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Wstęp

Pomiot to  przygoda  o  czarnej  magii,  pięknym
ludzie  i  nienaturalnej  katastrofie,  rozgrywająca
się  w  ponurym zaścianku  Ogrodów Hekate  i u-
trzymana  w  stylu  mrocznej  baśni  lub
makabrycznej ballady.

Napisaliśmy  przygodę  z  myślą  o  grze  Lamen-
tations of the Flame Princess, ale równie dobrze
i bez  żadnych  zmian  w  statystykach  można
poprowadzić  ją  na  zasadach  retroklonów,  gier
OSR i  wczesnych edycji  D&D.  Po  nieznacznych
zmianach  scenariusz  powinien  sprawdzić  się
w dowolnej  edycji  D&D.  Konwersja  na  inny
system,  na  przykład  na  Warhammera,  którego
ciężki  klimat  pasuje  do  przygody,  również  nie
powinna być trudna.

Lamentations  of  the Flame Princess nie ukazało
się  po  polsku.  Przy  pisaniu  przygody
tłumaczyliśmy terminy w następujący sposób:

armor, armor class, AC – pancerz, klasa pancerza,
KP

Hit dice, HD – kości wytrzymałości, KW

hit points, hp – żywotność, żw

save  (vs  paralyzation,  magical  device,  magic) –
obrona (przed paraliżem, mechanizmem, magią)

Przyjmijcie,  że  wszyscy  BNi  bez  statystyk  to
ludzie 0 poziomu z 1 KW.

Miejsce akcji

Przygoda  rozgrywa  się  w  mitycznym  świecie
zbliżonym do naszego XVIII w., a Ogrody Hekate
to  region  przypominający  Europę  Połudiowo-
Wschodnią.  To  klimaty  braci  Grimm,  Rękopisu

znalezionego  w  Saragossie,  Drakuli,  komiksu  The
Marquis i  gry  Bloodborne.  Dodatkowe  inspiracje
możecie  znaleźć  na  blogu
gardensofhecate.blogspot.com/.

Możecie też przenieść przygodę do innego świata.
Scenariuszowi  nie  zaszkodzi  cofnięcie  czasu
o kilkaset lat, zamiana trójgraniastych kapeluszy
na kapaliny, a sztucerów na kusze.

Czas gry

Polecamy poprowadzić przygodę podczas 2-3 sesji
trwających 3-4 godziny. Możecie ją też rozegrać
podczas  jednej  sesji  (należy  liczyć  na  nią
przynajmniej  6  godzin),  ale  wtedy  praw-
dopodobnie  będziecie  musieli  się  spieszyć  albo
pominąć niektóre wydarzenia.

Bohaterowie

To  przygoda  dla  dowolnej  liczby  postaci  na
niskich  poziomach.  Można  poprowadzić  ją
samodzielnie lub wpleść w gotową kampanię. Na
końcu scenariusza znajduje  się  pięciu  gotowych
bohaterów, którzy mają wątki osobiste i historie
powiązane z przygodą. Możecie śmiało oddzielić
wątki i historie od gotowych postaci, przemieszać
je między nimi albo, za zgodą graczy, dopisać je
do ich własnych bohaterów, zapisując białe plamy
w  ich  historii  lub  uzgadniając,  co  robili
w Ogrodach Hekate  od zakończenia poprzedniej
przygody.

Jeśli  planujecie  używać  gotowych  wątków
osobistych,  w czasie przygody będziecie  musieli
równocześnie  kontrolować  je  (opisane  na
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stronach  31-32)  i  wątek  główny.  To  może  być
skomplikowane, ale wierzymy w was! Dacie radę.

Równie dobrze możecie poprowadzić  Pomiot bez
przygotowanych  przez  nas  wątków  osobistych,
zamiast  tego  dodając  własne,  związane
z bohaterami waszej kampanii.

Muzyka

Jeśli  chcecie  puścić  jakąś  muzykę,  która  będzie
przygrywała w tle podczas gry, polecamy utwory
z  Diablo  II:  Rogue,  Wilderness,  Sisters,  Spider,
Jungle,  Tombs,  Monastery,  Cave,  Leoric i  Coda.
Zebraliśmy wszystkie na Spotify:
https://open.spotify.com/user/witek-
k/playlist/6ngNpA1lNXFVr1WfLSJ2CB

Większość miejsc i wydarzeń w przygodzie ma też
specjalnie  dobrane  pod  siebie  utwory,
wymienione  w  tekście.  Je  również  znajdziecie
na Spotify:
https://open.spotify.com/user/witek-
k/playlist/5Vzh9G9KuLlg7KizxjsL7O

Uwaga

To  scenariusz  z  elementami  grozy,  a  niektóre
wątki  są  ciężkie  i  nieprzyjemne.  Ostrzeżcie
graczy, a prowadząc, bądźcie dojrzali.
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Streszczenie przygody

Bohaterowie są gośćmi lub sługami Hrabiny Veivod,
rządzącej  zamkiem  w  Ogrodach  Hekate,  jednej
z przygranicznych  prowincji  cesarstwa.  Prawdo-
podobnie  od  ich  ostatnich  przygód  minęło  kilka
tygodni.

Akt  1:  Bohaterowie  mają  dziwny sen  i  budzą  się
w środku  nocy,  słysząc  krzyk  Hrabiny.  Znajdą  ją
ranną w krypcie pod zamkiem. Być  może odkryją
też,  że  Hrabina  jest  czarodziejką,  przybierającą
postacie potworów.

Akt 2: Następnego dnia bohaterowie zostają wysłani
do pobliskiej jaskini po lecznicze zioła. Na miejscu
odkrywają,  że  w  całym  okolicznym  lesie  –
Volovskiej  Kniei  –  rodzą  się  zniekształcone
zwierzęta.  Po  powrocie  do  zamku  spotkają
aroganckiego rządcę,  Montperny'ego – nie wiedzą,
że to nieśmiertelny upiór przywołany przez Hrabinę.
Podejrzewa to miejscowy ksiądz, Ivan, który strzela
do Montperny'ego, żeby się upewnić.

Akt 3:  Niezależnie od tego, czy bohaterowie złapią
księdza-zabójcę,  zostają  wysłani,  żeby  dowiedzieć
się  więcej  o  niepokojach  w  pobliskich  wsiach,
Volovie i  Kalnym Rogu.  W całej okolicy rodzą się

zdeformowane  zwierzęta,  co  pogłębiła
dotychczasowe spory między osadami.  Mieszkańcy
szykują  się  na  zajazd.  Jeśli  bohaterowie  zaczną
szukać  śladów,  natrafią  na  trop  potwora
odpowiedzialnego za plagę deformacji. Zostaną też
zaatakowani  przez  stado  zniekształconych  danieli
i odkryją Hrabinę w jej nieludzkiej postaci.

Akt  4: Hrabina  wysyła  łowczych,  by  schwytali
potwora, którym jest jednorożec. Bohaterowie mogą
pomóc  im albo  przeszkodzić.  Gdy  słudzy  Hrabiny
zbliżają się do celu, padają atakiem drugiej  grupy
myśliwych  –  najemników  z  Pięknego  Ludu,
wysłanych  by  odzyskać  jednorożca.  Siły  są
wyrównane i to gracze zadecydują o wyniku łowów.

Schodzenie  ze  szlaku: trzymanie  się  scenariusza
jest  mniej  ważne  niż  opisywanie  konsekwencji
działań  graczy.  Jeśli  drużyna  zejdzie  ze  szlaku,
używaj przygody jako skrzynki z narzędziami, wy-
bieraj  to,  co  cię  inspiruje,  i  improwizuj.  Jeśli
bohaterowie  nie będą chcieli  wykonywać zadania,
tylko,  na  przykład,  poprowadzić  bunt  chłopski,
który skończy się oblężeniem zamku Veivod, to też
może być świetna sesja.
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Wątki osobiste

Emerik  Braut to  huzar  Hrabiego  Veivod.  Jest
zakochany  w  rzeźbiarce  (lub  rzeźbiarzu)
mieszkającym w Volovskiej  Kniei,  która  okaże  się
gościem z Pięknego Ludu.

Grigor to  młody  myśliwy.  Zależnie  od  tego,  jaką
wersję  postaci  wybierze  gracz,  przyjaciel  Grigora
może być uwięziony przez Montperny'ego – jeśli nie,
Grigor  mógł  być  w  dzieciństwie  porwany  przez
Piękny  Lud,  a  teraz,  po  ucieczce,  może  być
zmuszony do wyboru między ludzką a elfią naturą.

Penka to  poszukiwaczka  przygód  z  ciężką
przeszłością.  W  Ogrodach  Hekate  będzie  mogła
odnaleźć  zaginionego  członka  rodziny  (jest  nim

Grigor albo jeden z elfów) i utraconą szablę po ojcu
(skradzione  przez  chłopkę,  obecnie  szanowaną
matronę).

Manda to czarownica, która przez przypadek zabiła
swoją  mentorkę.  Podczas  przygody  zmierzy  się
z własną  ciemną  stroną  oraz  z  inną  czarownicą,
która  podburza  świniarzy  z  Kalniego  Rogu  do
zajazdu.

Yesil to  cudzoziemski  czarnoksiężnik  z  amnezją,
który  będzie  z  czasem  odzyskiwał  wspomnienia
i utraconą moc.
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Tło: Piękny Lud i Jednorożec
Piękny Lud, w skrócie – elfy, to prastare stworzenia
niespokrewnione z ludźmi. Przyjmują różne kształty
i rozmiary: mogą mieć parę cali, mogą być wielkości
domu.  Zamieszkują  dzikie,  niedostępne  miejsca:
mateczniki,  wysokie  góry,  a  także  położoną
w górnych  zaświatach  krainę  Faerie.  Ludzie
zazwyczaj  boją  się  ich  i  unikają  kontaktu  (choć,
oczywiście, zdarzają się wyjątki). Nie bez powodu,
bowiem elfom zdarza się oszukiwać ludzi, krzywdzić
ich, zabijać, porywać i zmieniać ich postać, również
– zjadać. Największy gniew budzi to,  że porywają
dzieci,  czasem  zostawiając  na  ich  miejsce  własne
podrzutki.

Od Pięknego Ludu promieniuje Skaza Elfów, spro-
wadzająca szaleństwo na śmiertelników.

Jednorożec: to  zwierzę  pochodzące  z  Faerie.
Z wyglądu  przypomina  konia,  zwykle  o  jasnym
umaszczeniu. Jak wszystkie stworzenia z Pięknego
Ludu, jednorożce otacza Skaza, a ich słabością jest
żelazo.  W  przeciwieństwie  do  koni  są  wszystko-
żerne,  chętnie  polują  i  jedzą  mięso.  Jednorożce
bywają  oswajane  i  trzymane  na  dworach  elfich
władców.

Samiec jednorożca ma na czole długi, ostry róg. Jest
dzikim  i  okrutnym  stworzeniem  o  dziwnej  mocy:
w pobliżu jednorożca roślinność rozrasta się i znie-
kształca,  a  samice  zwierząt  (dowolnego  gatunku)
zachodzą  w  ciążę  i  tracą  pamięć  spotkania
z potworem  (uwaga:  nie  bądźcie  sadystami,  nie
zapładniajcie  bohaterek  graczy).  Ciąża  trwa  tylko
kilka tygodni. Rodzi się z niej zdeformowane potom-
stwo.  Wiele  młodych  umiera  podczas  niemowlęc-
twa,  podczas  gdy  inne  dojrzewają  bardzo  szybko.

Potomstwo  promieniuje  skazą  elfów,  jednak
znacznie słabiej niż prawdziwe elfy.

Ucieczka jednorożca: kilka  tygodni  temu bariera
między  Faerie  i  Ogrodami  Hekate  została
przerwana.  Być  może  przyczyną  była  ucieczka
jednego z porwanych przez elfy ludzi, który obalił
kamień  graniczny  (jeśli  w  drużynie  jest  Grigor
porwany za młodu przez elfy, to on zerwał barierę).
Za zbiegiem podążył jednorożec miejscowego Króla
Elfów.  Obecnie  potwór  sieje  spustoszenie
w okolicach Zamku Veivod. Król gniewa się, a żeby
odzyskać ogiera, najął oddział myśliwych.

Najemnicy

członkowie oddziału to:

Flecista, stary porywacz dzieci, grający na magicz-
nym  flecie  jak  Szczurołap  z  Hameln,  przywódca
grupy.  Od  początku  przygody  podróżuje  po
Ogrodach, zbiera oddział i szuka śladów.

Łowczyni,  blada  kobieta,  wyborowy  strzelec
z magiczną strzelbą i piórami sójki wplecionymi we
włosy.  Jeśli  w  drużynie  jest  Penka,  ale  nie  ma
Grigora, Łowczyni może być jej zaginioną siostrą –
dość długo przebywała w Faerie, żeby upodobnić się
do elfów.

Rzeźbiarz  Zvjezdan (albo  Rzeźbiarka  Zvjezdana).
W pewnym stopniu lubi ludzi. Od jakiegoś czasu żył
w chacie między Volovem a Kalnim Rogiem. Rzeźbi
w drewnie, nosząc grube rękawice, żeby nie dotykać
żelaza. Niektóre z jego rzeźb są żywe.

Roje,  chmary  malutkich  duszków  o  niebieskich
skrzydłach.  Duszki  są  mięsożerne  i  agresywne.
Flecista używa ich w charakterze psów myśliwskich.
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Tło: Hrabina Veivod
Hrabina Veivod z rodu Vérzőfarkas włada zamkiem
Veivod,  gdy  jej  mąż  walczy  na  wojnach  w  imię
cesarzowej. Hrabina uwielbia być w centrum uwagi.
Wydaje wiele pieniędzy, by dbać o wygląd oraz by
odwiedzać i urządzać ekstrawaganckie przyjęcia dla
najwyższych sfer. Jej goście podziwiają jej inteligen-
cję,  osobowość,  piękno  i  teatralne  gesty.  A to
zaledwie fasada – Hrabina ma wiele tajemnic.

Motywacje: Hrabina obsesyjnie szuka sposobu, by
jej bogactwo, młodość i piękno trwały wiecznie. To
dzięki  tej  obsesji  bardzo  interesuje  się  alchemią
i okultyzmem  wszelkiej  maści.  Korzysta  z  każdej
okazji,  żeby poznawać magów i gromadzić wiedzę
tajemną, magiczne komponenty i zaklęte przedmio-
ty, które mogą pomóc jej w osiągnięciu celu. Przez
lata  nauki  stała  się  doświadczoną  czarodziejką,
władającą czarami i prastarymi duchami.

Choć  wiedza  tajemna  i  umiejętności  magiczne
przydają się Hrabinie do zabawiania szlachetnie u-
rodzonych gości, czarodziejka nie obnosi się z praw-
dziwą  naturą  swojej  sztuki.  W  ostatnich  latach
wpływy  kościoła  w  cesarstwie  rosną  i oskarżenia
o czarną  magię  mogłyby  paść  nawet  na
arystokratkę.

Wyjątkowe umiejętności  hrabiny nie służą wyłącz-
nie  jej  własnej  korzyści.  Hrabina  jak może chroni
swoich poddanych, czy to przed rozbójnikami, czy
to  przed  bardziej  nieludzkimi  zagrożeniami,
czatującymi  nocami  na  polach  i w lasach.  Chłopi
i mieszczanie  żyją  w  błogiej  nieświadomości,  nie
wiedząc  o  bitwach,  które  ich  pani  toczy
w ciemności.

Bieżące wydarzenia: Hrabina wyczuła,  że Piękny
Lud  wkroczył  na  jej  ziemie.  Korzysta  z  mocy
projekcji eterycznej by śledzić elfy i odkryć, co tu

robią.  Gdy  dowie  się  o  deformacjach,  postara  się
powstrzymać katastrofę i schwytać potwora, który ją
wywołał.  W  ten  sposób  ochroni  poddanych,
a również  zyska  okazję,  żeby  zaprosić  znajomych
arystokratów  na  jedyne  w  swoim  rodzaju
wydarzenie, polowanie na potwora.

