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Najważniejsze informacje o scenariuszu: 

System: 

Dungeons and Dragons 5 edycja 

Liczba graczy: 

3 osoby 

Poziom graczy:  

2 poziom na początku gry, w trakcie przygody możliwy awans do 4 poziomu 

Czas trwania: 

ok. 10 – 12 h gry 

Informacja o scenariuszu dla MG: 

Trójka młodych czarodziejów rusza ze swoim mistrzem na pustynię, aby zdać finalny egzamin 
kończący ich siedmioletnią naukę w magicznej Akademii. Egzamin oficjalnie polega na eksploracji 
starożytnych ruin, pozyskaniu dla Akademii czterech starożytnych przedmiotów i zbadaniu 
starożytnych inskrypcji. Każdy z graczy ma też swoje własne cele i interesy, a sama wyprawa jest 
częścią większej sieci intryg i tajemnic z przeszłości oplatających Akademię. 

Dla kogo jest scenariusz: 

Gracze mający już jakieś doświadczenia z RPG; zaczynający przygodę z 5 Edycją D&D; gracze, którzy 
chcieliby nauczyć się grać w D&D postaciami Magów. 

Personalizacja postaci: 

W tekście przygody bohaterowie opisani są za pomocą archetypów o określonej płci (Śniący, Cwaniak, 
Iskra), ale w ramach personalizacji mogą przyjąć dowolne imię, a ich płeć może być określona przez 
graczy i nie wpływa na fabułę gry. 

Potencjalne tematy wrażliwe:  

Strach, choroba psychiczna, stereotypy, konflikt w drużynie 
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1. Wprowadzenie 
 

Szkielet scenariusza 
 

Trójka młodych czarodziejów trafia do 
starożytnych ruin u stóp piramidy, w których 
muszą przeprowadzić badania archeologiczne 
i odzyskać dla swojej Akademii cztery 
potencjalnie magiczne przedmioty. Poza tym 
każdy z graczy musi zrealizować indywidualne 
zadanie, wyznaczone przez swojego mentora 

• Śniący – wejść do piramidy 
• Cwaniak – odzyskać starożytny amulet i 

przemycić go do Akademii, tak, żeby nie 
odkrył tego mistrz Oktar 

• Iskra – upewnić się, że pozostała dwójka 
przeżyje, wykazać się odwagą i rozwagą, 
którą doceni mistrz Oktar 

Szybko okaże się też, że gracze nie są w ruinach 
sami. Od mądrego prowadzenia rozmów i 
oceny sytuacji zależy czy przygoda będzie serią 
bitew, czy może część problemów uda się 
załatwić bez walki, zdobywając dodatkową 
wiedzę albo sojuszników. Jednocześnie, 
eksploracja ruin może sprawić, że gracze trafią 
na ślady tajemnicy z przeszłości, która zmieni 
ich ogląd Akademii i sprawi, że zaczną 
kwestionować to, co wiedzą o swoich 
mentorach. 

 

1.1 Jak grać? 
 

Przygodę można rozgrywać na dwa główne 
sposoby, zależnie od stylu i preferencji MG i 
graczy: 

1. Skupiając się głownie na eksploracji ruin, 
zagadkach, taktycznej walce i zdobywaniu 
przedmiotów, z małym naciskiem na 
osobiste historie postaci i minimum 
interakcji z BN; 

2. Skupiając się na dokładnym odgrywaniu 
charakteru postaci, ich motywacji i relacji 
w drużynie, w sytuacji, kiedy wszyscy mają 
wspólną misję, ale część z nich może 
ryzykować i narazić bezpieczeństwo grupy, 
żeby osiągnąć swoje własne cele, a także na 

negocjacjach i próbach dogadania się z 
mieszkańcami ruin. 

Sam scenariusz inspirowany jest klasycznymi 
‘pudełkowymi’ przygodami do Dungeons and 
Dragons, stąd zachęcam, o ile macie czas i 
chęci, do zagrania go ‘na bogato’ – z 
wydrukowanymi mapkami, kartami 
przedmiotów i handoutami. 

Nie jest to konieczne do rozegrania przygody, 
ale na pewno pozwoli lepiej wczuć się w 
wydarzenia w trakcie gry. 

 

Kilka dodatkowych pomocnych opcji to: 

1. Jeśli chcecie wbudować przygodę w 
większą kampanię, albo jeśli macie 
ulubiony setting, to Akademię można 
umieścić w dowolnym dużym mieście w 
świecie fantasy, takim jak np. Faerun, a 
miejsce, gdzie odbywa się przygoda na 
najbliższym ciepłym obszarze pustynnym. 

2. Fabularnie dobrze jest porozmawiać z 
każdym graczem przed rozpoczęciem 
przygody przez chwilę o jego 
indywidualnych celach tak, żeby nie 
słyszała tej rozmowy reszta drużyny i tak, 
żeby podkreślić presję jaką odczuwa 
bohater ze strony swojego opiekuna 
(sekcja: ‘Prolog’). 

