Louiego, trzeba zasugerować 

Badaczom, że teraz posiadają coś, 

czym mogą zwabić wampira, by 

go unieszkodliwić. Należy 

pozwolić im zaplanować akcję. 

Jeśli jednak będą zbyt opieszali, 

Czysty Louie zaatakuje znienacka 

(najpewniej nocą lub w bardzo 

pochmurny dzień, bo nie jest 

w stanie zbyt długo znosić 

światła słonecznego). Ujrzenie 

wampira nie pociąga za sobą 

konsekwencji w postaci utraty PP, bo – 

chociaż ma zakazaną mordę – nadal wygląda 

całkiem ludzko. O ile akurat nie robi czegoś 

bardzo popieprzonego, rzecz jasna. 
Czysty Louie regeneruje 1 punkt WT na 

godzinę. Jeżeli więc uzna, że nie wygra walki, 

spróbuje ucieczki (jest o 2 jednostki ruchu 

szybszy od człowieka) i wkrótce zaatakuje 

ponownie. Udane umieszczenie w jego sercu 

(1/5 zwykłego rzutu na trafienie) osikowego 

kołka zupełnie go unieruchamia, dopóki 

rzeczony kołek nie zostanie usunięty. 

Pierwsze udane trafienie nabojem odlanym 

z dzwonu spowalnia jego ruch do ludzkiego, 

a każde kolejne – zupełnie unieruchamia go aż 

do czasu zregenerowania obrażeń 

otrzymanych w ten sposób. Jeżeli jego ciało 

nie zostanie możliwie gruntownie zniszczone, 

to – nawet utraciwszy 

wszystkie punkty WT – Czysty Louie 

zregeneruje się po pewnym czasie. 

Louie nie lubi światła słonecznego, choć 

nie powoduje ono u niego obrażeń. Woli 

ukrywać się w cieniu i nie zwracać na siebie 

niepotrzebnie uwagi, a nocą ma tę przewagę 

nad Badaczami, że  doskonale widzi w 

ciemnościach (ignoruje wszelkie kary za słabe 

oświetlenie). Będzie raczej unikał konfrontacji 

za dnia, ale nie jest ona zupełnie wykluczona. 

Kiedy graczom uda się unieruchomić 

Czystego Louiego i unicestwić jego ciało, 

następuje koniec sesji. No, chyba, że obrócili 

przeciwko sobie mieszkańców Assmouth; 

wtedy koniec sesji następuje wraz 

z opuszczeniem miasta w jednym kawałku.  

 

RICHARD ”LOU” BEECH, wampir-psychopata 

S 19 KON 15 BC 14 INT 13 MOC 12 

ZR 15 WG 07 WYK 06 P - - WT 15 

Mod. Obr. +1k6     Szybkość 10 

Broń: cios głową (10%, obr. 1k4+MO), kopnięcie (25%, obr. 1k6+MO), 

uderzenie kikutem (45%, obr. 1k2+MO), zęby (50%, obr. 1k4 [przy 

sukcesie, ofiara zupełnie przestaje się opierać i traci 1k6 SIŁY w każdej 

kolejnej rundzie trwania ugryzienia; jeśli SIŁA ofiary spadnie do 0, zostaje 

ona całkowicie i nieodwracalnie sparaliżowana]) 

Umiejętności: psychologia 58%, skradanie 65%, tropienie 72%, ukrywanie się 81%, węszenie krwi 

73%, (posiada też całkiem sensownie rozwinięte umiejętności obsługi broni palnej, ale – wziąwszy 

pod uwagę stan jego kończyn górnych, nie mają one wielkiego znaczenia). 

Hipnotyczne spojrzenie: jeśli wampir wygra przeciwstawny test MOCY z patrzącą mu w oczy 

ofiarą, zostaje ona zahipnotyzowana i wykonuje jego proste polecenia. Jeżeli polecenie wyraźnie 

zagraża życiu ofiary,  wykonuje ona rzut na Pomysłowość, by spróbować się otrząsnąć. 



HANDOUTY I KARTY POSTACI 
 

 
 

LIST GOŃCZY 



 
 

POGŁOSKI 



 
LIST MILTONA – str. 1 



 
LIST MILTONA – str. 2 



 
ZDJĘCIE GANGU, KARTA STAŁEGO KLIENTA, 

opis PASA ŚW. CYPRIANA i ZDJĘCIE KOBIETY 
 

Najlepiej wydrukować tę stronę na kartce z bloku technicznego. W opisie pasa – zrobić dziurkę w wyznaczonym miejscu, 

przewlec sznurek i przywiązać go do fizycznej manifestacji jakiegoś zwykłego skórzanego paska do spodni. 



 

 

 

 

 

 

 

 
ULOTKA REKOLEKCYJNA – przód 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ULOTKA REKOLEKCYJNA – tył 

 

 

 

 

 



 
KSIĘGA DAGONA 



 
PERIODYK „OCULUS INFERNUM” – przód 



 
PERIODYK „OCULUS INFERNUM” – tył 



 

 

 

 

 

 
ORIENTALNY SZYFR 

 

To całkiem fajowy handout. Będziesz do niego potrzebował atramentu sympatycznego reagującego na wysoką temperaturę. To 

nic skomplikowanego  – zadziała wiele rzeczy: mleko, sok z owoców cytrusowych, woda z miodem albo cukrem itp. Pierwszy 

szef brytyjskiej Tajnej Służby Wywiadowczej, Mansfield Smith-Cumming (klnę się na wszystkie bóstwa, że nie wymyśliłem tego 

nazwiska), powiadał też, że „każdy mężczyzna nosi przy sobie własne pióro”. Mając na myśli wacka. Więc owszem – nasienie też 

jest atramentem sympatycznym. Ale sądzę, że będzie lepiej dla wszystkich zainteresowanych, jeśli skorzystasz z mojego przepisu: 

sok z cytryny pół na pół z mlekiem i odrobina cukru. Działa jak marzenie. Bacz tylko, by nie nanieść atramentu sympatycznego za 

blisko nadrukowanej części handoutu, bo go rozmyje. I pamiętaj, żeby potem porządnie wymiętolić kartkę, bo przy odpowiednim 

oświetleniu może dać się zauważyć tajną część wiadomości! 

 

Nanieś na wycięta kartkę atrament według poniższego wzoru: 

 
Znaczek u dołu to – wspomniany w treści scenariusza – japoński symbol ognia (musisz go wywołać przed sesją, rzecz jasna). 

Z oczywistych powodów, do sesji przyda się przynajmniej jedno sensowne źródło ognia. Podczas moich sesji zawsze palą się 

jakieś świeczki, ale jeśli ci to nie odpowiada, po prostu miej pod ręką jakiegoś tealighta i użyj go, gdy Badacze już wpadną na 

metodę rozwiązania zagadki. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
FRAGMENTY DZIENNIKA – str. 1 

 
Marginesy są dostosowane do druku obustronnego, jeśli Ci zależy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FRAGMENTY DZIENNIKA – str. 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FRAGMENTY DZIENNIKA – str. 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FRAGMENTY DZIENNIKA – str. 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FRAGMENTY DZIENNIKA – str. 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYRWANY OBRAZEK 

 
Najlepiej sam postrzęp obrazek u dołu i z lewej strony, żeby wyglądał na wyrwany z książki. 
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