Wygląd:  Hrabina  zazwyczaj  nosi  ekstrawaganckie
suknie  i  peruki.  Używa  też  silnych  perfum,  które
tłumią  zapach  starych,  zakurzonych  gobelinów
porozwieszanych w zamku.

Jej próby zachowania piękna przy użyciu wszelkich
dostępnych  środków  odniosły  przeciwny  skutek:
Hrabina  straciła  włosy,  jej  skóra  nabrała
nienaturalnej barwy, a jej oczy straciły kolor. Swój
upiorny  wygląd  kryje  za  magiczną  iluzją.  Dzięki
magii  jej  twarz  wydaje  się  ładna  w  bliżej  nieok-
reślony  sposób;  mózg  nie  rejestruje  żadnych
szczegółów. Nie opisujcie oblicza Hrabiny graczom.
Jeśli spytają, jak wygląda, niech rzucają na obronę
przed magią. Jeśli im się uda, są w stanie przejrzeć
zaklęcie i dostrzec prawdziwą twarz Hrabiny.

Projekcje eteryczne: Hrabina posiadła umiejętność
oddzielenia  części  własnej  duszy,  która  przybiera
postać  na wpół  cielesnego monstrum. Po rzuceniu
zaklęcia czarodziejka traci przytomność i przejmuje
władzę nad projekcją. Jeśli projekcja zostanie ranna,
takie same rany odnosi Hrabina.

Jak  na  razie  Hrabina  potrafi przyjmować  dwie
postacie:  Bestii,  wilka  wielkości  konia  o  twarzy
Hrabiny, i Białej Harpii, skrzydlatego tworu z mgły
i krwi, potrafiącego przeniknąć w zaświaty i poka-
zywać się w snach. 
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Czarodziejka  4  poziomu.  Pancerz:  brak,  KW  3
(przez  większość  scenariusza  będzie  ranna),  atak:
sztylet k4.

Przygotowane  czary:  1.  Utajenie  oblicza  (rzucany
codziennie  na  siebie),  Przywołanie  Wygłodniałej
Matohy  (zawsze  odnosi  sukces);  2.  Projekcja
eteryczna (rzucana na życzenie).

Projekcje Hrabiny

Bestia. Pancerz: jak skóra (KP 14), KW 3, atak: k8,
doskonały węch.

Biała  Harpia. Pancerz:  jak  skóra  (KP 14),  KW 2,
połowa  obrażeń  od  niemagicznej  broni,  latanie,
pojawianie się w snach i wizjach.

Podarunki i nagrody od Hrabiny

1-2)  „Zawsze  będziesz  miłym  gościem  na  moim
dworze.”

3)  dostęp  do  ukrytej  magicznej  biblioteki  i/lub
szkolenie w magii.

4)  informacje,  które  można  uzyskać  od  duchów
(tajemnice  z  przeszłości  bohaterów,  miejsca  ukry-
tych skarbów itp.)

5) odczynianie klątw (10% na efekty uboczne, np.
przyciąganie  duchów,  wizje,  sny,  czerwone  oczy,
upiorny wygląd jak u Hrabiny).

6) Karminowa chustka dla rycerza Hrabiny. Aksamit
jest  tak  intensywnie  czerwony,  że  wygląda  jak
zbroczony  krwią.  Kiedy  noszący  chustkę  zostanie
zraniony,  chustka  krwawi,  a  noszący  nie  odnosi
obrażeń. Działa tylko raz.

7)  złoty  sygnet  z  krwawiącym  wilkiem,  herbem
rodziny  Vérzőfarkas.  Dużo  warty  (równowartość
konia), przyciąga ożywieńców.

8) pies, zajadły i lojalny. Trudno określić jego rasę
i wygląd. Naprawdę jest to zaklęty duch, lojalny –
ale  również  wobec  Hrabiny.  Hrabina  potrafi się
z nim porozumiewać.

9) zaklęta pieczęć, którą w krytycznej sytuacji (np.
kiedy  jest  się  umierającym)  można  złamać,  aby
przybrać  postać  potwornej  projekcji  eterycznej.
Przemieniony  zachowuje  kontrolę  nad  krwiożer-
czymi instynktami monstrum. Czasami.

10)  zaproszenie  na  następne  przyjęcie  na  zamku
Veivod (jeśli Hrabina będzie urządzała polowanie na
jednorożca, to właśnie wtedy).

11) „Montperny, daj im jakiś prezent” (jakiś cenny
drobiazg ze  skarbca,  warty  mniej  więcej  pół  ceny
konia).

12)  „Czeka was za to nagroda” (niestety,  Hrabina
szybko o tym zapomni).

 9 



1.1. Sen
Muzyka: Dead Can Dance, In Power We Entrust The Love Advocated

https://www.youtube.com/watch?v=P_X3JnkwN9U

Włączcie muzykę i opiszcie sen podobnie do tekstu
poniżej. Jeśli chcecie dopasować opis do atmosfery
muzyki,  możecie spróbować zmieścić  się z  opisem
w czasach podanych poniżej.

(0:00-0:36) W Ogrodach Hekate jest już jesień.  Noc
jest chłodna, a przez gęstą pierzynę chmur nie widać
gwiazd.  Śpicie  w  swoich  komnatach  na  zamku
Veivod, gdzie gościcie już jakiś czas na zaproszenie
Hrabiny.  Po  trudach  podróży,  walkach
i niewygodach  mogliście  odpocząć  w  wygodzie,
dostatku i spokoju. Śpicie – i macie sen.

(0:43)  Widzicie  niezwykłego  białego  ptaka,
wznoszącego się nad ciemnym, nieprzebytym lasem
– nad Volovską Knieją. I śnicie o Ogrodach Hekate
z przeszłości.  O  czasach,  kiedy  zasłona  między
światami  uchylała  się.  Widzicie  elfy,  Piękny  Lud,
ciągnące  przez  las  z  Faerie  na  rozkazy  króla.
Słyszycie szepty skradzionych dzieci i muzykę fletu.
W  cieniach  migają  wam  duchy,  leśni  ludzie
i jednorożce.

(1:15) A nagle – widzicie łowczynię skradającą się
przez las i srebrzysty błysk lufy jej sztucera. Zbliża
się  do  zwierzyny  i  widzicie  zwierzynę:  czarną,
włochatą, czyhającą w ciemności...

(1:31)  Łowczyni  znika,  a  wizje  dawnych  czasów
pojawiają  się,  znikają,  mieszają  z  waszymi
wspomnieniami.  I  w  lesie,  pośród  elfów,  widzicie
siebie: tułaczy, strudzonych długą podróżą. A wśród
gałęzi widzicie twarze starych przyjaciół i wrogów,
a potem – ludzi  z  Volovskiej  Kniei,  którzy dobrze
was  przyjęli.  Drwali,  mieszczan  z  miasta  Żuraw,
pięknej Hrabiny, a może i twarz, którą ktoś z was
pokochał…  Widzicie  więcej  twarzy,  pięknych
i brzydkich,  dobrych  i  strasznych,  matek  i  ojców,
przodków  krwawych  władców  z  przeszłości,
potworów…

(2:07) Łowczyni unosi strzelbę, a bestia odwraca się,
gotowa do skoku. Widzicie wilczą głowę bestii, a na
niej  twarz...  twarz kobiety! Bestia  spogląda prosto
na was. Skacze! (wyłącz muzykę).

Czujecie  silny  powiew wiatru,  słyszycie  trzaskanie
okiennic…  i  przeciągły  krzyk,  dobiegający  gdzieś
z dziedzińca. Poznajecie głos – to Hrabina! 

Budzicie się.
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1.2. Przebudzenie
Muzyka: brak

Spytajcie  graczy,  co  robią.  Kiedy  opuszczają
komnaty  i  spotykają  się,  niech  opiszą  swoje
postacie.  Daj  im  chwilę  na  pogadanie  i  wejście
w role.

Zamek  Veivod to  dobrze  utrzymana,  późnośred-
niowieczna  forteca  na  małym  wzgórzu  pośród
terenów  łowieckich  Veivodów.  Mury  są  grube,
a wnętrza  wygodne  i  bogato  urządzone.  Podłogi
komnat są wyścielone dywanami, a ściany ozdabiają
obrazy i  freski.  Kątem oka na niektórych freskach
można zobaczyć niepokojące szczegóły: konie poże-
rające ludzi, możnych o trupich twarzach, medyków
w  dziobatych  maskach  podczas  zarazy.  Wśród
ornamentów  często  widnieje  herb  Veivodów:
przebity  włócznią  dzik.  Herb  upamiętnia  odyńca,
którego dawno temu zabił pierwszy hrabia Veivod,
znany Knurobójcą. Mówi się, że duch dzika do dziś
straszy na zamku.  Na zamku jest też trochę starej
broni i wiele myśliwskich trofeów, zwłaszcza poroża
i wilczych głów.

Załoga  zamku  jest  nieliczna,  to  około  20  osób.
Większość pozostałych domowników jest na wojnie
wraz z hrabią albo w Żurawiu, najbliższym mieście,
czeka na przybycie rządcy Hrabiny, Montperny'ego.
Zamkowych  myśliwych  wypożyczyła  przyjaciółka
Hrabiny,  baronowa  z  południa.  Jeśli  bohaterowie
obudzą  żołnierzy,  ci  będą  zaspani  i  w  złych
humorach.

Jeśli  bohaterowie  spróbują  udać  się  do  komnat
Hrabiny, w jej sypialni nic nie znajdą. Drzwi do Sali
Gobelinów w środkowej  wieży,  gdzie  Hrabina  ma
swój gabinet, są zamknięte. Jeśli i tak dostaną się do
środka, komnata jest opisana w części 1.4.

Na  dziedzińcu  bohaterowie  mogą  natrafić  na
guwernantkę  Henrike  i  na  Felícię,  sześcioletnią
córkę Hrabiny. Obie usłyszały krzyk i wyszły z kom-
nat w donżonie, żeby sprawdzić, co się stało.

Henrike to nauczycielka Felicji, kobieta w średnim
wieku,  mocno stąpająca  po ziemi,  odpowiedzialna
i opanowana. Interesuje się nauką i cieszy się, że ży-
je w Wieku Oświecenia. Jest zapaloną czytelniczką
gazet,  a  swoją  pasję  (i  gazety)  dzieli  z  księdzem
Ivanem,  proboszczem  z  Volova.  Uważa  magię
i opowieści  o  duchach za  zabobony lub nie warte
uwagi  starocie.  Często  bolą  ją  plecy.  Mówi
z niemieckim akcentem.

Felícia jest  rudowłosa,  urocza,  niesforna,
a aktualnie:  przestraszona.  Parę  dni  temu  dowie-
działa się, co to jest rewolucja; od tego czasu bawi
się  lalkami  w  ścinanie  rewolucjonistów.  Bardzo
chciałaby mieć pieska.

Guwernantka wie, że wieczorem Hrabina poszła do
zamkowej  kaplicy  pod  opuszczoną,  zrujnowaną
wieżą  adekwatnie  zwaną „Kościotrupem”.  Hrabina
spędza  tam  czasem  noce  –  służba  powszechnie
uważa, że na modlitwie. Teraz drzwi do kaplicy są
zamknięte, ale można je łatwo sforsować.

Wnętrze  kaplicy  jest  zakurzone  i  zaniedbane.  Na
stojaku  przy  ścianie  jest  czerwona  zbroja  Móra
Vérzőfarkasa,  przodka  Hrabiny.  Na  jednym
z pulpitów jest porzucony tomik poezji w ojczystym
języku  Hrabiny  pod  tytułem  Vér  és  gyöngy (Krew
i perła).  Za  ołtarzem  ktoś  odsunął  płytę  podłogi,
odsłaniając  ukryte  zejście  do  krypty  (patrz  niżej).
W tunelu jest  drabina.  Z krypty dobiegają odgłosy
wierzgającego konia.
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1.3. Krypta
Muzyka: Dead Can Dance, Anywhere Out Of The World

https://www.youtube.com/watch?v=rdjqIBZoIEY

Krypta służyła jako miejsce pochówku heretyckiego
kultu na długo przed wzniesieniem zamku Veivod.
Jej  ściany  pokrywają  freski  z  czasów  herezji,
przedstawiające świętego herezjarchę-czarnoksiężni-
ka. Obecnie w krypcie Hrabina praktykuje potajem-
nie sztukę czarnoksięską.

W  podziemiach  panują  egipskie  ciemności,  więc
bohaterowie będą potrzebowali źródła światła.

Od  głównego  korytarza  odchodzi  wiele  odnóg,
przegrodzonych  żelaznymi  furtkami,  pełnych
trumien,  katafalków  i  szkieletów,  ale  poza  tym
niezbyt interesujących dla typowego poszukiwacza
przygód. Jeśli graczy opęta pasja łupienia grobow-
ców, możesz zaimprowizować jakieś losowe skarby,
paru ożywieńców, kilka pułapek i klątw.

Główny korytarz prowadzi do  Komory Centralnej.
Pośrodku pomieszczenia znajduje się krąg ochronny
usypany  z  soli,  wewnątrz  którego  Hrabina
przywołała Wygłodniałą Matohę – upiora konia, któ-
rego  przed  wiekami  karmiono  ludzkim  mięsem,
o dwóch nogach, mosiężnym rogu i końskiej czaszce
zamiast głowy. Krąg został przerwany przez zaklęty
wiatr,  który  napełnił  kryptę,  kiedy  Hrabina
krzyknęła. Upiór uwolnił się i zza zakrętu jednego
z korytarzy  słychać,  jak  stuka  kopytami  i  zgrzyta
zębami.

Matoha próbowała zaspokoić głód starymi kośćmi,
wydłubanymi z jednego z sarkofagów. Teraz poczuła
zapach  krwi  bohaterów  i  jest  gotowa  do  ataku.
Zbliży się powoli, klekocząc i rżąc, by nagle rzucić
się z trzaskiem kości, zębów i kopyt.

Wygłodniała Matoha.  Pancerz:  brak (KP 12),  KW
1+1,  gryzienie  i  deptanie:  k6,  szybkość:  połowa
końskiej; kiedy rzuca się do walki, rzuć 2k20 na atak
i wybierz lepszy wynik.

Upiór będzie walczył aż zostanie zniszczony albo aż
walka zacznie robić się nudna. W obu przypadkach
matoha  zniknie,  zostawiając  po  sobie  końską
czaszkę. Gracze mogą też równie dobrze spróbować
złapać  ją  w  solnym kręgu  albo  odciąć  w  jednym
z bocznych korytarzy.

Na końcu głównego korytarza znajduje się Okrągła
Komora.  Pośrodku,  na  katafalku,  leży  Hrabina
w białej koszuli  nocnej,  cała we krwi,  ale  bez wi-
docznych ran. Kierowała swoją projekcją eteryczną,
Bestią,  i  straciła przytomność, kiedy potwór został
postrzelony przez elfią łowczynię – właśnie to wi-
dzieli bohaterowie we śnie na początku przygody.

Hrabinę można łatwo ocucić. Szybko odzyska rezon,
ale będzie osłabiona przez następny dzień lub dwa.
Będzie utrzymywała, że nic nie pamięta i poprosi,
żeby przenieść ją do jej gabinetu.

W Okrągłej Komorze za katafalkami i trumnami są
schowane magiczne utensylia Hrabiny – hebanowa
różdżka  i  szkatułka  ze  świecami,  fiolkami  krwi
i zarżniętym  gołębiem.  Bohaterowie  mogą  je
odnaleźć,  jeśli  spróbują  dokładnie  przeszukać
pomieszczenie.
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1.4. Gabinet Hrabiny
Muzyka: Dead Can Dance, Fortune

https://www.youtube.com/watch?v=A4lw6Je9sG0

Gabinet  Hrabiny znajduje  się  w  Sali  Gobelinów,
której ściany są ozdobione wyblakłymi, przeżartymi
przez  mole  tkaninami,  przedstawiającymi  bitwy,
polowania i igrające po lesie stworzenia legendarne
– leśnych ludzi, jednorożce, centaury i tym podobne.
Na  umeblowanie  składają  się  otomana,  biurko
z krzesłem  i  łóżko  dla  rannej  Hrabiny,  wniesione
chwilę  temu  przez  służących.  W  sali  są  dwa
kominki;  ogień  zawsze  pali  się  tylko  w jednym –
jeśli bohaterowie spytają, dlaczego, Hrabina powie,
że komin jest zapchany.