3. W sekcji ‘Upływ czasu’ opisane są 
wydarzenia, które domyślnie dzieją się w 
czasie obiektywnym, niezależnie od tego 
gdzie w przygodzie znajdują się 
bohaterowie. Jeśli preferujesz bardziej 
narracyjny sposób prowadzenia, to warto 
na pewno: 

a. Żeby burza piaskowa nadeszła w 
okolicach momentu, w którym 
Cwaniak zacznie myśleć o tym jak 
zakraść się do świątyni i zdobyć 
poszukiwany amulet. Burza to 
świetna okazja i zasłona przed 
skorpionami pozwalająca 
bezpiecznie przekraść się do 
ołtarza. 

b. Żeby gracze znaleźli Karissę żywą, 
niezależnie od tego kiedy dotrą do 
biblioteki. 

c. Sny i ataki psychozy Śniącego 
można rozłożyć w czasie tak, żeby 
wzmacniały napięcie i presję na 
zbadanie piramidy.  
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1.2 Fabuła przygody 
 

Trójka młodych czarodziejów właśnie 
zakończyła naukę w Akademii. Zwyczajowo, na 
zakończenie nauki każdej grupy studentów, zostają 
oni wysłani na wyprawę, która ma potwierdzić ich 
umiejętności, samodzielność i umiejętność 
działania zespołowego. 

Każdorazowo rada siedmiu mistrzów 
kierujących akademią wybiera jakieś interesujące 
badawczo miejsce, a uczniowie są tam 
teleportowani pod opieką jednego z nich. Na 
miejscu ich opiekun nie opuszcza obozowiska i 
zajmuje się tylko leczeniem swoich podopiecznych 
jeśli odniosą jakieś obrażenia, a poza tym zajmuje 
się kontrolą realizacji powierzonego grupie 
zadania. Jeśli zadanie zostanie zrealizowane, grupa 
wraca do Akademii, a studenci zostają oficjalnie jej 
pełnoprawnymi członkami. Może zdarzyć się tak, że 
nie wszyscy wrócą z wyprawy. Ostatni sprawdzian 
jest ostry i nie wybacza błędów, a rolą opiekuna na 
miejscu wyprawy nie jest wyciąganie nikogo z 
opałów. 

Tydzień temu nasi bohaterowie 
dowiedzieli się w końcu, że w ramach ostatniego 
egzaminu trafią do starożytnych, pustynnych ruin 
u stóp piramidy, w których muszą przeprowadzić 
badania archeologiczne i odzyskać dla Akademii 
cztery potencjalnie magiczne przedmioty. 

Oczywiście opiekunowie uczniów, jak w 
każdej starożytnej i hierarchicznej Akademii, mają 
też swoje własne interesy i każdy z uczniów w czasie 
poprzedzającym wyprawę odbył rozmowę ze 
swoim mentorem, który dał mu wytyczne ze swoimi 
oczekiwaniami. Wszyscy bohaterowie mają 
jasność, że nawet, jeśli prośba od opiekuna była 
przekazana w bardzo grzeczny sposób, to ich 
przyszłość jako magów i członków Akademii zależy 
od jej spełnienia w stopniu równie dużym, co od 
pomyślnego osiągnięcia oficjalnego celu egzaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na miejscu w ruinach, okaże się także, że 
poza nieumarłymi strażnikami mieszka w nich 
także co najmniej kilka inteligentnych istot, z 
którymi będzie można dogadać się, dobić targu, a 
kto wie, może nawet nawiązać pewien sojusz. 
Wytyczne egzaminu mówią jasno: w trakcie próby 
dozwolone są wszelkie środki, które pozwolą 
osiągnąć cel. W rozumieniu opiekunów bohaterów 
oznacza to, że nie zawsze najlepszym rozwiązaniem 
problemu jest ognisty pocisk, a wykorzystanie 
prawdziwego lub zaczarowanego sojusznika jest 
tak samo dobrym sposobem na osiągnięcie celu jak 
przebicie się kulami ognia przez ścianę 
nieumarłych wojowników. Oczywiście to jak gracze 
zinterpretują tę zasadę zależy tylko od nich. 

Egzamin trwa do skutku, czyli 
zrealizowania celu misji, poddania się drużyny 
albo do śmierci ostatniego z jej członków. 
Najdłuższa wyprawa podczas końcowego 
egzaminu w Akademii trwała prawie 8 miesięcy i 
do dziś krążą o niej żarty w korytarzach szkoły. 

Formalne cele egzaminu (ich spełnienie 
oznacza sukces wyprawy): 

• Dotarcie do miejsc nr 3, 16 i 18 na mapie i 
przepisanie inskrypcji znajdujących się tam (w 
każdym miejscu co najmniej jeden gracz musi 
spędzić co najmniej godzinę skupiony na 
badaniach, bez przeszkadzania). 

• Dostarczenie przedmiotów nr. 13, 14, 15 i 16 do 
obozowiska i przekazanie ich mistrzowi 
Oktarowi, opiekunowi wyprawy. 

 

1.3 Bohaterowie 
 

Trójka bohaterów to studenci akademii, 
obecnie po zakończeniu edukacji są to postaci na 
drugim poziomie i po wyborze magicznej 
specjalizacji. Każdy z nich dysponuje unikatowymi 
umiejętnościami i zestawem zaklęć opisanym w 
kartach postaci (dodatek nr 1 na końcu przygody). 

W treści scenariusza użyto dla wygody następującego zapisu: 

Tekst wyróżniony na szaro – opisy i informacje, które można bezpośrednio i od razu podać graczom lub 
wykorzystać jako inspirację do swojego opisu. 

Tekst kursywą – informacje szczególnie ważne / tajne, których uzyskanie zależy od spełnienia jakiegoś 
warunku. 

Tekst fioletowy – informacje mechaniczne (trudność i rodzaj testów, XP za konkretne działania itd.) 