Po  wydostaniu  się  z  krypty  Hrabina  będzie  leżeć
w łóżku, popijać wino i naradzać się z bohaterami.

Pani  Veivod  chciałaby  utrzymać  całe  zdarzenie
w tajemnicy  aż  do  przyjazdu jej  wiernego rządcy,
Montperny'ego.  Razem będą mogli  zbadać sprawę.
Hrabina utrzymuje, że nie wie, co się stało. Podej-
rzewa,  że  lunatykowała,  albo  że  winne  są  duchy
nawiedzające  zamek.  Jeśli  gracze  przyniosą  jej
różdżkę i szkatułkę z krypty, nie przyzna się do nich
i  poprosi  o  nie,  żeby  mogła  je  zbadać
z Montpernym.

Jeśli bohaterowie zbyt wiele podejrzewają i wydają
się sprzyjać Hrabinie, przyzna, że jest czarodziejką
i opowie,  że  używa  magii  by  zdobywać  wiedzę
i chronić  poddanych.  Spróbuje  zataić  (niezbyt
skutecznie), że szuka wiecznej młodości. Jeśli jej się
nie uda, cóż, bohaterowie też korzystają z magii we
własnym interesie, prawda?

W  każdym  razie  Hrabina  poprosi  o  pomoc.  Żeby
wrócić do sił, potrzebuje ziół – porostu znanego jako
czarci puch i grzybów zwanych wdowimi czepkami.
Każdy  szanujący  się  zielarz  pozna,  że  to  zioła
przydatne zarówno w leczeniu, jak i w czarnej ma-
gii. Zioła rosną w Pasterskiej Grocie, znajdującej się
kilka godzin drogi od zamku.

Nieużywany  kominek  skrywa  tajne  przejście  do
tajnej biblioteki.  Komin naprawdę jest  zapchany –
końskimi  kośćmi,  które  ożywają  jako  dwie
wygłodniałe matohy i atakują każdego, kto próbuje
przejść, nie wypowiedziawszy hasła „vér és gyöngy”.
W  biblioteczce  znajdują  się  zwierzęce  szkielety,
wyrysowany  na  podłodze  okultystyczny  krąg
i kilkanaście  ksiąg  o  magii.  Niektóre  z  tomów
opisują czary wysokiego poziomu, których Hrabina
jeszcze  nie  potrafi odszyfrować.  Parę  innych  to
bezwartościowe falsyfikaty. Jeden z nich, „Zagadka
młodości wiekuistej”, jest teraz otwarty, ze słowem
„bzdury”  wykaligrafowanym  czerwonym  atramen-
tem przez środek strony. W bibliotece jest też kilka
magicznych pergaminów niskiego poziomu. Gdyby
gracze  chcieli  obrabować  komnatę,  wybierz  czary
losowo.

Moment,  w  którym  Hrabina  będzie  bezpieczna,
a napięcie  opadnie,  będzie  dobrze  nadawał  się  na
przerwę.
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2.1. Pasterz wilków
Muzyka: Dead Can Dance, In the Kingdom of the Blind the One-Eyed are Kings

https://www.youtube.com/watch?v=439xxRuMTcE

Droga do Pasterskiej  Groty  prowadzi  przez  tereny
łowieckie  Veivodów  w  Volovskiej  Kniei.  To
prywatny las szlachty – chłopi nie mogą tam polo-
wać. Rośliny wydają się odrobinę zbyt bujne jak na
październik.  Ścieżka jest  stroma,  a ogiery Hrabiny
były  ostatnimi  dniami  niespokojne  –  lepiej  iść
pieszo.  Grota  znajduje  się  na  polanie,  w  pobliżu
opuszczonej studni.

Groty  strzeże  Oleg,  jeden  z  pasterzy  wilków  –
tajemniczych pustelników, żyjących w lasach wśród
wilków,  przewodzących  watahom  i  czuwających
nad nimi.  Wczoraj  w grocie  jedna z  wader  Olega
urodziła miot zdeformowanych wilcząt. To niepoko-
jący zły omen, widoczna oznaka działania zła. Oleg
chce  zostawić  szczenięta  w  grocie  i  pozwolić  im
umrzeć.  Strzeże  jaskini,  by  potwory  mogły  zostać
opłakane – i zapomniane. Kiedy bohaterowie będą
się  zbliżać,  Oleg  będzie  nasłuchiwał  i  spróbuje
dowiedzieć się, czego się po nich spodziewać. Jego
wilki  pozostaną  w  ukryciu.  Wyjdą  z  zarośli,
warcząc, w jakimś dramatycznym momencie.

Trudno  określić,  ile  lat  ma  Oleg,  ale  jest
przynajmniej w średnim wieku. Ma wielką, splątaną
siwiejącą  brodę.  Nosi  postrzępione  łachmany,
ukrywające silną sylwetkę. Chodzi boso – jego buty
niedawno  się  rozleciały.  Nie  jest  mu  wygodnie,
chętnie  sprawiłby  sobie  nową  parę,  ale  ani  myśli
zbliżać  się  do  ludzi.  Nosi  ze  sobą  grubo  ciosaną
pasterską laskę i dużą obręcz ze splecionych gałęzi.

Jego oczy są czuje i nieludzkie, przypominają żółte
oczy wilka.

Jeden  z  bohaterów  (jeśli  korzystasz  z  gotowych
postaci – Yesil) mógł spotkać Olega lata temu, kiedy
ten był proboszczem kościoła św. Wita w Volovie.
Przez  lata  mieszkańcy  osady  uznali  księdza  za
zmarłego,  a  Oleg  prawie  całkowicie  zapomniał
o swoim  dawnym  życiu.  Nie  pamięta  nawet
własnego imienia.

Oleg jest  nieuprzejmy i  zmartwiony.  Chowa urazę
do  Hrabiny  –  przez  lata  jej  myśliwi  zabili  parę
wilków z jego watahy. Pasterz nie ma cierpliwości
dla pychy i agresji, ale niechętnie doceni szacunek,
pokorę  i  współczucie.  Jeśli  będzie  trzeba,  jest  też
gotowy do walki – ale w pierwszym rzędzie będzie
dbał  o  bezpieczeństwo  swojej  watahy.  Wilki
wycofają się z walki po otrzymaniu pierwszej rany,
a całe stado raczej ucieknie, niż zginie.
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Oleg, pasterz wilków. Pacerz: brak (KP 12) lub, po
przemianie, wilcza skóra (KP 14), KW 2+1, laska lub
ugryzienie  d6.  Raz  na  rundę  może  wypowiedzieć
zaklęcie  i  przeskoczyć  przez  magiczną  obręcz,  żeby
przemienić się w wilka (statystyki pozostają bez zmian,
ale  zyskuje  wilczą  szybkość  i  wilcze  zmysły)  albo
przemienić  z  powrotem  w  człowieka.  W  podobny
sposób  Oleg  potrafi przemieniać  i  odmieniać  innych.
Może zaatakować przy pomocy obręczy – nie zadaje
wtedy obrażeń, a cel ataku, jeśli zostanie trafiony i nie
obroni  się  przed magią,  zamieni  się w wilka.  Klątwa
może  zostać  odczyniona  przez  Hrabinę  albo  przejść
sama z czasem – ale gracze nie muszą tego od razu
wiedzieć.

Wilki (jeden  na  gracza).  Pancerz:  wilcza  skóra
i szybkość (KP 14), KW 1, ugryzienie k4.

Podczas  spotkania  z  Olegiem  z  pobliskich  zarośli
wyskakuje zniekształcony daniel.  Nakrapiane futro
okrywa  ciało  o  zbyt  dużej  ilości  kończyn.  Tylko
cztery z nich sięgają ziemi – pozostałe bezużytecznie
sterczą  z  boków  zwierzęcia.  Ruchy  stworzenia  są
powolne,  wyglądają  boleśnie  i  niezdarnie.  Głowa
zwiesza  się  do  ziemi,  obciążona  przerośniętym,
asymetrycznym  porożem  przypominającym  kora-
lowce.  Wkrótce  bohaterowie  dostrzegają  drugą
głowę.  Mniejszą,  o  wybałuszonych  oczach,
wyrastającą  z  przekrzywionej  szyi,  skierowaną  do
tyłu i do góry. Umęczone zwierzę przewala się przez
polanę,  a  druga  głowa  wydaje  mrożący  krew
w żyłach, rozpaczliwy jęk. Daniel kieruje się w stro-
nę studni i rozpędza się.

Wilki  i  pasterz  są  wzburzone,  ale  nie  atakują
monstrum.  O  ile  nikt  mu  nie  przeszkodzi,  daniel
dobiegnie do studni i rzuci się do niej. Jeśli ktokol-

wiek spróbuje go powstrzymać, będzie bódł i kopał,
byle tylko dotrzeć do celu.

Zdeformowany daniel. Pancerz: brak (KP 12), KW
1+1, bodzenie i kopanie d2, przeraźliwy jęk (cel broni
się przed paraliżem albo nie może działać przez jedną
rundę; działa tylko raz na spotkanie)

Wnętrze groty

Ściany są wilgotne i  pokryte czerwoną,  grzybiastą
substancją. Kępki wysmukłych grzybów znaczą dno
groty.  Ciężki  zapach  grzybów  i  piżma  ściera  się
z odorem  moczu  i  gnijącego  mięsa.  Pod  nogami
chrupią pogryzione kości.

W jednym z załomów ukrytych jest  pięć  wilczych
szczeniąt. Trzy z nich są martwe. Szczenięta wyglą-
dają,  jakby  miały  po  kilka  tygodni.  Każde  jest
w jakiś sposób zniekształcone: zbyt mało lub za du-
żo kończyn, jedno oko lub głowa pozbawiona oczu,
dwie  głowy  wyrastające  z  jednego  ciała  lub  dwa
ciała połączone jedną głową, krwawy strzęp zamiast
głowy.  Wzięte  na  ręce  szczenięta  będą  wić  się
i skomleć.

Gdyby ktoś przyniósł szczenięta do zamku, Hrabina
i jej córka byłyby zachwycone i przygarnęłyby je.
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2.2. Rządca Montperny
Muzyka: Dead Can Dance, How Fortunate The Man With None

https://www.youtube.com/watch?v=E2IVCyFt2Os

Kiedy bohaterowie  wracają,  mijają  się  z  księdzem
Ivanem,  proboszczem  z  Volova.  Przyniósł  nową
gazetę  dla  guwernantki  Henrike,  a  teraz  zdaje  się
wracać  do  wsi.  W  rzeczywistości  szykuje  się  do
zamachu  na  rządcę  Montperny'ego.  Gdyby
bohaterowie  go  zatrzymywali  i  potrzebowałbyś
dokładniejszego opisu, znajdziesz go w części 3.2.

Wkrótce po tym, jak bohaterowie wrócą i zobaczą
się  z  Hrabiną,  na  zamek  przybędzie  rządca
Montperny ze świtą – myśliwymi, żołnierzami i służ-
bą.  Rządca  oficjalnie  był  w  interesach  w  jednej
z odległych prowincji. W rzeczywistości przemierzał
zaświaty w poszukiwaniu wiedzy tajemnej.

Montperny przybył powozem. Wygląda niemłodo –
chudy,  surowy i  poważny,  o  wąskich wargach na
okrutnej twarzy i żółtawej skórze, która wydaje się
naciągnięta na kości. Nosi za ciasną perukę i czarną
pelerynę z białą kryzą. W ręku ma laskę. Jeden z bo-
haterów (Penka, jeśli korzystasz z gotowych postaci)
może rozpoznać w nim starego wroga sprzed 10 lat.
Wygląda na to, że Montperny nie postarzał się ani
o dzień.

Tak  naprawdę  Montperny  jest  nieśmiertelnym
upiorem, przywołanym z zaświatów przez Hrabinę.
Magiczna  iluzja  kryje  jego  prawdziwy  wygląd  –
ożywionego kościotrupa. Montperny służył już wielu
władcom  (zadarł  z  bohaterem  gracza  służąc
jednemu  z  nich,  ale  nie  Hrabinie).  Jest  lojalny,
doświadczony, arogancki, beznamiętny i zdolny do
okrucieństwa.

Wśród  świty  Montperny'ego  jest  mężczyzna
w łańcuchach.  To  Bogumil,  myśliwy.  Ludzie
Montperny'ego  złapali  go  z  fuzją  na  terenach
łowieckich  Veivodów  i  oskarżyli  o  kłusownictwo.
Bogumil jest w opłakanym stanie: biedny i na wpół
szalony.  Montperny mówi,  że  myśliwego  dotknęła
skaza  elfów,  i  ma  rację.  Bogumil  utrzymuje,  że
w lesie dostrzegł jednorożca, najpiękniejsze stworze-
nie, jakie kiedykolwiek widział. Nie chciał kłusować,
tylko  wytropić  zwierzę  i  jeszcze  raz  je  ujrzeć.
Żołnierze  śmieją  się  z  niego  i  kopią  go;  wkrótce
zostanie  zamknięty  w  więziennej  celi  w  zamku.
Bogumil  może  być  przyjacielem jednego  z bohate-
rów – jeśli korzystasz z gotowych postaci, prawdo-
podobnie Grigora.

Hrabina, ciągle osłabiona (mniej, jeśli bohaterowie
dali jej zioła), wychodzi na galerię, żeby przywitać
rządcę. Załoga zamku ciepło wita świtę i  stara się
nie rozgniewać Montperny'ego.

Rządca  rozkazuje  podwładnym  rozpakowującym
bagaże,  a  wśród  nich  parę  rzadkich  książek
o okultyzmie dla Hrabiny. Jeśli zauważy bohaterów,
weźmie  ich  za  służących,  może  za  najemników,
w każdym razie za gorszych od siebie. Powie im, że
jego  świta  usłyszała  o  niepokojach  w  pobliskich
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wsiach. Podobno Volovo chce zrobić zajazd na Kalni
Rog,  albo  na  odwrót,  a  w  lesie  lęgną  się  dziwne
zwierzęta. Montperny pokaże im ślicznego bażanta
o czterech skrzydłach, którego własnoręcznie ustrze-
lił. Nie dbając o uprzejmości, rozkaże im wyruszyć
do wsi, uspokoić chłopów i zbadać, co się dzieje.

Gdyby  kogoś  to  ciekawiło,  strażnicy  na  zamku
skupili  uwagę  na  Montpernym  i  nie  wiedzą,  że
w tym samym czasie po zewnętrznej stronie murów
ksiądz  Ivan  wspina  się  po  linie  na  wieżę
„Kościotrupa”,  a  po  wejściu  na  szczyt,  mierzy  ze
sztucera do rządcy.
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2.3. Zamach
Muzyka: Dead Can Dance, Frontier

https://www.youtube.com/watch?v=PLBQfKt18CA

Grzmot  wystrzału  na  dziedzińcu!  Montperny,
trafiony  tam,  gdzie  miałby  serce,  gdyby  był
człowiekiem,  osuwa  się  na  ziemię.  Śmiertelnie
blady, przyciska ręce do rany i zaskoczony, powta-
rza cicho i bez emocji: „Zastrzelono mnie! Ktoś mnie
zastrzelił.  Zabójca”. Na razie rządca nie nadaje się
do niczego.

Ludzie  na  dziedzińcu  z  początku  nic  nie  robią,
potem nie wiedzą, co się dzieje, a wreszcie wpadają
w panikę. W końcu żołnierze zaczną szukać zabójcy.
Nikt  nie zauważy wąskiej  nitki  prochowego dymu
nad oknem wieży „Kościotrupa”. O ile nie pomogą
im bohaterowie, żołnierze szybko zgubią trop.

Hrabina blednie, podbiega do Montperny'ego i roz-
kazuje  zanieść  go  do  Sali  Gobelinów.  Zamyka się
z nim  w  środku  i  przez  wiele  godzin  przywraca
swojemu rządcy nie-życie.