Tekst podkreślony – postać, przeciwnik, BN, miejsce lub przedmiot 
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Śniący 

Początkowo bardzo obiecujący i ambitny 
student pochodzący z nizin społecznych, który w 
czasie studiów miał wypadek z udziałem 
starożytnego nekromantycznego artefaktu. Od 
tego czasu opuścił się w nauce, jest często 
rozkojarzony i nawiedzają go męczące sny o złotej 
piramidzie i ukrytych w niej tajemnicach. Cudem 
dobrnął do końcowych egzaminów. Jego opiekun 
wiedząc o rosnącej obsesji swojego ucznia 
zaaranżował cel wyprawy tak, żeby mógł on trafić 
w miejsce ze swojego snu, licząc skrycie, że jego 
uczeń, oczywiście jeśli nie zginie w trakcie, 
zdobędzie nową wiedzę o potężnym artefakcie 
badanym przez swojego mistrza. 

Charakter: neutralny 

Psychika: spokojny, rozkojarzony, zamyślony, 
męczące sny 

Specjalizacja magiczna: dywinacja 

Pochodzenie: ulicznik 

Cel indywidualny: Wejście do sali tronowej w 
piramidzie 

Inspiracja do odgrywania: Randolph Carter z 
powieści H.P. Lovecrafta, Luna Lovegood z 
Harry’ego Pottera 

 

Cwaniak 
Przyjęty do akademii dzięki zręcznemu 

oszustwu i podrobieniu listu polecającego, obecnie 
lubiany przez wszystkich osobisty pupil i 
wychowanek rektora Akademii. Inteligentny, 
wygadany, pozornie życzliwy, ale często zachowuje 
się egoistycznie i w wyrachowany sposób. W trakcie 
jego studiów rektor musiał zatuszować sprawę 
oskarżenia go o kradzież z użyciem magicznego 
uroku. Na osobistą (i tajną) prośbę rektora ma 
odzyskać konkretny magiczny medalion ukryty 
gdzieś w ruinach. 

Charakter: neutralny zły 

Psychika: charyzmatyczny, wygadany, egoista, 
tchórzliwy 

Specjalizacja magiczna: zaczarowania 

Pochodzenie: szarlatan 

Cel indywidualny: zdobycie przedmiotu nr. 12 i 
ukrycie go tak, żeby nie wiedział o nim mistrz Oktar 

Inspiracja do odgrywania: Draco Malfoy z 
Harry’ego Pottera 

 

 

Iskra 
Najstarsze dziecko z kupieckiej rodziny, 

wychowana na małym statku handlowym będącym 
domem i całym majątkiem jej ojca. Przyjęta do 
Akademii jako cudowne dziecko, obecnie 
prymuska, oczko w głowie swojej opiekunki, 
uznawana za najzdolniejszą uczennicę Akademii 
od pond stu lat. Jej celem jest zadbanie o to, żeby 
zrealizować oficjalny cel wyprawy i żeby nikt z 
trójki nie zginął w jej trakcie, jej mistrzyni oczekuje 
też, że w tracie wyprawy zabłyśnie jakimś 
bohaterskim czynem, który zostanie zauważony 
przez opiekuna ekspedycji. 

Charakter: chaotyczny dobry 

Psychika: opiekuńcza, pełna energii, odważna, 
pomysłowa 

Specjalizacja magiczna: odrzucanie 

Pochodzenie: marynarz 

Cel indywidualny: żaden z uczestników nie może 
zginąć, pochwała od mistrza Oktara 

Inspiracja do odgrywania: Hermiona z Harry’ego 
Pottera, Star Lord ze Strażników Galaktyki 

 

1.4 Bohaterowie Niezależni 
 

Pełny zrujnowanych świątyń płaskowyż 
zamieszkuje ktoś więcej niż tylko szwędające się po 
nim kościotrupy. W trakcie przygody gracze będą 
mogli napotkać następujących bohaterów 
niezależnych: 

Mistrz Oktar – wysoki mężczyzna po 
sześćdziesiątce, z krótką brodą. Opiekun wyprawy 
nie opuszczający obozowiska (lokacja nr 1), 
spokojny i pozornie obojętnie podchodzący do 
graczy, w rzeczywistości uważnie ich obserwuje. 

Gert ‘Przekładnia’ Guntor – rudowłosy gnom w 
wieku ok. 50 lat. Kapitan gnomiego balonostatku 
(lokacja nr 4), który utknął na płaskowyżu po 
utracie ważnej części okrętu. Permanentnie 
wściekły, ma wybuchowy charakter, jego główna 
forma komunikacji to krzyk. Razem z żoną zostali 
wynajęci kilka tygodni wcześniej, żeby przewieźć 
do ruin Karissę, ale będą ukrywać ten fakt przed 
graczami, do póki nie zostaną przyparci do muru. 

Skadi ‘Retorta’ Guntor – białowłosa gnomka w 
wieku ok. 45 lat, żona Gerta (lokacja nr 4). 
Spokojna, stara się obracać zachowanie męża w 
żart. Zajmuje się alchemią, posiada zestaw towarów 
i może pohandlować z graczami. 

Karissa – dwudziestoletnia, ciężko ranna 
złodziejka, umierająca po ukąszeniu przez 
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skorpiona w lokacji 11. Wynajęta przez Mistrzynię 
Araldę z Akademii, żeby wykraść ze świątyni 
amulet, na którym zależy Rektorowi. 