Zabójca, ksiądz Ivan, jest ostrożny i przygotowany.
Ma lekką paranoję i skomplikowany plan ucieczki:

1.  Kiedy  ksiądz  przyszedł  do  guwernantki,  wszedł
też na opuszczonego „Kościotrupa” i spuścił z góry
linę po zewnętrznej stronie murów. Wieża była nie-
strzeżona, bo nie była używana od lat, a poza tym
straż  i  tak  wypatrywała  Montperny'ego.  Następnie
ksiądz wyszedł z zamku bramą, by uniknąć podej-
rzeń. Po drodze minął się z bohaterami.

2.  Zamachowiec,  przez  nikogo  niewidziany,
przekradł się pod „Kościotrupa”, wspiął się po linie,
strzelił,  zszedł  tą  samą  drogą  i  zaczął  uciekać
w gęsty  las.  Lina  miała  być  przywiązana  tak,  by
można  było  ją  odwiązać  jednym  pociągnięciem

z dołu. Węzeł mu nie wyszedł i obecnie lina wciąż
zwisa z wieży.

3. Ksiądz biegnie wzdłuż płytkiego wąwozu. Jednym
pociągnięciem liny obala za sobą spróchniały pień
i tarasuje  drogę,  by  opóźnić  pościg.  Ivan
przygotowywał  pień,  wiązał,  rąbał  i  piłował,  jakiś
czas  temu,  w  nocy.  Domownicy  zamku,  którzy
słyszeli hałasy, uznali, że to duchy.

4.  Następnie  Ivan  biegnie  brodząc  w  strumieniu,
żeby psy zgubiły trop.  Przebiega obok jaskrawego
kubraka na kiju, który zostawił w krzakach w nocy.
Jeśli  dopisze  mu  szczęście,  pościg  weźmie  ukryty
kubrak za zamachowca i zboczy z trasy, kiedy on
sam będzie uciekał.

5. Ksiądz wychodzi ze strumienia, myje twarz i ręce,
po czym ukrywa sztucer i mokrą i brudną sutannę
we wcześniej  wykopanej dziurze.  Zabiera z dziury
nową sutannę. Nowa sutanna odrobinę różni się od
starej  (brakuje  jej  jednego  guzika),  ale  trzeba
spostrzegawczości, żeby to zauważyć.

6. Wreszcie zamachowiec wraca na drogę. Jak umie
udaje  niewinnego  i  zachowuje  zimną  krew  aż
dojdzie do kościoła św. Wita w Volovie.

Nasi  gracze  nigdy  nie  złapali  księdza  Ivana.  Jeśli
waszym się uda, gratulacje!
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Parę  godzin  później  na  zamku  ustaje  panika.  Zza
zamkniętych drzwi  do komnaty Hrabina wyjaśnia,
że  Montperny  będzie  żył.  Uważa,  że  niepokoje
w Volovie i  Kalnim Rogu i plaga zdeformowanych
zwierząt  to  poważny  problem,  którym  trzeba  się
szybko  zająć  i   które  mogą  być  związane

z zamachem. Poprosi bohaterów, żeby poszli do wsi,
uspokoili  chłopów  i  wyjaśnili,  co  się  dzieje  –
zwłaszcza że teraz nie może posłać swoich żołnierzy,
którzy bronią zamku.

To dobry moment na przerwę.
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3.1. Volovo
Muzyka: Dead Can Dance, The Host of Seraphim

https://www.youtube.com/watch?v=L7HEMraRpaM

Volovo  to  wieś  parterowych  lub  jednopiętrowych
domków  z  tynkowanej  cegły  lub  z  drewna,
o dachach krytych gontem lub strzechą. Jest w niej
gospoda  „Wół”,  a  trochę  dalej  stoi  drewniany
kościół.  Mieszkańcy  to  pańszczyźniani  chłopi
Veivodów,  uprawiający  okoliczną  ziemię.  Wielu
z nich  pochodzi  z  zagranicy.  Jak  na  biednych
chłopów,  całkiem  nieźle  im  się  powodzi.  Są
przestraszeni,  chciwi,  ale  przyjaźni.  Odrobinę
obawiają się magii i cudzoziemców.

Zwierzęta w Volovie masowo rodzą zdeformowane
potomstwo. Bohaterowie mogą natykać się na zniek-
ształcone  stworzenia  (użyj  tabeli  Wynaturzeń
Wędrownych z  końca  przygody).  O ich  powstanie
chłopi obwiniają mieszkańców Kalniego Rogu – po-
noć potajemnie są poganami,  a  ich zielarka,  Baba
Ognenka, jest czarownicą.

Kiedy bohaterowie się zbliżają, słyszą krzyki ze wsi
– brzmi to jak narada wojenna.

Flecista

Bohaterowie  mijają  mężczyznę  w  burym  płaszczu
i wysokim  kapeluszu,  grającym  na  flecie  pod
jabłonią. To Flecista, elfi najemnik w ukryciu. Jest
odprężony,  zdystansowany  i  całkiem  przyjaźnie
nastawiony do ludzi, przynajmniej teraz. Spodziewa
się, że dojdzie do zajazdu i rozlewu krwi. Uważa, że
to  żałosne,  ale  zabawne.  Przywita  bohaterów
i powie im, że szuka konia, który uciekł jego panu.

Narada wojenna

Na  placu  pośrodku  wsi,  obok  studni  i  kapliczki,
Inge,  lokalna  matriarchini  i  najbogatsza  kobieta

w Volovie, zebrała sąsiadów, by przygotować się na
zajazd świniarzy z Kalniego Rogu. Jest rozgniewana,
nie  okazuje  strachu  i  spełnia  się  w roli  generała.
Wymachuje szablą świetnej roboty i rysuje nią plany
bitwy w ziemi. Szabla mogła należeć do zmarłego
krewnego  jednego  z  bohaterów,  bo  Inge,  zanim
wyszła  za  mąż  i  została  szanowaną  chłopką,
chodziła  po  pobojowiskach  i  obdzierała  trupy.
Kobieta poprosi ludzi Hrabiny o pomoc.

Gretka

Parę dni temu siedemnastoletnia córka Inge, Gretka,
poszła do lasu. Kiedy wróciła, była w ciąży. Nie pa-
mięta, że spotkała jednorożca. Niedługo urodzi.

Gretka  była  zaręczona  ze  Stjepanem,  świniarzem
z Kalniego Rogu i wnukiem Baby Ognenki. Kiedy jej
rodzice  poprosili  Ognenkę  o  pomoc,  czarownica
była wściekła. Oskarżyła Volovian o gwałt, rozpustę
i  kazirodztwo  i  przeklęła  wioskę.  Od  tego  czasu
podpici mężczyźni z Kalniego Rogu przychodzą do
Volova, grożą i zostawiają truchła zdeformowanych
zwierzęt na progach domów.

Gretka  pozostaje  w domu  na  uboczu,  pod  opieką
ojca Erwina i parobków. Przez większość czasu śpi.
O jej ciąży nie mówi się przy obcych. Chłopi mogą
powiedzieć o niej bohaterom tylko, jeśli ci zdobędą
ich  zaufanie,  na  przykład  powstrzymując  zajazd.
Tylko wtedy mieszkańcy Volova mogą pokazać im
miejsce, w którym spotkała jednorożca.

Stara studnia

W  pobliżu  placu  w  Volovie  jest  druga  studnia,
nieużywana  od  lat.  Otaczają  ją  ogarki  świeczek
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i kwiaty.  Obok  studni  siedzi  i  płacze  Vjera,
staruszka.  Wiele  lat  temu  jej  narzeczony,  Janek,
zakochał się w tajemniczej damie, a wkrótce potem
w rozpaczy rzucił się do studni. Staruszka myśli, że
dama była elfem i dotknęła go elfią skazą. Rzucanie
się do studni to jeden ze znanych objawów skazy,
tak jak pałające oczy, bezsenność, niechęć do żelaza
i niebieski dym dobywający się z otworów ciała.

Dziś chłopów obudziły piski dobiegające ze studni.
Wyłowiono z niej tuzin czteronogich ptaków.

Kościół św. Wita

Do kościoła przychodzą na msze mieszkańcy Volova
i  pobliskiego  Kalniego  Rogu.  Obok  kościoła  jest
plebania, a na niej pełno gazet, książek, broni myś-
liwskiej, trofeów i trochę dewocjonaliów.

W kościele proboszcz Ivan śpiewa psalmy pokutne.
To płomienny kaznodzieja, gorliwy, a równocześnie
uprzejmy  i  uczony.  Obawia  się  rozlewu  krwi
w przypadku zajazdu. Po tym, jak strzelał do Mont-
perny'ego,  obawia  się  też  samego  siebie.  Jest
przekonany, że plaga deformacji  to wina Hrabiny.
Będzie starał się unikać podejrzeń, dowiedzieć się,
czy Montperny żyje i przekonać bohaterów do stani-
ęcia po jego stronie.

Proboszcz ma grzywę szpakowatych włosów, jasne
oczy  i  skupioną,  poważną  twarz.  Stara  się
zachowywać jak opanowany uczony – nie mniej od
Boga ceni Rozum. Jednak kiedy się zapali, ujawnia
się jego pasja, a może i obsesja.

Ksiądz  Ivan  przez  lata  podejrzewa,  że  plagę
deformacji  wywołała  czarna  magia  Hrabiny.  Już

dawno aczął mieć podejrzenia, że para się magią. Na
spowiedzi  parafianie  opowiadali  mu,  że  mają
podobne sny – widzą potwory o twarzach Hrabiny.
Widział  podejrzane księgi,  które trafiały na zamek
Veivod  –  Klucz  Sulejmana,  Dekameron,  Biblię
bliźniaczą.  Niedawno wszedł  w posiadanie  ułomka
zaklętego  Hassanadzkiego  lustra,  w  którym  ujrzał
upiorną  twarz  Montperny'ego.  Od  tego  czasu
pochłaniało  go  pragnienie  poznania  prawdziwej
tożsamości rządcy.

Parę dni temu na spowiedzi dowiedział się o ciąży
Gretki,  a  to  popchnęło  go  do  działania.  Jeśli
Montperny naprawdę jest upiorem, to przetrwa po
strzale  w  serce.  Jeśli  nie…  Właśnie  dlatego  pro-
boszcz śpiewa psalmy pokutne.

Warto  zaznaczyć,  że  ksiądz  Ivan  nie  złamie
tajemnicy spowiedzi.

Ksiądz  ucieszyłby  się,  gdyby  udało  się  obalić
Hrabinę. Ale jest też dość inteligentny i ostrożny, i
przede  wszystkim  dba  o  bezpieczeństwo  swoje  i
wiernych. Jeśli bohaterowie będą chcieli mu pomóc,
poprosi ich o pomoc w uspokajaniu napięć między
chłopami i bezkrwawe powstrzymanie zajazdu.

Ksiądz  Ivan.  Pancerz:  brak  (KP  12),  KW  1+1,
strzelba  k8.  Jest  wyśmienitym  strzelcem  –  rzuć  dwa
razy na atak i wybierz lepszy wynik.

Hassanadzkie Zwierciadło.  Ułomek lustra jest stary
i  porysowany.  Jeśli  zostanie  skierowany  na  coś
skrywanego przez iluzję,  istnieje  5/6 szans  na to,  że
pokaże  nieostry,  niepokojący  obraz  zamiast  odbicia.
Jeśli zostanie skierowane na cokolwiek innego, szansa
na pokazanie podobnego niepokojącego obrazu to 1/6.
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3.2. Dom Rzeźbiarza
Muzyka: Dead Can Dance, Opium

https://www.youtube.com/watch?v=zReWPjreJzI

W odosobnionej chacie pomiędzy Volovem i Kalnim
Rogiem mieszka Rzeźbiarz (lub Rzeźbiarka),  jeden
z elfów  w ukryciu.  Rzeźbiarz  jest  też  kochankiem
albo obiektem uczuć jednego z bohaterów. Wybierz
płeć Rzeźbiarza zgodnie z preferencjami bohatera –
zależnie od nich, będzie się nazywał Zvjezdan albo
Zvjezdana.  W tekście  dla  wygody  przyjmiemy,  że
jest mężczyzną.

Chałupa Zvjezdana jest skromna, ale jasna i ładna.
Dom  i  podwórze  są  pełne  drewnianych  rzeźb
zwierząt, głównie ryb i ptaków. Widać, że rzeźbione
stworzenia mają osobowość – szczerzą dzioby i zę-
bate  paszcze  w  uśmiechu,  zadowolone  z  życia.
Rzeźbiarz pracuje w grubych rękawicach, żeby nie
dotykać żelaza w narzędziach.

Niektóre  z  rzeźb  są  żywe.  Pozostają  nieruchome,
żeby nabierać ludzi, dla zabawy.

Zvjezdan mieszka  na odludziu,  ale  żyje  na  dobrej
stopie z miejscowymi drwalami.

Jeśli  bohaterowie  zbliżą  się  do  chałupy,  postać
w relacji  ze  Zvjezdanem będzie  miała  wizję  Białej
Harpii  (jednej  z  projekcji  eterycznych  Hrabiny).
Harpia  czyha  na  dachu  domu,  a  kiedy  Zvjezdan
otwiera drzwi, skacze na niego, szarpiąc pazurami.
Bohater pada na ziemię bez przytomności.

Niech  gracz,  którego  bohater  zemdlał,  opisze
Zvjezdana  i  odgrywa  go  przez  resztę  sceny.
Nieprzytomną  postać  można  ocucić  przy  użyciu
medycyny  ludowej,  zdrowego  rozsądku  albo
jakiegokolwiek pomysłu, na jaki wpadną gracze. To
nie wyzwanie – raczej okazja do przyjemnego od-
grywania  postaci.  Okolica  jest  sielska,  kochanek
czuły i pomocny, jedzenie, którym częstuje, pyszne,
a oznaki skazy elfów nieznaczne.

Jeśli chcecie wiedzieć, bohater miał wizję i zemdlał
na  skutek  zetknięcia  się  niskiego  poziomu  skazy
elfów  z  magią  Hrabiny,  która  rozsyła  swoje
projekcje  eteryczne  po  całej  okolicy,  żeby
szpiegować  elfy  i  dowiedzieć  się  więcej  o  pladze
deformacji.

Rzeźbiarz.  Pancerz:  kora,  która  w  razie  potrzeby
porasta jego  ciało – jak kolczuga, przeciwko ogniowi
jak  bez  zbroi  (KP  16  lub  12);  KW  1+1;  ręce
przemieniające  się  w pnącza  i  gałęzie:  k3 każda;  po
udanym ataku Rzeźbiarz może spróbować oplątać cel,
zamiast zadawać obrażenia. Jeśli ofiara nie obroni się
przed paraliżem, zostaje unieruchomiona, aż Rzeźbiarz
ją puści.

Trzy drewniane zębate ryby z nogami.  Pancerz:
jak kolczuga; przeciw ogniowi brak (KP 16 lub 12), 1
żw, ugryzienie k3.
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3.3. Kalni Rog
Muzyka: Dead Can Dance, Labour of Love

https://www.youtube.com/watch?v=-0DPAfRgWZ0

Kalni Rog jest wsią mniejszą od Volova, biedniejszą,
brudniejszą  i  mniej  cywilizowaną.  Większość
domów  to  parterowe  chałupy.  Jedyne  istotne
miejsca  w osadzie  to  szynk „Złoty  Róg” i  kuźnia.
Ostatnimi  czasy  wieczorami  świniarze  zbierają  się
przy  ogniskach,  żeby  słuchać  Baby  Ognenki
i planować  zajazd.  Przybysze  usłyszą  łomotanie
w drzwi  dobiegające  z  pobliskiej  szopy  –  chłopi
zamknęli tam kowala, Stanislava.

Mieszkańcy Kalniego Rogu  poważnie  ucierpieli  od
plagi  deformacji.  Stracili  wiele  świń  –  maciory
umierały przy porodzie,  wieprze ginęły w tajemni-
czych okolicznościach (chłopi nie wiedzą, że zabijał

je  jednorożec).  Niedawno  najcenniejsza  maciora
w osadzie  urodziła  zdeformowane  prosięta.  Wielu
mieszkańców  obwinia  o  plagę  grzechy  sąsiadów
z Volova. Chętnie o nich opowiedzą – o przywłasz-
czaniu sobie ziemi, kradzieży zwierząt, oszustwach
w  handlu  i  w  grze  w  kości,  bójkach  i  arogancji.
Niektóre z  opowieści  mogą nawet być prawdziwe.
Z przyjemnością podzielą się z bohaterami plotkami
o  Volovie  –  opowiedzą  na  przykład,  że  Inge
zajmowała  się  kiedyś  obdzieraniem  trupów  na
pobojowiskach.

Baba  Ognenka  jest  chodzącym  stereotypem
czarownicy.  Ma  długie  paznokcie  i  haczykowaty
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nos. Wszystkich ludzi,  z którymi nie jest spokrew-
niona, zwykła podejrzewać o najgorsze. Obawia się,
że  jako  czarownica  może  zostać  oskarżona
o sprowadzanie deformacji. Wmówiła sobie, że Gret-
ka  zaszła  w  ciążę  z  własnym  ojcem  i  wzywa
mężczyzn ze wsi, żeby poszli do Volova z widłami
i pochodniami i zaciągnęli Inge i Erwina do Hrabi-
ny, która wymierzyłaby im sprawiedliwość. To woda
na  młyn  dla  chłopów,  którzy  w  zajeździe  widzą
okazję na złupienie Volova i  pomszczenie krzywd,
prawdziwych i urojonych.

Jeśli  wśród  bohaterów  jest  czarownica  Manda,
Ognenka będzie bezpodstawnie obwiniać ją, że nie
zdołała  pomóc  Babce  Wronie,  powszechnie
szanowanej czarownicy, która zmarła parę tygodni
temu. Oskarży ją, że była natrętna, naprzykrzała się
Babce i przyczyniła się do jej śmierci. Ognenka nie
wie, że Manda naprawdę zabiła Babkę, ale gdyby się
dowiedziała,  sprawiłoby  jej  to  ponurą  satysfakcję.
Gdyby  bohaterka  się  ukorzyła,  Ognenka  mogłaby
ewentualnie  przyjąć  ją  na  służącą,  uczennicę
i popychadło.

Jeśli  bohaterowie  zdobędą  lojalność  świniarzy,  ci
mogą  wskazać  im  miejsce,  gdzie  znaleźli
brzemienną  maciorę.  W  pobliżu,  w  zadeptanej
trawie  i  zaroślach,  można  znaleźć  odchody
jednorożca  (monstrualnie  wielkie  i  cuchnące)
i srebrny włos z jego grzywy.

Stjepan,  wnuk  Ognenki,  to  mały  brutal,  głupi
i zawsze posłuszny babce.

Chłopi zamknęli kowala Stanislava w szopie po tym,
jak  sprzeciwił  się  najeżdżaniu  Volova  i  nie  chciał
stawiać  im  kos  na  sztorc.  To  człowiek  uczciwy,
spokojny, przyzwoity, prosty i (słusznie) przesądny.

Będzie błagał bohaterów, żeby wypuścili go i prze-
konali innych do zrezygnowania z zajazdu. Wierzy,
że zdeformowane potomstwo to sprawka Pięknego
Ludu.  Jego  domostwo  i  świnie  są  chronione  że-
laznymi  amuletami.  Nigdy  nic  złego  się  im  nie
przytrafiło.

Kuźnia jest pełna amuletów z żelaza. Zvjezdan nie
będzie potrafił wejść do środka.  Jeśli  wejdzie tam
ktoś, kogo w dzieciństwie porwały elfy (na przykład
Grigor,  jeden  z  bohaterów  graczy),  straci  część
wspomnień z Faerie, za to przypomni sobie więcej
wspomnień z ziemi.

Świniarze poproszą bohaterów o pomoc w zajeździe
i, jeśli ci się na tym znają, o postawienie im kos na
sztorc.

Baba Ognenka.  Mag 2 poziomu. Pancerz: brak (KP
12), KW 1+1, ostre paznokcie d3.

Przygotowane  czary:  1.  Tarcza  [Shield],  Pomniejsza
Kontrola  Umysłu  (jeśli  ofiara  nie  obroni  się  przed
magią,  musi  być  posłuszna  rozkazom  Ognenki,  jak
długo te nie są samobójcze, a Ognenka jest całkowicie
skupiona. Wysiłek i ból ofiary jest wyraźnie widoczny.
Rzut na obronę można ponowić, gdy ofiara doświadcza
silnych emocji).

Ognenka  ma  też  trochę  ziołowych  maści
leczniczych, którymi mogłaby podzielić się z boha-
terami,  jeśli  ci  zdobędą  jej  zaufanie.  Maści  leczą
k6+1 żw.

Żelazne amulety Stanislava. Zapewniają 3/6 szans,
że stworzenie Pięknego Ludu nie będzie w stanie zbliżyć
się do osoby noszącej amulet. Kiedy jakieś stworzenie
z Faerie wybiera, kogo zaatakować, najpierw wybierze
cel bez amuletu.
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3.4. Scena zbrodni
Muzyka: Dead Can Dance, Cantara

https://www.youtube.com/watch?v=BNxa0odpCJU

Prędzej czy później ludzie z Volova mogą wskazać
bohaterom polanę, gdzie Gretka spotkała się z jed-
norożcem. Tak się składa, że w tym samym miejscu
Bestia,  projekcja  eteryczna Hrabiny,  toczyła walkę
ze stadem zmutowanych danieli.

Badający  sprawę  deformacji  bohaterowie  mogą
znaleźć  też  inne  miejsce  intensywnej  aktywności
jednorożca.  Żeby  zwiększyć  emocje,  jeśli  pójdą
zbadać je, a nie polanę przy Volovie, to właśnie w
nim będzie ranna Hrabina i daniele. Co innego, jeśli
gracze postarają się celowo uniknąć spotkania. Jeśli
usłyszą szelesty danieli w zaroślach i uciekną, a po-
tem pójdą  zbadać  inne  miejsce,  nie  będzie  ataku
mutantów (przez co bohaterowie odniosą mniej ran
i będą mieli więcej sił w finale).

W pobliżu polany leży niedojedzony, martwy dzik.
Został przebity rogiem. Padlina jest świeża – jedno-
rożec wrócił na to miejsce w ciągu ostatniej doby.
Na polanie są też ślady kopyt i cuchnące odchody.

Kiedy bohaterowie zaczynają szukać śladów, możesz
włączyć muzykę. Kiedy muzyka przyspiesza (1:54),
pojawiają się daniele. Bohaterowie najpierw słyszą
szelest  zarośli,  a  potem  całe  stado  wyskakuje  na
polanę.  Niektóre  daniele  noszą  ślady  zębów
i pazurów.  Wszystkie  są  zniekształcone,  żałosne
i żądne  krwi.  W  stadzie  jest  tyle  jeleni,  ilu  jest
graczy + 1. To będzie ciężka walka.

Zdeformowane daniele. Pancerz: brak (KP 12), KW
1+1, bodzenie k4
mutacje (wybierz lub wylosuj):

1.  długi  ryj  i  szable  jak  udzika.  Atak  zadaje  k6
obrażeń.
2.  wyrostek  kostny  na  głowie  jak  u  parazaurolofa.
Pozwala  wydać  przeraźliwy  jęk  (wszyscy  bronią  się
przed  paraliżem  albo  nie  mogą  działać  przez  jedną
rundę; działa raz na spotkanie).
3. druga głowa – dwa ataki. Kiedy daniel pierwszy raz
otrzymuje obrażenia, jedna z głów umiera.
4.  Dwa  zady  i  sześć  nóg.  Nie  atakuje  bodzeniem,
zamiast tego atakuje 6 razy, tratując (1 obrażenie)
5. Bezkształtny guz zamiast głowy. Nie atakuje.  Jeśli
ktoś  zbada,  jak  to  możliwe,  że  żyje,  może  dostać
doktorat na jakimś pobliskim uniwersytecie.
6. Organy wewnętrzne na zewnątrz. 1 żw, kiedy ginie,
wszyscy w pobliżu odnoszą 1 obrażenie od kwasu.
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Kiedy gracze przywykną już do walki z danielami,
bohaterowie usłyszą wycie. To Bestia, która powoli
odzyskuje  siły  po  walce.  Niektóre  z  mutantów
walczących  z  bohaterami  mogą  zawrócić
i zaatakować ją.

Bohaterowie znajdą Bestię leżącą w wykrocie, ranną
i otoczoną martwymi danielami. Najpierw zobaczą
włochate  cielsko,  a  potem  unoszącą  się  z  niego
głowę i twarz Hrabiny. Czarodziejka powie im, że
pod postacią Bestii śledziła potwora, który wywołał
deformacje.  Nie  będzie  już  próbowała  ukryć,  że
posługuje się magią. Może negocjować, odwoływać
się do emocji, błagać lub rzucać groźby – wszystko,
byle zyskać wsparcie bohaterów i uratować skórę.
Nie może powrócić do swojego ludzkiego ciała, póki
nie obudzi  jej  ktoś  w zamku,  a  to zajmie dłuższą
chwilę (Montperny wciąż odzyskuje siły).

Jeśli bohaterowie nie będą próbowali zabić Bestii –
co oznaczałoby również zabicie Hrabiny – władczyni
będzie  chciała  wysłać  myśliwych,  żeby  schwytać
jednorożca i zaproponuje bohaterom dołączenie do

nich. Mimo ran, jest zachwycona, że miałaby okazję
zaprosić przyjaciółki na polowanie na potwora. 

Bestia. Pancerz:  skóra  (KP  14),  KW  3,  pozostała
żw: 3  (6,  jeśli  bohaterowie  przynieśli  jej  zioła
z Pasterskiej  Groty),  atak:  k8,  doskonały  węch,
szybkość: jak człowiek (kuleje po walce).

To ostatni dobry moment na przerwę przed końcem
przygody.
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4.1. Schwytanie jednorożca
Muzyka: Dead Can Dance, Penumbra

https://www.youtube.com/watch?v=-hBCS0agnV4

Jeśli bohaterowie będą chcieli odnaleźć i schwytać
jednorożca, mogą to zrobić na wiele sposobów, na
przykład:
- wytropić go samemu.
- zabrać Bogumila z celi Hrabiny, żeby wytropił go
dla nich (lepiej, żeby nie mówili, że po schwytaniu
jednorożec ma być ubity na polowaniu)
-  popytać  wśród chłopów.  W końcu mogą znaleźć
jednego  ze  starą  pamiątką  –  kompasem
o niemagnetycznej  żelaznej  igle,  która  jest
odpychana przez silne źródła skazy elfów.

W miarę jak będą zbliżali się do jednorożca, znajdą
jego  ślady  –  odciski  kopyt,  srebrne  włosy,
nieprzytomną łanię, której w oczach rośnie brzuch.

Tropem jednorożca  idą  trzy  grupy –  bohaterowie,
myśliwi pod przywództwem Montperny'ego i Flecis-
ta ze swoimi elfami. O ile BG nie będą próbowali
uniknąć takiego rozwoju wydarzeń, wszystkie grupy
znajdą jednorożca w tym samym momencie.  Może
Piękny Lud chce, by ludzie znaleźli i schwytali jed-
norożca, by potem mógł łatwiej go odebrać, a może
to po prostu zbieg okoliczności.

Na  oddział  Hrabiny składają  się  Montperny  ze
strzelbą  i  laską,  trzech  myśliwych  ze  strzelbami
i arkanami i trzy myśliwskie psy (które w rzeczywis-
tości  są  upiorami  skrytymi  iluzją).  Hrabina
przygląda  się  polowaniu  z  bezpiecznej  odległości,
w jednej  ze  swoich potwornych  postaci.  Przybycie
myśliwych zapowiada dźwięk rogu i ujadanie psów.
Chcą  schwytać  jednorożca  żywego  przy  pomocy
arkanów. Nie mieliby nic przeciwko zabiciu elfich
intruzów, jeśli mieliby po temu okazję.

Oddział  Flecisty składa  się  z  niego  samego,
Rzeźbiarza (którego teraz porastają gałęzie i pnącza)
z  trzema  drewnianymi  rybami,  Łowczyni  i  roju
duszków.  Zanim  się  pojawią,  z  lasu  słychać
złowieszcze  dźwięki  fletu,  a  z  ukrycia  pada  strzał
Łowczyni.  Elfy  również  chcą  schwytać  żywego
jednorożca.  Spróbują  również  zniszczyć  Montper-
ny'ego i inne upiory, które uważają za odrażające,
a może  i  pozabijać  ludzi,  jeśli  będą  miały  taką
zachciankę.

Kiedy  łowcy  będą  się  zbliżali,  jednorożec  mignie
gdzieś  w oddali  –  czerwona plama krwi na pysku
i rogu  pośrodku  srebrnej  sierści.  Można  do  niego
strzelać z modyfikatorem -4. Między nim a łowcami
jest porzucony wilczy dół – jeśli ktoś zaszarżuje na
potwora,  będzie  musiał  zdać  test  Zręczności  albo
wpaść do środka (k4 obrażenia). Jednorożec będzie
ukrywał się  w lesie i  czekał bezszelestnie na pod-
much wiatru – wtedy zaatakuje. Jego galop nie jest
głośniejszy  od  szumu  wiatru  w  gałęziach.  Będzie
walczył,  żeby  przeżyć,  zachować  wolność
i spróbować zaspokoić bezdenną żądzę krwi.

W  którymś  momencie  podczas  konfrontacji
Łowczyni wyjdzie z ukrycia – ktoś może rozpoznać
w  niej  dziecko  porwane  przez  elfy.  Spróbuje  też
zastrzelić  jednego  z  psów-upiorów.  Montperny
spróbuje  przywrócić  psa  do  nie-życia,  ale  bez
skutku.  Rządca  zrozumie,  że  sztucer  Łowczyni
mógłby położyć kres jego istnieniu i po raz pierwszy
w swojej nieumarłej egzystencji ogarnie go strach.

Żeby  ułatwić  sobie  prowadzenie  walki,  możesz
dobrać  niektórych  walczących  z  obu  oddziałów
w pary,  przyjąć,  że  są  równie  silni  i  że  są  zajęci
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walką ze sobą. Od tego momentu nie musisz rzucać
za nich kostkami; ewentualnie w którymś momencie
możesz wylosować, który z nich wygra.

Siły  obu  oddziałów  są  zrównoważone.  Wyniki
polowania  będą  uzależnione  od  tego,  co  zrobią
bohaterowie.  Mogą  uratować  Montperny'ego  lub
zniszczyć go. Mogą pomóc dowolnej ze stron, mogą
nawet walczyć między sobą (zwłaszcza, jeśli prowa-
dzisz  jednostrzał).  Mogą  wygrywać,  negocjować,
uciekać, ginąć. Hrabina może dołączyć do akcji, jeśli
gracze chcą się z nią skonfrontować. Jeśli nie masz
pomysłu,  jak  rozwinąć  akcję,  zastanów  się,  co
mogłoby wyniknąć z wyborów graczy – ich decyzje
mogą być najciekawszym elementem całej przygody.

Jednorożec.  Pancerz: skóra (AC 14), KW 4, ataki –
wybierz jeden: szarża (k8, rzuć 2k20 na atak i wybierz
lepszy wynik, tylko z daleka), tratowanie (k6; po ataku
jednorożec  ucieka  z  walki  i  może  szarżować
w następnej rundzie) albo szał (k8).

Rządca  Montperny.  Pancerz:  brak  (KP  12),
KW 2+2, ataki: laska (k6) lub strzelba (k8). Zamiast
ataku może ożywić zniszczonego psa przywracając mu
k6 żw,  o  ile  pies  nie  został  zabity  magią.  Jeśli  jego
żywotność spadnie do 0 poprzez cokolwiek poza magią,
Montperny  pada  na  ziemię,  ale  pozostaje  na  wpół
świadomy,  a  w  ciągu  kilku  godzin  może  zostać
z powrotem ożywiony przez Hrabinę.

Trzy psy-upiory. Pancerz: brak (KP 12), KW 1, atak:
ugryzienie k4.