Umadi – wiekowy mężczyzna o gnijącej i miejscami 
odpadającej skórze. Nekromanta żyjący w krypcie 
(pole nr 6). Odrażający i antypatyczny typ pełen 
pretensji do świata, niegdyś uczeń tej samej 
Akademii co gracze, porzucony przez swoich 
kolegów w trakcie egzaminu. Cudem przeżył w 
ruinach świątyni, popadał w coraz większy obłęd, 
wraz z upływem kolejnych miesięcy, a później lat, 
tracąc nadzieję na ratunek. 

Bimba Czarna Ręka – starsza bandy goblinów 
żyjących w oazie (lokacja nr 7), cwana i pyskata, dba 
przede wszystkim o los swojego plemienia. Matka 
Młodego. 

Młody – młody goblin, który zabłądził w ruinach i 
zaprzyjaźnił się z Muabarrem (lokacja nr 12). 

Muabarr – śmiertelnie znudzony duch wezyra, 
zaklęty jako strażnik bramy Górnej Świątyni. 
Melancholijny, kiedy ma lepszy humor dowcipkuje, 
zdając sobie sprawę z beznadziei swojego 
położenia. Jego manifestację można spotkać przy 
bramie nr 10, jego ciało spoczywa w magicznym 
kryształowym sarkofagu w lokacji nr 12. 

Fendi – dżinn mieszkający po drugiej stronie 
portalu w lokacji 11. 

Władca Much – arcykapłan pochowany w 
piramidzie, której moc pozwala jego duchowi 
oddziaływać na wielkie odległości i komunikować 
się w snach z wybranymi ludźmi. Pała żądzą zemsty 
na Talarisie, mentorze Śniącego, który próbuje 
badać magiczną tablicę z zaklęciami ukradzioną 
kiedyś z ruin świątyni. W trakcie przygody jego 
wściekłość rośnie, bo w miarę postępu graczy 
zauważa, że przedmioty, których szukają gracze, 
mogą posłużyć do wskrzeszenia jego dawnego 
władcy, Księcia Ciemności, potężnego lisza 
pogrzebanego w głębi piramidy. 

 

Trójka BN oddziałuje pośrednio na 
przygodę, chociaż gracze nie spotkają ich w trakcie 
gry: 

Mistrz Talaris – czarnowłosy, ponury, ok. 
pięćdziesięcioletni mężczyzna. Nekromanta i 
historyk, mentor Śniącego, zafiksowany na 
badaniu starożytnej tablicy z rzadkimi 
nekromantycznymi zaklęciami, którą dostał dawno 
temu od swojego mistrza Markwarta. Gotów 
poświęcić swojego ucznia, żeby uzyskać więcej 
wiedzy o tym artefakcie. 

Rektor Akademii – starszy, prawie 
siedemdziesięcioletni czarodziej. Mentor 
Cwaniaka. Czarodziej ma kupca na amulet, o 

którym wie, że znajduje się w ruinach i chciałby 
zdobyć przedmiot rękami swojego ucznia. On sam 
brał kiedyś udział w wyprawie do ruin, razem z 
mentorem Talarisa. Podczas eksploracji świątyni 
zginęła jedna ze studentek Akademii, a czarodzieje 
porzucili rannego Umadiego.  

Mistrzyni Aralda – ambitna czterdziestoletnia 
czarodziejka, dumna do granic absurdu z Iskry, 
uznawanej za najzdolniejszego ucznia Akademii od 
ponad stu lat. Zrobi wszystko, żeby utorować 
swojej podopiecznej drogę do stanowiska Rektora 
Akademii. Wie o tym, że Rektor szuka w ruinach 
amuletu, dlatego też wysłała tam kilka tygodni 
przed wyprawą złodziejkę, która ma wykraść 
przedmiot, tak, żeby nie wpadł on w ręce ucznia 
Rektora. 

 

1.5 Upływ czasu w rozgrywce 
 

W trakcie gry MG powinien śledzić upływ czasu w 
dniach, ponieważ kilka wydarzeń będzie miało 
miejsce po upływie określonego czasu: 

• Dzień 0, wieczór – przybycie na płaskowyż i 
rozstawienie obozowiska 

• Dzień 1 północ – pierwszy sen Śniącego (sny 
opisane są w dodatku 5) 

• Dzień 3 w nocy – drugi sen Śniącego 
• Dzień 5 od rana – mocny wiatr, chmury na 

horyzoncie 
• Dzień 5 od południa do północy – burza 

piaskowa, poruszanie się pod gołym niebem 
wymaga testu Sztuki Przetrwania (ST 15), 
inaczej podróż zajmuje czterokrotnie więcej 
czasu, wszystkie istoty mają też +5 do 
Skradania się w burzy piaskowej 

• Dzień 5 w nocy – trzeci sen i atak psychozy 
Śniącego 

• Dzień 7 o północy – Karissa umiera z 
pragnienia po tym jak dwa dni temu skończyła 
jej się woda (o ile wcześniej nie pomogli jej 
gracze) 

• Dzień 8 w nocy – Śniący traci kontrolę nad 
sobą na dobre pół godziny i próbuje biec do 
piramidy, po tym czasie atak mija 

• Dzień 15 w nocy – Śniący traci kontrolę nad 
swoją postacią, odzyska ją dopiero kiedy 
przekroczy bramę nr 17, do tego czasu będzie 
robić wszystko, żeby się tam dostać 
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Prolog: 

PROLOG: 

AKADEMIA 
 

 

 

 

 

 

 



2. Prolog 
 

Upewnij się, czy każdy z graczy zna historię i cechy 
swojej postaci opisane w jej karcie, a następnie 
odegrajcie z każdym krótko scenę rozmowy z jego 
mistrzem, wprowadzającą w klimat Akademii. Inni 
gracze nie powinni słyszeć tej rozmowy. 

 

Śniący 
 

Spotykacie się w laboratorium Twojego mistrza, 
maga Talarisa, znajdującym się w głębokich 
podziemiach. Wilgotna, nieprzyjemna komnata, do 
której mało kto zagląda jest od lat miejscem 
waszych badań. Ściany pomieszczenia zajmują 
słoje z zakonserwowanymi magicznymi kreaturami 
lub częściami ich ciał, stoły na środku 
pomieszczenia zajmują przyrządy chirurgiczne 
oraz bulgocząca i sycząca aparatura alchemiczna 
pełna pulsujących kolorowych płynów. Ostry 
zapach amoniaku w pomieszczeniu byłby nie do 
zniesienia dla każdego normalnego człowieka, ale 
ty jesteś obojętny, ostatnio nie tylko na zapachy, ale 
coraz bardziej w ogóle na cały otaczający cię świat. 
twój mistrz stoi przy pulpicie w wyczekującej pozie. 

• W rozmowie gracz dowiaduje się, że 
szczęśliwym trafem wyprawa z Akademii 
wyruszy w miejsce, które jak pamięta Talaris 
pojawiało się kiedyś w snach bohatera 

• Mistrz zupełnie nietypowo jak na niego wydaje 
się troszczyć o postać gracza, i ma nadzieję, że 
wizyta w tym miejscu pozwoli mu uwolnić się 
od męczących snów 

 
Cwaniak 
 

W wirze przygotowań do wyprawy wpadasz na 
korytarzu na rektora Waszej Akademii. Mężczyzna 
rozmawia ze swoim pomocnikiem, ale na twój 
widok odprawia go zdecydowanym ruchem ręki i 
zaprasza cię do gabinetu. Wysokie, jasne 
pomieszczenie urządzone jest z rozmachem, a o 
uwagę gościa walczą w środku wielki wypchany 
troll stojący obok okna, kryształowa gablota z 
ekspozycją drogich kamieni i rzadkich minerałów i 
wielkie biurko Rektora, zawalone magicznymi 
zwojami i notatkami z badań. Rektor wita cię, jak 
najlepszego przyjaciela i sadza cię na wysokim 
skórzanym fotelu naprzeciwko siebie. 

• Początkowo rektor kluczy nieco, opowiadając o 
wyprawie, wyzwaniach, przygodach i o czasach 
kiedy sam był młodym magiem, ale po chwili 
widząc, że gracz domyśla się, że nie po to został 
wezwany, przechodzi do rzeczy 

• Rektor pokazuje graczowi rysunek 
starożytnego amuletu i wprost mówi mu o tym, 
że ma go znaleźć i przemycić do Akademii 

• Jeśli gracz wyrazi obiekcje, Rektor przypomni 
mu dług wdzięczności jaki ma wobec swojego 
mentora za zatuszowanie sprawy kradzieży 

 

Iskra 
 

Służka twojej mistrzyni powadzi cię wąskimi 
schodami na szczyt wieży, w której znajduje się jej 
pracownia. Pomieszczenie jest połączeniem 
magicznej kuźni, laboratorium alchemicznego i 
warsztatu, dodatkowo zastawione dużymi, 
przesuwanymi tablicami, pełnymi magicznych 
formuł i obliczeń, przy których kręcą się młodsi 
uczniowie. Mistrzyni Aralda zwołuje ich na środek 
i rozpoczyna przemowę. 

• Mistrzyni w dość patetyczny sposób przestawia 
gracza jako wzór wszelkich cnót, pilnej pracy i 
talentu, robiąc to na tyle ostentacyjnie, że ktoś 
w drugim rzędzie przewraca oczami, a gdzieś w 
grupce uczniów słychać stłumiony chichot. 

• Druga część rozmowy ma miejsce po 
odprawieniu widowni, mistrzyni podkreśla, że 
rolą gracza, jako przyszłego mistrza i może 
nawet rektora Akademii jest pokazanie swoich 
zdolności, przede wszystkim jako lider i 
opiekun grupy, a także skorzystanie z 
wyśmienitej okazji do dokonania jakichś 
bohaterskich czynów 
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Część 1 

Dolna Świątynia 
 

 

 

 

 



Mapa ruin 
Mapa 1: Teren świątyni, skala zmienna 

 
Mapa poglądowa, przybliżone odległości podane są w opisie lokacji. 
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3. Część 1: Dolna Świątynia 
 

Gracze wyruszają z Akademii późnym 
wieczorem. Zbierają się w towarzystwie swoich 
mentorów oraz mistrza Oktara w sali 
ceremonialnej, po czym magowie rzucają wspólnie 
zaklęcie teleportacji. 