Trzech myśliwych. Pancerz: skórzane kurty (KP 12),
KW 1, atak: strzelba (k8), arkan (cel broni się przed
paraliżem albo zostaje złapany – złapany wciąż może
walczyć) albo myśliwski nóż (k4). Niskie morale – nie
są gotowi do walki z elfami.

Pamiętaj,  że  przeładowanie  broni  palnej  zajmuje
dłuższy czas.

Flecista.  Pancerz: brak (KP 12), KW 3, ataki: brak.
W  każdej  rundzie  może  wybrać  i  zagrać  jedną
z melodii:
-  odczarowanie – jak długo gra, efekty czarów przes-
tają  działać.  Melodia  sprawia,  że  widać  prawdziwą,
szkielecią postać Montperny'ego i ogarów. To pierwsza
melodia, którą gra Flecista.
- przyciąganie – dowolny cel (np. jednorożec) broni się
przed  magią  albo  musi  iść  w  stronę  flecisty  i  nie
atakować.
- cierpienie – każdy w promieniu 3 metrów od Flecisty
i jedno stworzenie w dowolnym zasięgu, któremu spoj-
rzy w oczy, broni się przed paraliżem albo z bólu pada
na  ziemię;  ten,  komu  patrzy  w  oczy,  otrzymuje  k3
obrażenia.

Łowczyni.  Pancerz: skóra (KP 14), KW 1+3, atak:
magiczny, inkrustowany srebrem sztucer (k8 obrażeń,
+1 do trafienia). Potrafi błyskawicznie przeładowywać
broń i strzelać co rundę.

Rzeźbiarz. Pancerz:  kora,  która  w  razie  potrzeby
porasta jego  ciało – jak kolczuga, przeciwko ogniowi
jak  bez  zbroi  (KP  16  lub  12);  KW  1+1;  ręce
przemieniające  się  w  pnącza:  k3  każda;  po  udanym
ataku Rzeźbiarz może spróbować oplątać cel, zamiast
zadawać obrażenia. Jeśli ofiara nie obroni się przed pa-
raliżem, zostaje unieruchomiona, aż Rzeźbiarz ją puści.

Trzy drewniane zębate ryby z nogami.  Pancerz:
jak kolczuga; przeciw ogniowi brak (KP 16 lub 12), 1
żw, ugryzienie k3.

Rój duszków. Pancerz: brak (KP 12), KW 1, żw 6, 6
ataków 1 obrażenie każdy; ignorują pancerz, jeśli ma
jakieś szpary,  przez które można się przecisnąć.  Jeśli
kogoś  atakują,  obłażą  go  –  od  tego  czasu  chybione
ataki  przeciw  nim  trafiają  ich  ofiarę.  Każdy  atak
przeciw rojowi zadaje tylko 1 obrażenie, chyba że to
eksplozja, olbrzymia packa na muchy itp.
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4.2. Epilog
Muzyka: Dead Can Dance, In Power We Entrust The Love Advocated

https://www.youtube.com/watch?v=P_X3JnkwN9U

Wyniki  finałowej  konfrontacji  zależą wyłącznie od
działań  graczy,  więc  epilog  trzeba  będzie
zaimprowizować.  Postarajcie  się  zakończyć  grę,
kiedy  ważne  wątki  dojdą  do  końca,  tajemnice
zostaną ujawnione, a gracze jeszcze nie zaczną się
nudzić. Dowiedzcie się, co będą chcieli zrobić teraz
bohaterowie  –  pozostać  z  Hrabiną?  Wyruszyć
w poszukiwaniu dalszych przygód? Czy bohaterowie
zmienili  się  od  czasu,  gdy  obudził  ich  krzyk
władczyni?

Jeśli bohaterowie pomogli Hrabinie, ta odpowiednio
ich  nagrodzi.  Może  zostać  ich  przyjaciółką
i patronką.  Jeśli  zdołali  złapać jednorożca,  możesz
opisać zakończenie polowania, jakie Hrabina urzą-
dzi  –  myśliwych  powracających  z  odciętą  głową
jednorożca na dzidzie.

Jeśli  bohaterowie  pomogli  Pięknemu Ludowi,  elfy
prawdopodobnie  będą  mniej  szczodre.  Zvjezdan
może zaproponować ukochanemu (lub ukochanej),
żeby  odszedł  z  nim  do  Faerie.  Może  inni

bohaterowie  też  zostaną  zaproszeni?  Śmiertelnicy
zwykle nie wracają z  krainy elfów, ale  z nieustra-
szonymi awanturnikami wszystko się może zdarzyć.

Polegli  bohaterowie  też  zasługują  na  epilog.
W Ogrodach  Hekate  zmarli  rzadko  spoczywają
w pokoju,  zwłaszcza  pod  rządami  Hrabiny  –
nekromantki.  Może  kilka  lat  później  jakiś
przerażony chłop zobaczył  duchy bohaterów.  Jeśli
tak, spytaj graczy, jak wyglądają zjawy i co robią.
Czy  są  spokojne?  Czy  są  umęczonymi  potworami,
czy cichymi strażnikami Volovskiej Kniei? A może
zmarli  nie  zostaną  w  Ogrodach,  tylko  zostaną
zabrani do Faerie, by kiedyś powrócić.

Opowiedz  też,  jaki  los  spotkał  ludzi  z  Kniei.  Czy
odkryto,  że  zamachowcem  był  ksiądz  Ivan?  Czy
Hrabina, Montperny i Ognenka jakoś się zmienili?
Czy chłopi są bezpieczni, czy Volovo ogarnął zajazd,
ogień  i  krew? Czy  pasterz  wilków Oleg  wróci  do
Volova?

To wszystko już stare dzieje. Świat się poszedł naprzód, a Ogrody Hekate zostały
pogrzebane pod własnym niebem i stały się jeszcze jednym z szeregu zaświatów.
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Prowadzenie wątków osobistych
Emerik  Braut  jest  podkomendnym  Hrabiego
Veivod,  więc  może  być  niechętny  pozbyciu  się
Hrabiny,  gdyby  drużyna  wpadła  na  taki  pomysł.
Emerik  kocha  Rzeźbiarkę  (lub  Rzeźbiarza).  Jeżeli
grający Emerikiem nie lubi romansu, przydziel mu
wątek  jakiejś  innej,  nieużywanej  postaci  –  może
Przyjaciela  w  potrzebie Grigora,  Pamiątkę  rodzinną
albo Okrutnego żołdaka Penki

Grigor  może być skradzionym przez elfy starszym
bratem Penki (mimo tego, że jest od niej młodszy –
w Faerie czas płynie inaczej). W kraju elfów był na
służbie  u  króla.  Pewnego  dnia  należący  do  króla
jednorożec  spłoszył  się,  a  w  zamieszaniu  Grigor
zdołał  uciec,  obalając  kamień  graniczny  między
Faerie a światem ludzi. Wkrótce potem jednorożec
uciekł tą samą drogą.

Podczas przygody Grigor będzie powoli odzyskiwał
wspomnienia z dzieciństwa z Penką, przypomni też
sobie swoje prawdziwe imię (Gavril). Równocześnie
będzie  przypominał  sobie  Faerie:  najemników
Flecisty (nie pierwszy raz służą królowi), opiekę nad
jednorożcem i własną ucieczkę. Kiedy Grigor widzi
przerośnięte  rośliny,  zdeformowane  zwierzęta
i Piękny Lud,  przypomina sobie  Faerie.  Dotknięcie
żelaza,  ubrudzenie  sobie  rąk  i  ludzkie  uczucia
przypominają mu o ziemi.

Strzelba  Grigora  została  zrobiona  w  Faerie,  jest
magiczna i może zniszczyć Montperny'ego.

Penka  została  skrzywdzona  przez  okrutnego
żołdaka, obecnie znanego jako Rządca Montperny.
Jeśli  w  drużynie  nie  ma  Grigora,  jej  zaginionym
bratem może być Zvjezdan, albo zamiast tego może
mieć zaginioną siostrę, którą będzie Łowczyni.

Manda podczas  przygody  zmierzy  się  z  własną
ciemną stroną,  z  tym,  że  zabiła  Babkę  Wronę i  z

Babą  Ognenką,  która  jest  wszystkim,  czym  nie
powinna  być  czarownica.  Jeśli  gracz  Mandy  chce
odprawić rytuał, żeby znaleźć jednorożca, pozwólcie
mu!

Yesil za  poprzednim  pobytem  w  Volovie  spotkał
księdza  Olega,  który  teraz  jest  pasterzem  wilków
(nie mówcie tego graczowi wprost – to by zepsuło
zabawę.  Potraktujcie  rozpoznanie  Olega  jak
odnalezienie  sekretnego  poziomu  w  grze
komputerowej).

Raz na każdy akt (1, 2, 3 i 4) Yesil odzyskuje cześć
utraconej  mocy.  Może  do  tego  dojść  podczas
stresującej sytuacji, przy zetknięciu się z elfami lub
mroczną  magią,  albo  po  prostu  na  koniec  aktu.
Kiedy Yesil będzie odzyskiwał moc po raz pierwszy,
powiedz graczowi, żeby wybrał pole na dole Drzewa
Poznania,  które  ma  na  rekwizycie.  Za  każdym
kolejnym  razem  gracz  może  wybrać  pole  w wyż-
szym  rzędzie,  połączone  liniami  z  tym,  które  już
wybrał. Na przykład: po akcie 1, Yesil wybiera Lunę.
Potem,  w  akcie  2,  ma  do  wyboru  pola  Venus
i Iupiter.  Jeśli  wybrał  Venus,  w  akcie  3  wybiera
między polami Aquila i Cygnus. Niezależnie od tego,
co wybrał, w akcie 4 musi wybrać pole na szczycie.
Każde z pól oznacza odzyskanie wspomnienia i wiz-
ję, i każde daje Yesilowi zaklęcie, które może rzucić
jeden raz, w dowolnej chwili.

Najniższy  rząd:  Yesil  przypomina  sobie  Pałac
Pamięci,  który  utworzył  w  swoim  umyśle  jako
ćwiczenie mnemoniczne. Pałac jest zrujnowany i za-
rośnięty. Szczegóły i nastrój miejsca zależą od ciała
niebieskiego,  jakie  wybrał  gracz:  jest  ciemne
i tajemnicze  ,  jeśli  wybrał  Lunę;  porośnięte  bujną
roślinnością, jeśli wybrał Terrę; albo sterylne, gorące
i pustynne, jeśli wybrał Sol.
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Luna: Wykrycie Magii (Detect Magic)
Terra: Niewidoczny Służący (Unseen Servant, dźwiga
do 10 kg lub ciągnie po ziemi do 20 przez godzinę,
nie walczy)
Sol: Światło (Light)

Środkowy rząd: Yesil wędruje po pałacu i dociera
do komnat, które są mniej zrujnowane i w których
ciągle są ukryte skarby. W ostatniej komnacie jest
zwierciadło. Przez chwilę Yesil widzi w nim swoje
odbicie, które potem znika. Znalezione skarby zależą
od pola, jakie wybrał gracz. Venus: kobieta w łożu
z baldachimem, śpiąca i czekająca na Yesila. Iupiter:
złoto  i  pisma  od  możnowładców.  Mars:  śpiący
wojownicy czekający na rozkazy.
Venus:  Urok  (Charm  Person,  cel  broni  się  przed
magią albo zakochuje się w tobie; jeśli każesz celowi
zrobić  coś,  czego  normalnie  by  nie  zrobił,  może
powtórzyć rzut na obronę. Działa tylko na ludzi.)
Iupiter:  Leczenie  Lekkich Ran (Cure  Light  Wounds,
leczy k6+1 ran, szkodzi ożywieńcom.)
Mars:  Ręka  Gromu  (Shocking  Grasp,  zadaje  k8+1
obrażeń dotkniętemu celowi.)

Górny rzad: Pałac Pamięci rozpływa się, a na jego
miejscu pojawia się inna zrujnowana budowla. Ale
teraz  jest  to  budowla,  która  istnieje  naprawdę,
a Yesil  wie,  gdzie  ją  znaleźć  (na  ziemiach
Hassanagów,  przy  Czarnych  Kataraktach  na  rzece
Panterze).  To  tutaj  Yesil  uczył  się  magii.  Dla
czarnoksiężnika to miejsce to obietnica odnalezienia
wspomnień,  a  dla  każdego  szanującego  się  łowcy
skarbów  to  obietnica  bogactwa.  Budowla  to:  jeśli

gracz  wybrał  pole  Cygnus  –  przepyszny
karawanseraj;  Altair  –  rycerska  twierdza;  Draco  –
prastary zikkurat.
Cygnus: Niewidzialność (Invisibility, działa tylko na
maga,  jakikolwiek  akt  agresji  maga  sprawia,  że
Światło gniewa się i rozprasza czar. Niewidzialność
trwa pół godziny).
Aquila:  Iluzja  (Phantasmal  Force,  tworzy  iluzję
dowolnego  stworzenia,  które  Yesil  widział.  Kiedy
iluzja  po  raz  pierwszy  zadaje  komuś  obrażenia,
a ofiara  obroni  się  przed  magią,  iluzja  przestanie
istnieć. Zniknie również, jeśli zostanie trafiona. Czar
trwa pół godziny)
Draco:  Ognista  kula  (Fireball,  3k6  obrażeń  dla
każdego stworzenia w grupie, obrona chroni przed
połową obrażeń.)

Pole  na  szczycie,  symbol  Kamienia
Filozoficznego: świat dookoła Yesila blaknie. Kiedy
otwiera  oczy,  ze  wszystkich  stron  otacza  go
gwiaździste  niebo.  Gwiazdozbiór,  który  wybrał
ostatnio  (Łabędź,  Orzeł  albo  Smok)  wydaje  się
bliski, na wyciągnięcie ręki. Wśród gwiazd bohater
widzi  samego  siebie.  Sobowtór  stoi  z  otwartymi
dłońmi  i  czeka  na  Yesila.  Jeśli  bohater  pójdzie
z nim, przenosi się w zaświaty. Jeśli nie, sobowtór
znika,  a  Yesil  budzi  się  –  ale  od  teraz,  nawet
w środku  dnia,  zawsze  na  niebie  widzi
gwiazdozbiór,  w  którym  jest  jego  miejsce.
Niezależnie od podjętego wyboru uwolnione zostają
magiczne  energie,  które  mogą  wywołać  dowolny
efekt, który MG uzna za dramatyczny i pasujący do
sytuacji.
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Karta pomocy MG
Żeby dowiedzieć się, co się stanie, zawsze zastanawiaj się, jakie konsekwencje mogą mieć działania
bohaterów.

Wynaturzenia Wędrowne i Inne Spotkania
Losowe

Rzuć kością albo wybierz najbardziej  odpowiednie
spotkanie, kiedy czujesz, że to dobry pomysł.
1.  Rój duszków wysłanych, by znaleźć jednorożca.
Krwiożerczy.
2.  Geisty  –  okoliczne  błędne  ogniki  o  twarzach-
czaszkach.  Latają  bez  celu,  straszą  ludzi,  może
wabią ich do bagien.
3.  Żywy  dzik,  który  utknął  w  dziurze  w  ziemi.
Widać  tylko  tylne  nogi.  Jeśli  ktoś  go  wyciągnie,
zobaczy, że dzik ma dwie głowy i cztery przednie
nogi.
4.  Obóz  drwali.  Jednego  z  nich  znaleziono  mart-
wego trzy tygodnie temu – poturbowanego i z dziu-
rą  w  brzuchu.  Drwale  podejrzewają,  że  to
rozbójnicy.  Ich  innym  zmartwieniem  są
zdeformowane  zwierzęta.  Upolowali  już  wiele

zniekształconych królików i bażantów. Nie chcą ich
jeść.
5. Karp ze skrzydłami. Wyskoczył z rzeki czy stawu
i teraz zdycha. Albo może ktoś go złowił i właśnie
teraz wnosi do szynku.
6.  Przeraźliwe  hałasy  i  upiorne  ujadanie  pod
kurnikiem. Okazuje się,  że to lis  z trzema nogami
i dwiema głowami. Druga głowa szczerzy się, nie ma
dolnej szczęki. Przykry widok.
7. Sylwetka w ciemności i wilcze tropy – zbyt duże
jak na zwykłego wilka. To Bestia.
8. Dobiegająca z daleka muzyka fletu (to Flecista).
9.  Grzyby,  mnóstwo  grzybów  (dość,  by  wyżywić
małą  rodzinę  przez  tydzień),  wiele  nienaturalnie
rozrośniętych.
10. Paru chłopów, kłócących się, czy deformacjom
winne są czarownice, czy elfy. Kiedy orientują się,
że bohaterowie ich słyszą, zmieniają temat.
12. Duchy ofiar ostatniej zarazy.