Na podłodze pomieszczenia pojawia się 
lśniący purpurowo krąg złożony z tajemniczych 
magicznych symboli. Atmosfera w komnacie aż 
wibruje od magicznej energii. Mistrz Oktar rzuca 
Wędrujący Dysk Tensera, na którym unoszą się 
bagaże i ekwipunek wyprawy, po czym wchodzi w 
krąg znikając, a w ślad za nim podąża dysk z 
ładunkiem. Żegnani przez swoich mentorów 
wchodzicie w krąg i po chwili stoicie na pustyni 
pod rozgwieżdżonym niebem, a przed oczami 
powoli znikają Wam powidoki magicznych 
symboli. 

Pierwszym zadaniem drużyny jest rozbicie 
obozu i ustalenie wart. Właściwe badanie ruin 
zacznie się następnego dnia. Pierwszej nocy nikt 
nie niepokoi graczy. 

Rano mistrz Oktar przekazuje graczom zasady 
egzaminu: 

1. Gracze mają pełną swobodę działania podczas 
badań 

2. Ich celem jest:  
a. Dotarcie do trzech obelisków i ruin 

biblioteki (miejsc nr 3, 16 i 18 na 
mapie) i przepisanie znajdujących się 
tam inskrypcji (w każdym miejscu co 
najmniej jeden gracz musi spędzić co 
najmniej godzinę skupiony na 
badaniach, bez przeszkadzania) 

b. Dostarczenie mu przedmiotów nr. 13, 
14, 15 i 16 (opisuje ich wygląd, nie 
pokazuj na razie kart przedmiotów) 

3. Jedyna pomoc na jaką można od niego liczyć to 
leczenie, o ile gracze sami dotrą do obozowiska. 
Mistrz Oktar kontroluje tylko stopień 
realizacji głównej misji graczy, poza tym nie 
zareaguje on na żadne inne ich działania 
(chociaż o wyjątkowo bohaterskich albo 
podłych czynach na pewno doniesie po 
egzaminie rektorowi uczelni, ale tego nie mówi 
graczom) 

Kończąc swoją przemowę mistrz Oktar życzy 
graczom powodzenia, po czym zaczyna krzątać się 
po obozowisku, przestając zwracać na nich uwagę. 

Od tego momentu gracze mają pełną swobodę 
eksploracji i poruszania się po ruinach. Okręg 
świątynny dzieli się na trzy zasadnicze części:  

1. Rzadko zabudowaną, i poza kilkoma 
lokacjami dość pustą, Dolną Świątynię 
(lokacje 1-10) 

2. Gęsto zabudowaną i otoczoną wysokim 
murem Górną Świątynię (lokacje 11-17) 

3. Tereny Piramidy (lokacje 18 i 19) 

Uzyskanie dostępu do kolejnych części ruin 
powinno być podkreślone w odpowiedni sposób, 
jako ważny punkt wyprawy– przy opisach Górnej 
świątyni oraz Piramidy zamieszczone zostały 
propozycje jak można to zrobić. 

Reszta tekstu podzielona jest wg. opisów 
poszczególnych lokacji, które gracze mogą 
zwiedzać zasadniczo w dowolnej kolejności 
(wyjątkiem są lokacje 5, 10, 14 i 17, z którymi trzeba 
się zmierzyć, żeby dotrzeć dalej w głąb ruin). 

 

Lokacja 1: Obozowisko 

 

Dwa duże namioty z rzeczami wyprawy, 
miejscem do spania i zasilaną magicznym ogniem 
kuchenką. W zasadzie przez cały czas krząta się po 
nim Mistrz Oktar, który chętnie porozmawia z 
graczami, ale bardzo pilnuje się, żeby nie udzielić 
im żadnych użytecznych informacji o ruinach i 
stara się jak najmniej wpływać na decyzje graczy. 
Poza próbami zagadywania Mistrza gracze mogą w 
obozowisku: 

• Bezpiecznie odpoczywać, zjeść posiłek i nabrać 
wody do manierek – w nocy miejsce jest 
chronione zaklęciami ochronnymi, a strażnicy 
i potwory z ruin nie będą do niego ścigać 
uciekających graczy. 

• Skorzystać z leczenia – rolą Mistrza Oktara jest 
zapewnić graczom leczenie. Załóż, że po 
każdym długim odpoczynku w obozowisku, 
gracze regenerują wszystkie punkty 
wytrzymałości. 

Mistrz Oktar dysponuje pewnymi 
dodatkowymi zapasami, ale nie sprzeda ani nie 
udostępni ich graczom za żadną cenę i od razu 
utnie wszelkie próby rozmowy na ten temat. 
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Lokacja 2: Ruiny Karawanseraju 

 
Położone ok, pół kilometra od obozowiska 

pozostałości dużej gospody, w której zatrzymywali 
się wierni odwiedzający okręg świątynny. Miejsce 
obejmuje ruiny dwupiętrowego budynku (obecnie 
dostępne są tylko częściowo zasypane piaskiem i 
gruzem pomieszczenia na parterze budynku) z 
dużym otwartym dziedzińcem. 

• Udany test Percepcji (ST 12) ujawni na 
dziedzińcu przysypane piaskiem szczątki 
człowieka, przy których gracze mogą znaleźć: 

o Mieszek z 25 sz 
o Ozdobny sztylet wart 30 sz 
o Miksturę leczenia 
o Stare pergaminowe zwoje pokryte 

dziwnym pismem 
• Jeśli gracze zdadzą ten sam test Percepcji ze ST 

16 zauważą, że coś kryje się w piasku obok 
zwłok. 

• W piasku zagrzebane są dwie olbrzymie 
stonogi, które zaatakują każdego kto zbliży się 
do zwłok. Jeśli gracze zauważą je pierwsi mogą 
zaatakować je z odległości, jeśli nie, to 
wyskoczą z piasku i z zaskoczenia zaatakują 
pierwszą osobę przy zwłokach 

Lektura zwojów z użyciem zaklęcia Rozumienie 
języków ujawni graczom, że znaleziony 
nieszczęśnik był złodziejem, szukającym skarbów 
w świątyni, a notatki w zwojach opisują historię 
świątyni z czasów jej świetności i funkcje 
poszczególnych budynków. Uważna (co najmniej 
godzinna) wspólna lektura notatek da każdemu 
graczowi po +20 PD. Od tej pory gracze znają 
przeznaczenie każdego budynku, opisane kursywą.  

 

Lokacja 3: Obelisk Słońca 

 

Potężny trzydziestometrowy obelisk 
pokryty hieroglifami, jest pierwszym celem 
wędrówki. W czasach świetności świątyni było to 
miejsce, z którego ruszały procesje do piramidy.  

Gracze muszą spędzić minimum godzinę 
na badaniach znaków na obelisku, żeby 
zrealizować postawiony przed nimi cel. W tym 
miejscu nikt nie będzie ich niepokoić. Po 
badaniach przekaż graczom Pomoc nr 1. 

Udany test Wiedzy Tajemnej (ST 18) 
pozwoli wyłapać wśród znaków na obelisku 
inkantację dającą każdemu graczowi, który ją 
wypowie dotykając obelisku ułatwienie w jednym 
wybranym teście. Z efektu tego można skorzystać 
raz dziennie. 

Stojąc u stóp obelisku gracze mogą łatwo 
zauważyć drogę prowadzącą w górę płaskowyżu, 
nad która w odległej perspektywie góruje sylwetka 
piramidy. Śniący w momencie kiedy pierwszy raz 
zauważy ten widok poczuje wewnętrzne drżenie i 
przez najbliższe pół godziny będzie skrajnie 
zdekoncentrowany co zaowocuje tymczasową karą 
-2 do wszystkich testów. 

Patrząc na zachód od obelisku widać, że ok. 
1,5 km w tę stronę, w kotlinie między wydmami 
nisko nad ziemią zakotwiczony jest balonostatek o 
nietypowej konstrukcji. Jeśli gracze spytają o niego 
mistrza Oktara, to będzie wyraźnie zaskoczony i nie 
będzie wiedział co to za statek i skąd się wziął. 

 

Lokacja 4: Obozowisko gnomów 

 
Pomiędzy dwiema dużymi wydmami nisko 

nad ziemią wisi zakotwiczony latający statek, 
wokół którego po chwili obserwacji zauważyć 
będzie można krzątające się małe sylwetki. Jego 
kadłub jest przekrzywiony pod dziwnym kątem i 
chyba trwa jego rozładunek, Udany test Percepcji 
(ST 15) ujawni już z odległości pół kilometra, że w 
obozie panuje napięta atmosfera i słychać stamtąd 
głośne wyzwiska. 

Po zbliżeniu się do obozowiska do graczy 
podejdzie trójka gnomów z napiętymi kuszami, 
prowadzona przez wyraźnie wściekłego 
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rudowłosego gnoma, który przedstawi się jako Gert 
Guntor. Jeśli gracze nie będą się zachowywać 
agresywnie i chociaż zdawkowo odpowiedzą na 
pytanie co robią w świątyni, Gert nieco się 
udobrucha i zaprosi ich do swojego obozu. Chwila 
rozmowy sprawi, że gracze dowiedzą się, że: 

• Gnomi statek zatrzymał się w tym miejscu w 
celu wykonania drobnych napraw podczas 
rutynowego lotu handlowego na drugą stronę 
pustyni. 

• W nocy podczas postoju jakieś stworzenie 
(które zostawiło ślady bardzo podobne do 
goblina) wspięło się po cumie statku i ukradło 
żyroskop, przez co pojazd nie jest zdatny do 
lotu, a same gnomy póki co nie są gotowe wejść 
na teren świątyni w poszukiwaniu sprawcy. 

• Gert zaproponuje graczom, żeby pomogli mu 
odzyskać żyroskop, skoro i tak wybierają się 
dalej do ruin, oferując im w zamian w nagrodę 
po 100 sztuk złota na głowę, drobny wytwór 
gnomiego rzemiosła i transport do wybranego 
miejsca w promieniu 100 kilometrów od granic 
pustyni, jeśli będą go potrzebować. Dodatkowo 
Gert dorzuci graczom po 30 sz za głowę 
każdego goblina jakiego upolują. 

Udany test Perswazji (ST 12) sprawi, że gracze będą 
mogli kupić kilka towarów od żony Gerta, Skadi: 

• Gnomie sidła: działają jak potrzask opisany w 
podręczniku gracza, z tym, że zadają k6+1 
obrażeń – 60 sz 

• Gnomia latarnia: daje ułatwienie podczas 
testów Percepcji w podziemiach – 45 sz 

• Mikstura lecznicza – 55 sz 
• Antidotum – 60 sz 
• Flakonik kwasu – 45 sz 
• Strzały – 1 sz za 20 szt 
• Bełty – 1 sz za 20 szt 

Skadi chętnie odkupi też od graczy ciekawe i 
wartościowe przedmioty znalezione w ruinach, 
może na to przeznaczyć w sumie do 800 sz. 