Imiona z Ogrodów Hekate

Abigel
Aleksandar
Anica
Antun
Bartal
Biserka
Demeter
Dubravko

Ema
Eugen
Frano
Goran
György
Ilija
Iskra
Ivo

Jadran
Javor
Josipa
Jurica
Kelemen
Klementina
Kruno
László

Lazar
Lorena
Luka
Mare
Marin
Mila
Naida
Nenad

Nevena
Ognjan
Pavica
Predrag
Rajko
Renata
Sanja
Salamon

Tihana
Teréz
Valent
Vid
Zoltan
Zora



Boahter gracza: Emerik Braut, huzar
Urodziłeś  się  szlachcicem.  Z  zawodu  jesteś  żołnierzem,  z  pasji  –  poszukiwaczem  przygód.  Jesteś
człowiekiem silnych namiętności – do przygód, miłości, niebezpieczeństw i tajemnic. Wstąpiłeś do armii
cesarstwa jako huzar  i  awansowałeś  na oficera dzięki  determinacji  i  odwadze (i  pomimo niezależności
i niesubordynacji).

Wariant 1: młoda krew. Niedawno opuściłeś dom rodzinny i wyruszyłeś na spotkanie przygody. To twoje
pierwsze lata w wojsku. W ostatniej bitwie zostałeś ranny, a twój dowódca, hrabia Veivod, wysłał cię do
swojej  ojczystej  prowincji,  Ogrodów  Hekate,  żebyś  wyzdrowiał.  To  dziwne  i  straszne  miejsce,  rodem
z opowieści o duchach. Powoli wracasz do sił i palisz się, żeby poznać jego tajemnice.

Wariant 2: stary wiarus.  Przeżyłeś niejedną wojnę i wiele widziałeś. Po latach służby twoja dzielność,
lojalność i honor są jak hartowana stal. Niedawno przybyłeś do Ogrodów Hekate, żeby przekazać listy od
twojego dowódcy, hrabiego Veivod. Od tego czasu czekasz na dalsze rozkazy, a pierwsza od dawna okazja
do odpoczynku budzi w tobie pragnienia, o których prawie zapomniałeś, i przez które przed laty wyruszyłeś
szukać przygód.

Romans: W pobliżu zamku Veivod, przy drodze między wsiami Volovem i Kalnim Rogiem, mieszka kobieta
(a może mężczyzna?),  która ma wszystko,  czego trzeba,  byś  się  w niej  zakochał.  Ona też cię  lubi.  To
artystka, rzeźbiarka. Wymyśl jej wygląd i osobowość – opiszesz ją, kiedy pojawi się w grze.

Charakterystyka:

Charyzma (Charisma) 10, Kondycja (Constitution) 13 (+1) , Zręczność (Dexterity) 10, Wiedza (Intelligence) 5
(-2), Siła (Strength) 11, Wola (Wisdom) 10
klasa postaci: huzar (fighter)
atak (base attack): +2
klasa pancerza (armor class): 16 (poświęcony szkaplerzyk)
żywotność (hit points): 9
Obrona (saving throws): paraliż (paralysis) 14, trucizna (poison) 12, zionięcie (breath) 15, mechanizm (device)
13, magia (magic) 18.

Wyposażenie: rączy koń, mundur huzara, szabla (k8 obrażeń), dwa pistolety (k8 obrażeń), szkaplerzyk 

z herbem rodu Brautów (w polu czerwonym kroczący jednorożec) poświęcony w klasztorze na zachodzie 

(KP 16).





Bohater gracza: Grigor, myśliwy
Jesteś młodym myśliwym, przystojnym i śmiałym. Dorastałeś w biednej rodzinie, a teraz wędrujesz po całej
prowincji  Ogrodów  Hekate,  poznając  ludzi,  polując,  pomagając  na  roli  i  starając  się  wiązać  koniec
z końcem.

Miałeś szczęście – dołączyłeś do polowania, urządzanego przez piękną i bogatą hrabinę Veivod dla innych
arystokratów. Podczas  polowania dziki  odyniec zaszarżował na samą Hrabinę, a  ty zdołałeś przebić go
dzidą,  powtarzając wyczyn pierwszego hrabiego Veivod,  zwanego Knurobójcą. Hrabina zaprosiła cię do
zamku i teraz po raz pierwszy w życiu żyjesz wśród bogactwa i wygody. Chyba cię polubiła, a przyjaźń
arystokratów to cenna zdobycz.

Grigor może mieć sekret. Jeśli chcesz grać tajemniczą, a może i niebezpieczną postacią, poproś MG o opis
Tajemnicy. Jeśli  nie,  i  tak czeka na ciebie wątek osobisty – poproś  go zamiast  tego o opis  Przyjaciela
w potrzebie.

Charakterystyka:

Charyzma  (Charisma)  13  (+1),  Kondycja  (Constitution)  14  (+1),  Zręczność  (Dexterity)  9,  Wiedza
(Intelligence) 5 (-2), Siła (Strength) 9, Wola (Wisdom) 14 (+1)
klasa postaci: myśliwy (specialist)
atak (base attack): +1
klasa pancerza (armor class): 14
żywotność (hit points): 7
Obrona (saving throws): paraliż (paralysis) 15, trucizna (poison) 17, zionięcie (breath) 16, mechanizm (device)
15, magia (magic) 16.
Umiejętności (skills): Przyroda (Bushcraft) 3, Ukrywanie się (Stealth) 3, wszystkie inne 1

Wyposażenie: ciężka skórzana kurta (KP 14), doskonały myśliwski karabin z kolbą zdobioną srebrem 

(pamiątka po ojcu; k8 obrażeń, +1 do trafienia), nóż myśliwski (k4 obrażenia, jak długo wyrzucasz 4, 

rzucasz ponownie i dodajesz wyniki), myśliwska dzida (k6 obrażeń), nowe drogie ubrania od Hrabiny, 

trójgraniasty kapelusz.





Bohaterka gracza: Penka, zbir
Twoja matka była chłopką, ojciec żołnierzem. Walczył dzielnie na wojnie, ale pewnego dnia przynieśli wam
jego ciało. Od tego czasu uprawialiście ziemie barona Kirila Žulána, gnębieni przez biedę i złą dolę.

Kiedy byłaś jeszcze mała, straciłaś starszego brata, Gavrila. Nie wiesz, co naprawdę się stało. Ludzie mówili,
że porwał go Piękny Lud (czyli elfy).

Wkrótce  potem  wyrzucili  was  z  domu  okrutni  żołdacy  barona.  Dobrze  pamiętasz  tamten  dzień.  Ich
przywódca, ekonom barona, był stary, wysoki, chudy jak szkielet i nosił niedopasowaną perukę. Jego zbiry
były młode, brutalne i  niecierpliwe. Ekonom obwieścił wam, że jesteście winne dług baronowi, a zbiry
zaczęły zabierać tych parę cennych rzeczy, które wam się ostały,  i  demolować wszystko inne. Ekonom
osobiście pobił ciebie i matkę laską; przez wiele dni nosiłaś ślady razów. Musiałyście odejść, zabierając tylko
to, co miałyście na sobie.

Długo tułałyście się, żyjąc na szlaku, żebrząc i chwytając się dorywczych prac. Nauczyłaś się być niezależna
i nieufna.

W końcu znalazłyście schronienie w klasztorze na uboczu. Matka, w średnim wieku i  słabego zdrowia,
doceniła  ciche  życie  wśród  zakonnic.  Ale  ty  miałaś  piętnaście  lat,  nie  cierpiałaś  samotności,  pracy
i dyscypliny. Więc odeszłaś.

W następnych latach byłaś ciurą obozową, złodziejem, ochroniarzem, zbirem, najemnikiem… Przywykłaś
do  ukrywania  swoich  zamiarów.  Nauczyłaś  się  walczyć  nie  gorzej  od  mężczyzn.  Potem nauczyłaś  się
walczyć  lepiej  niż  większość  mężczyzn.  Ochraniałaś  kupców,  okradałaś  ich  lub  robiłaś  jedno  i  drugie.
Groziłaś i biłaś pijaków, złodziei i dłużników, w zasadzie – każdego, jeśli dobrze ci płacili i wydawało ci się,
że wyjdziesz z tego cało. Walczyłaś na wojnie, gdzieś po drodze zniszczyłaś ze dwa gangi, zabiłaś parę
potworów i złupiłaś parę starych krypt. Krótko mówiąc, byłaś poszukiwaczem przygód.

Teraz  masz  trzydzieści  lat,  a  Fortuna wreszcie  się  do ciebie  uśmiechnęła.  Wzięłaś  zlecenie  od hrabiny
Veivod, arystokratki z Ogrodów Hekate. Kupowała jakieś stare, cenne księgi od kupca z pobliskiego miasta
Żuraw,  a  księgi  okazały  się  podrobione.  Zlecenie  poszło  dobrze.  Teraz  mieszkańcy  Żurawia  wciąż
zastanawiają  się,  gdzie  się  podział  kupiec,  a  Hrabina  jest  bardzo  wdzięczna  –  tak  wdzięczna,  że
zaproponowała ci, że przyjmie cię jako ochroniarza na stałe.

Teraz po raz pierwszy żyjesz wygodnie i bogato, masz czas przemyśleć, co chcesz robić w życiu i swobodę,
żeby odkryć prawdziwą twarz,  którą kryłaś  pod maską zbira – chyba że pod maską również stałaś się
zbirem.

Rodzinna pamiątka: twój ojciec wyruszył ze starą szablą, wspaniałym ostrzem wykutym przez słynnego
kowala, a również – jak głosi legenda – przeklętą przez hassanadzkiego czarnoksiężnika. Była to magiczna
broń – zadane nią rany krwawią jak poderżnięte świńskie gardło (1 obrażenie co rundę aż rana zostanie
opatrzona, chyba że walczysz z potworem bez krwi). Szabla miała też wyjątkowy, rozpoznawalny wygląd –
wymyśl, jaki. Ale niestety! Żołnierze, którzy przynieśli ciało ojca, powiedzieli, że słynnej broni przy nim nie
było (i butów również). Nie masz szabli.



Penka: charakterystyka

Charyzma (Charisma) 5 (-2), Kondycja (Constitution) 12, Zręczność (Dexterity) 9, Wiedza (Intelligence) 8 (-1) ,
Siła (Strength) 8 (-1), Wola (Wisdom) 14 (+1)
klasa postaci: oprych (specialist)
atak (base attack): +1
klasa pancerza (armor class): 15 (znoszona, ale solidna skórzana kurta)
żywotność (hit points): 6
Obrona (saving throws): paraliż (paralysis) 13, trucizna (poison) 15, zionięcie (breath) 14, mechanizm (device)
13, magia (magic) 16.
Umiejętności (skills): Wspinaczka (Climbng) 2, Cios w plecy (Sneak Attack) 2 (podwójne obrażenia), 

Ukrywanie się (Stealth) 2, Przeszukiwanie (Search) 2, wszystkie inne 1

Wyposażenie: znoszona, ale solidna skórzana kurta (KP 14, +1 za Zręczność),  łatwo dający się ukryć
pistolet (k8 obrażeń), kordelas (k4 obrażenia, jak długo wyrzucasz 4, rzucasz ponownie i dodajesz wyniki),
resztki sprzętu do plądrowania krypt: latarnia, kolce do rzucania pod nogi, trzymetrowa tyczka.



Bohaterka gracza: Manda, czarownica
Na ziemiach hrabiny Veivod były trzy czarownice. Teraz zostały dwie.

Jedną z nich była Babka Wrona, mądra i straszna. Chłopi bali się jej i szanowali ją, a ona pomagała im
w potrzebie. Była twoją mentorką. Niedawno umarła, ludzie mówią, że ze starości.

Drugą  jest  Baba  Ognenka  ze  wsi  Kalni  Rog.  Babka  Wrona  twierdziła,  że  jest  nawiedzona,  próżna
i niebezpieczna.  Tak  jak  Wrona,  Ognenka jest  stara.  W przeciwieństwie  do  niej,  chodzi  zgarbiona,  nie
obcina paznokci i chichocze.

Trzecią jesteś ty. Jesteś nastolatką albo kobietą w średnim wieku.

Wariant 1: dziewica.  Jesteś siódmym dzieckiem w chłopskiej rodzinie,  a Babka Wrona była ci równie
bliska, jak każde z twoich braci i sióstr. Masz szesnaście lat. Możesz być młoda, bez wiedzy i doświadczenia,
ale po śmierci Babki musisz szybko dorosnąć, jeśli masz przejąć jej obowiązki.

Wariant 2: matka.  Jesteś porządną kobietą i matką wielu dzieci.  Twój pierwszy mąż umarł, drugi jest
gospodarzem i przyzwoitym człowiekiem. Tak, jesteś czarownicą, ale dobrą czarownicą. Leczysz zwierzęta,
odbierasz porody, opowiadasz historie i zapraszasz przyjaciółki na herbatę i ciastka. Uczyłaś się tylko tyle
magii, ile naprawdę potrzebowałaś. Nawet jeśli jest w tobie ciemność, nie dopuszczasz jej do głosu.

Czy jesteś dziewicą, czy matką, ludzie nie wiedzą o tobie jednego. Babka Wrona została zabita, a ty jesteś jej
zabójczynią. Pomagałaś jej przy magicznych wywarach i coś poszło nie tak. Pamiętasz, że straciłaś ludzką
postać, pamiętasz krew i czarne pióra, pamiętasz nocny lot. Obudziłaś się przy Babce. Była martwa.

Parę dni później posłała po ciebie hrabina Veivod. Ogiery w jej zamku są niespokojne, agresywne i nie chcą
nosić jeźdźców. Poprosiła cię o pomoc.

Manda: charakterystyka

Charyzma (Charisma) 10, Kondycja (Constitution) 9,  Zręczność (Dexterity) 7 (-1), Wiedza (Intelligence) 14
(+1), Siła (Strength) 9, Wola (Wisdom) 12
klasa postaci: czarownica (magic-user)
atak (base attack): +1
klasa pancerza (armor class): 11
żywotność (hit points): 6
Obrona (saving throws): paraliż (paralysis) 13, trucizna (poison) 13, zionięcie (breath) 16, mechanizm (device)
13, magia (magic) 13.

Wyposażenie: kozik (k4 obrażenia, jak długo wyrzucasz 4, rzucasz ponownie i dodajesz wyniki), sękata
laska (k6 obrażeń), zioła i leki.

Gusła: jesteś wykwalifikowaną czarownicą i umiesz leczyć zwierzęta i ludzi, odbierać porody, zbierać zioła,
rozpoznawać dobre i złe wróżby i odprawiać rytuały, tańcząc przy księżycu. Niektóre z tych umiejętności
mogą być zaledwie przesądami, a żadna nie ma konkretnych, niezawodnych efektów jak „poważna” magia.
Jednak w Ogrodach nawet przesądy odnoszą jakiś skutek. Jeśli na przykład spróbujesz wywróżyć czyjąś



przyszłość, MG powinien powiedzieć ci coś istotnego (choćby było mgliste i wieloznaczne), a nie podrzucać
ci mylące bzdury.

Znasz się też na „poważnej” magii i możesz rzucać jedne czar dziennie. Musisz go wcześniej przygotować –
zajmuje to godzinę. Zwykle robisz to na dworze, w nocy.

Znane czary: odczytanie glifów (read magic); urok (charm person; cel broni się przed magią albo zakochuje
się w tobie; jeśli każesz celowi zrobić coś, czego normalnie by nie zrobił, może powtórzyć rzut na obronę);
szept (message; słyszy go tylko jedna osoba w pobliżu)

Wywar z wrony: masz trzy fiolki wywaru, który zostawiła ci Babka Wrona. Każdą z nich możesz wypić,
żeby rzucić jeden czar:

wywar skrzydeł (wyrastają ci czarne skrzydła i latasz jak ptak przez godzinę).

wywar ścierwojada (padlinożerna wrona przybywa na twoje wezwanie. Umie mówić i jest głodna. Ma ½ KW,
a po godzinie rozpływa się w krew, pióra i kości).

wywar pożerania (pochłaniasz czyjąś młodość i siły życiowe, a twoja dłoń zmienia się na chwilę we wroni
szpon.  Rzuć  k6  –  jeden  cel  otrzymuje  tyle  obrażeń,  drugi  odzyskuje  tyle  żywotności.  Obrażenia  leczą
ożywieńców, odzyskiwanie żywotności rani ich).

Wkrótce po wypiciu ostatniego wywaru twoja dusza opuszcza ciało pod postacią olbrzymiej, padlinożernej
wrony z twoją twarzą na piersi. Jej mordercze instynkty będą powoli pochłaniały to, co z ciebie zostało.
Może Babka wiedziałaby, jak odzyskać ludzką postać. Szkoda, że ją zabiłaś. 

Wrona: KP 13, KW 2, dziób i  szpony k4, na 4 ofiara traci oko; leczysz 1 żw za każde 1 obrażenie,  które
zadajesz; regenerujesz 1 żw na godzinę nawet po śmierci, chyba że odniosłaś rany od magicznej broni.



Bohater gracza: Yesil, hassanadzki czarnoksiężnik
Pochodzisz z ziem Hassanagów (przypominających Imperium Osmańskie z naszego świata). Masz około 30
lat i jesteś adeptem sztuki czarnoksięskiej. Niewiele więcej pamiętasz.

Rok temu pracowałeś nad rytuałem. Miał oddzielić część twojej duszy i wysłać ją w zaświaty, by poznała
tam pradawne tajemnice. Gdy się obudziłeś, większość twojej wiedzy i wspomnień zniknęła. Może sknociłeś
rytuał. A może udało ci się, część twojej duszy jest w zaświatach, a ty jesteś tym, co zostało na ziemi.

Przez rok nie miałeś – albo nie wiedziałeś, że masz – domu, rodziny i przyjaciół. Wędrowałeś po ziemiach
Hassanagów, a potem po cesarstwie. Ludzie traktowali cię jak obcego i nie ufali ci. Ale niedawno hrabina
Veivod z Ogrodów Hekate zaprosiła cię do swojego zamku. Jest dobrą i bogatą gospodynią. Interesuje się
też okultyzmem i uwielbia słuchać ze swoją córeczką twoich na wpół zapomnianych opowieści o duchach
i magii.

Nie pamiętasz wiele ze swojej przeszłości, ale wiesz, że jesteś w Ogrodach już drugi raz. Przybyłeś tu po raz
pierwszy  jakieś  20  lat  temu,  podczas  wojny.  Trafiłeś  do  Volova,  wsi  pod  zamkiem  Veivod,  biedny
i bezradny, a mieszkańcy nie ufali ci. Dopiero Oleg, miejscowy ksiądz, przyjął cię w gościnę i dał ci jeść.
Pamiętasz  go  wyraźnie  –  potężnie  zbudowany  mężczyzna  o  imponującej  brodzie  i  czujnych  oczach.
A chłopi, którzy z czasem cię polubili, pamiętają ciebie.

Jeśli tu zostaniesz na dłużej, Ogrody Hekate mogłyby stać się twoim domem.

Charakterystyka:

Charyzma (Charisma) 9, Kondycja (Constitution) 11, Zręczność (Dexterity) 13 (+1), Wiedza (Intelligence) 5 (-
2), Siła (Strength) 8 (-1), Wola (Wisdom) 10
klasa postaci: czarnoksiężnik (magic-user)
atak (base attack): +1
klasa pancerza (armor class): 13
żywotność (hit points): 6
Obrona (saving throws): paraliż (paralysis) 13, trucizna (poison) 13, zionięcie (breath) 13, mechanizm (device)
13, magia (magic) 16.

Możesz rzucić jeden czar dziennie. Musisz wcześniej przygotować zaklęcie – zajmuje ci to godzinę, przez
którą studiujesz gwiazdy i próbujesz rozszyfrować to, co kiedyś napisałeś we własnej księdze czarów.
Znane czary: odczytanie glifów (read magic), przywołanie demona (summon, patrz niżej), widzenie magii
(detect magic),  Ognie Altairu (magic missile;  ognie lśniące kolorami nieznanymi na ziemi, k4 obrażenia),
tarcza (shield; na siebie, przez 20 minut masz KP 20 przeciw strzelaniu, 18 przeciw wszystkiemu innemu)

Wyposażenie: klacz czystej krwi, szabla (k6 obrażeń), hassanadzkie szaty (KP 12, +1 za twoją zręczność),
opasła księga czarów, pergamin z Drzewem Poznania (to twoje notatki sprzed rytuału. Myślisz, że opisują
drogę do odzyskania duszy. Poproś MG o rekwizyt).



Yesil: przywoływanie demonów

Poniżej  znajduje  się  skrócona  wersja  czaru Przywołanie (summon)  z  podręcznika,  żeby  ułatwić  ci  rzucenie  go bez
czytania zasad przez pół godziny.

1. Wybierz, jakiego diabła przyzywasz. Do wyboru
są demon-ślimak i kolczasty diabeł; jeśli odprawisz
przynajmniej jedne z rytuałów poniżej, możesz też
wybrać Diabła Gigasa.

2. Wybierz,  czy  odprawiasz  jeden  z  dodatkowych
rytuałów:

• wyrysowanie  skomplikowanego  kręgu
taumaturgicznego (zajmuje godzinę). +1 do
rzutu na dominację.

• ofiara  ze  zwierzęcia.  Składanie  w  ofierze
zwierząt mniejszych od świni nic nie daje.
+1  do  rzutu  na  dominację  za  każdą  KW
zwierzęcia.

• ofiara  z  inteligentnego  stworzenia.  +3 do
rzutu  na  dominację.  To  czyn  niegodziwy
i zabijający  duszę  –  jeśli  go  popełnisz,
zapomnij o odzyskaniu tożsamości.

• ofiara z bezcennej relikwii (smoczego serca,
rogu jednorożca, korony Króla Elfow). +10
do rzutu na dominację.

3. Rzut na dominację: rzuć k20, dodaj swój poziom i
ewentualne  modyfikatory.  MG  rzuca  za  diabła  i
dodaje jego KW.
Jeśli wygrasz o mniej niż 10, rzuć tyloma k10, o
ile wygrałeś. Diabeł będzie ci posłuszny przez tyle
rund, a potem zniknie.
Jeśli wygrasz o 10-18, musisz natychmiast wydać
instrukcje diabłu,  a  on  będzie  wypełniać  je  co do
joty,  aż  zostaną  wykonane,  przy  czym  będzie
trzymał  się  wyłącznie  litery  twoich  instrukcji,
działając wbrew ich duchowi, kiedy tylko może.
Jeśli wygrasz o 19 lub więcej, kontrolujesz diabła
całkowicie  i  bezterminowo;  możesz  mu  wydawać
rozkazy, kiedy chcesz.

Jeśli przegrasz o mniej niż 10, rzuć tyloma k10,
o ile  przegrałeś.  Diabeł  przez  ten  czas  będzie
próbował zabić wszystkich, a potem zniknie.
Jeśli  przegrasz  o  11-18,  patrz  wyżej.  Zostajesz
również opętany. Spytaj MG, co się dzieje – coś dla
ciebie wymyśli.
Jeśli  przegrasz  o  19  lub  więcej,  przywołujesz
wszystkie trzy diabły, które będą siały spustoszenie,
aż ktoś je powstrzyma.

Demon-ślimak.  Stwór  rozmiarów  dziecka.  Jego
skorupa  ma  kształt  ludzkiej  głowy,  jego  ślimacze
ciało  wysuwa  się  z niej  jak  język.  To  demon
zmęczenia.  KP  16,  KW  1,  ruch:  1/3  szybkości
człowieka,  atak  śluzowatą  paszczą  –  zawsze  trafia,
zadaje 1 obrażenie, cel musi bronić się przed paraliżem
albo  zostanie  sparaliżowany  na  k3  rundy.  Ślimak
zostawia  za  sobą  śluz  –  jeśli  ktoś  go  dotknie,  musi
bronić  się  przed  paraliżem  albo  zostanie  podobnie
sparaliżowany.

Kolczasty  diabeł.  Wzrostu  dorosłego  człowieka,
zgarbiony, o pysku goblina i kolczastej skorupie na
plecach.  To demon  pecha.  KP  14,  KW 2,  ruch  jak
krasnolud,  atak:  młócenie  długimi  rękami,  rzucanie
kamieniami  i  odchodami  (1  ataki  na  rundę,  k4
obrażenia);  każdy,  kto  stoi  w  pobliżu  diabła  musi
bronić się przed magią albo potknie się i nabije na kolce
(k4 obrażenia).

Diabeł  Gigas.  Przeraźliwie  wysoki,  o  zbyt  dużej
głowie, czerwonych wargach, rogach i żuwaczkach.
Nieustannie się uśmiecha. To demon pożądania. KP
12, KW 3 (rzuć k8 na każdą KW), ruch jak człowiek,
ataki: szponiaste ręce (k6 obrażeń; jeśli demon otrzyma
przynajmniej 6 obrażeń, traci rękę i już nie może w ten
sposób  atakować)  i  ugryzienie  (+2 do  trafienia,  k8
obrażeń).



Rekwizyt: wątki osobiste
Najprawdopodobniej nie będziecie prowadzili przygody dla wszystkich bohaterów graczy naraz. Radzimy
wykorzystać wątki nieużywanych postaci i przedzielić je tym, które wybrali gracze.

Romans 

(domyślnie: Emerik Braut)

W pobliżu zamku Veivod, przy drodze między wsiami Volovem i Kalnim Rogiem, mieszka kobieta (a może
mężczyzna?),  która ma wszystko,  czego trzeba,  byś się  w niej zakochał.  Ona też cię  lubi.  To artystka,
rzeźbiarka. Wymyśl jej wygląd i osobowość – opiszesz ją, kiedy pojawi się w grze.

Przyjaciel w potrzebie 

(domyślnie: Grigor, jeśli gracz nie wybrał zamiast tego Tajemnicy)

Masz  dobrego  przyjaciela,  myśliwego  imieniem  Bogumil.  To  człowiek  wesoły  i  energiczny.  Jest  też
rozsądny. A może raczej – był.

Niedawno Bogumil zaczął mieć sny. Śnił o menhirach, elfach i wróżkach. Kiedy w którymś momencie zaczął
wierzyć, że zobaczył ślady elfa, ogarnęła go obsesja. Nie mogłeś go powstrzymać. Pewnego dnia po prostu
zniknął, żeby wytropić stworzenie. Od tego czasu go nie widziałeś.

Wymyśl, jak wyglądał – opiszesz go podczas gry.

Skradziony brat 

(domyślnie: Penka; użyj tego wątku, jeśli Grigor wybrał Tajemnicę)

Kiedy byłaś jeszcze mała, straciłaś starszego brata, Gavrila. Nie wiesz, co naprawdę się stało. Ludzie mówili,
że porwał go Piękny Lud (czyli elfy).

Okrutny żołdak 

(domyślnie: Penka)

Wiele  lat  temu  wyrzucili  cię  z  domu  okrutni  żołdacy  barona.  Dobrze  pamiętasz  tamten  dzień.  Ich
przywódca, ekonom barona, był stary, wysoki, chudy jak szkielet i nosił niedopasowaną perukę. Jego zbiry
były młode, brutalne i  niecierpliwe. Ekonom obwieścił wam, że jesteście winne dług baronowi, a zbiry
zaczęły zabierać tych parę cennych rzeczy, które wam się ostały,  i  demolować wszystko inne. Ekonom
osobiście pobił ciebie i matkę laską; przez wiele dni nosiłaś ślady razów. Musiałyście odejść, zabierając tylko
to, co miałyście na sobie.



Rodzinna pamiątka 

(domyślnie: Penka)

Twoja  rodzina  przechowywała  szablę  wykutą  przez  słynnego  kowala,  a  również  –  jak  głosi  legenda  –
przeklętą przez hassanadzkiego czarnoksiężnika. Była to magiczna broń – zadane nią rany krwawią jak
poderżnięte  świńskie  gardło  (1  obrażenie  co  rundę  aż  rana  zostanie  opatrzona,  chyba  że  walczysz
z potworem bez krwi). Szabla miała też wyjątkowy, rozpoznawalny wygląd – wymyśl, jaki. Ale niestety!
Jeden z twoich krewnych (wybierz jaki) wyruszył z szablą na wojnę, a żołnierze, którzy przynieśli jego
ciało, powiedzieli, że słynnej broni przy nim nie było (i butów również). Nie masz szabli.

Uchodźca 

(domyślnie: Yesil)

Przybyłeś do Ogrodów Hekate po raz pierwszy jakieś 20 lat temu, podczas wojny. Trafiłeś do Volova, wsi
pod zamkiem Veivod, biedny i bezradny, a mieszkańcy nie ufali ci. Dopiero Oleg, miejscowy ksiądz, przyjął
cię w gościnę i dał ci jeść. Pamiętasz go wyraźnie – potężnie zbudowany mężczyzna o imponującej brodzie
i czujnych oczach. A chłopi, którzy z czasem cię polubili, pamiętają ciebie.



Rekwizyt: historia Grigora
Gracz  grający  Grigorem poprosi  was  albo  o  opis  Tajemnicy,  albo  o  opis  Przyjaciela  w potrzebie.  Daj
graczowi odpowiedni tekst.

Tajemnica

Grigor nie istnieje. Zmyśliłeś go.

Za  cienką  zasłoną  istnieje  Faerie,  kraina  Pięknego  Ludu  –  elfów,  duchów,  wróżek  z  baśni.  Pięknych,
chytrych,  szlachetnych,  wyniosłych lub okrutnych.  Psotników i  złodziei  dzieci.  A ty byłeś  skradzionym
dzieckiem, zrobionym paziem i dworzaninem króla elfów. Zapominałeś swoją przeszłość z każdym dniem
wiecznego lata.

Teraz udało ci się uciec. Wspomnienia z ziemi wracają zbyt wolno, a wspomnienia z Faerie blakną zbyt
szybko.  Z  tego,  co pamiętasz,  zmajstrowałeś  sobie  fałszywą tożsamość.  Wiesz,  że jeśli  będziesz żył  jak
człowiek, przypomnisz sobie, kim byłeś, ale droga do Faerie może zamknąć się przed tobą na zawsze.

Przyjaciel w potrzebie

Masz  dobrego  przyjaciela,  myśliwego  imieniem  Bogumil.  Uratowałeś  go  przed  stadem  wilków,  a  on
przekonał  ludzi  jakiegoś  szlachcica,  żeby  nie  aresztowali  cię  za  kłusownictwo.  To  człowiek  wesoły
i energiczny. Jest też rozsądny. A może raczej – był.

Niedawno Bogumil zaczął mieć sny. Śnił o menhirach, elfach i wróżkach. Kiedy w którymś momencie zaczął
wierzyć, że zobaczył ślady elfa, ogarnęła go obsesja. Nie mogłeś go powstrzymać. Pewnego dnia po prostu
zniknął, żeby wytropić stworzenie. Od tego czasu go nie widziałeś.

Wymyśl, jak wyglądał – opiszesz go podczas gry.



Rekwizyt: Drzewo Poznania Yesila

Venus
ZUHRA

Iupiter
MUSHTARIE

Mars
MERRIKH

Terra
ARD

Luna
QAMAR

Sol
SHAMS

Aquila
AL TAIR

Cygnus
DHANEB

Draco
THUBAN



Ilustracje i mapy
Polecamy dawać je graczom, kiedy odwiedzają nowe miejsce albo widzą nową postać czy potwora.
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