Jeśli graczom przyjdzie do głowy poprosić gnomy o 
pomoc w penetracji ruin, Gert i Skadi będą bardzo 
oporni. Namówienie ich, żeby wysłali z graczami 
jednego ze swoich gnomów będzie wymagać od 
drużyny zaoferowania co najmniej 200 sz i 
udanego testu Perswazji o ST 20. Każde dodatkowe 
200 sz obniża trudność testu o 2 punkty. 
Odzyskanie żyroskopu obniża trudność testu o 4 
punkty. Jeśli się to uda, to daj graczom kartę 
pomocnika ‘Gnomi zwiadowca’. 

 

Lokacja 5: Jar strażnika 

 
Jeśli gracze zdecydują się na marsz w głąb 

ruin, to ok. kilometra od Obelisku Słońca, kiedy 
będą szli szeroką kamienista drogą prowadzącą w 
kierunku piramidy powinni wykonać test 
Percepcji (ST 15). Drogę do świątyni zagrodzą im 
nieumarli strażnicy (trzy szkielety gwardzistów i 
dwóch łuczników), którzy zaczną wygrzebywać się 
spod piasku dookoła graczy. Kiedy szkielety 
wychodzą z piasku, gracze mają rundę kiedy mogą 
przygotować się do walki. 

Po rozpatrzeniu pierwszej walki miejsce to 
będzie relatywnie bezpieczne, potem wędrując 
przez nie gracze będą mieć każdorazowo 20% szans 
na spotkanie pojedynczego szkieleta snującego się 
po drodze. 

Rzucenie Wykrycia Magii w tym miejscu w 
połączeniu z udanym testem Wiedzy tajemnej 
(ST 20), pozwoli znaleźć hieroglificzną inskrypcję 
emanującą złą mocą, której usunięcie w dowolny 
sposób, sprawi, że miejsce przestanie przyciągać 
nieumarłych. 

 

Lokacja 6: Krypta balsamisty 

 
Masywny kamienny budynek na skraju 

wąwozu oddzielającego Dolną Świątynię od Górnej 
Świątyni, kilkanaście metrów od wejścia czuć od 
niego ziemisty zapach zgnilizny. W czasach 
świetności świątyni było to miejsce, gdzie 
pracowali balsamiści i nekromanci, przygotowując 
kapłanów i wezyrów do ich ostatniej drogi, a ich 
sługi do roli nieumarłych strażników. W opisie 
doliny miejsce to wskazane jest jako bogate 
laboratorium alchemiczne. 

Jeśli gracze zdecydują się wejść do krypty 
skorzystaj z mapy na kolejnej stronie. 
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Mapa 2: Krypta Balsamisty 

1 kratka = 1,5m 
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Od razu po wejściu do krypty widoczny jest 
rozmontowany mechanizm bardzo starej pułapki z 
włócznią. Ściany krypty pokrywają gęsto hieroglify 
i obrazki. Udany test Wiedzy Tajemnej (ST 16) 
ujawni graczom, że miejsce to jest kopalnią wiedzy 
na temat balsamowania, tworzenia zombie i 
alchemicznych procesów związanych z 
powstrzymywaniem rozpadu zwłok. Gruntowne 
badanie inskrypcji w krypcie (co najmniej 8 
godzin) da graczom po +80 PD oraz możliwość 
dodania do księgi magicznej zaklęcia Fałszywe 
życie. Kolejne pomieszczenia krypty to: 

6.1. Animatorium 

Śniący zauważy, że identyczna (ale 
niedziałająca) maszyneria składająca się ze stołu 
tortur oraz magicznego kręgu znajduje się w 
pracowni mistrza Talarisa. 3 godziny lektury 
hieroglifów i symboli na ścianach, oraz udany test 
Wiedzy Tajemnej (ST 18) pozwalają się nauczyć 
obsługiwać Animatorium. Po umieszczeniu w nim 
świeżych zwłok (martwych nie dłużej niż miesiąc) 
oraz dwóch klejnotów o wartości min, 50 sz każdy 
Animatorium pozwala na stworzenie zombi 
posłusznego swojemu twórcy. Jeśli gracze 
zdecydują się na jakimś etapie przygody na 
stworzenie zombi, to daj im kartę pomocnika 
‘Zombi’. Każdy z graczy może kontrolować 
maksymalnie jedno zombi. 

Gracze mogą zwrócić uwagę, że w 
pomieszczeniu pali się dogasająca pochodnia. Jeśli 
na tym etapie zachowają się głośno, to rozegrajcie 
spotkanie z Umadim. Jeśli będą poruszać się cicho 
zastaną go pogrążonego w letargu w pomieszczeniu 
nr. 4. 

6.2. Laboratorium 

To pomieszczenie to galimatias całej i 
zniszczonej aparatury alchemicznej. Podłogę 
pokrywa warstwa sfermentowanych składników 
alchemicznych i potłuczonego szkła. Nieostrożne 
wejście do pomieszczenia sprawi, że gracz musi 
wykonać rzut obronny na Zręczność (ST 12), w 
razie niepowodzenia przewracając się, dostając 
k3+1 obrażeń od upadku i szkła na podłodze, a 
także trwale brudząc odzienie nieusuwalnymi 
(nawet za pomocą magii) plamami. Przeszukanie 
pomieszczenia wymaga testu Percepcji i może dać 
następujące rezultaty: 

• Test udany na ST 10 – daj graczom Balsam 
odporności - kartę przedmiotu 1 

• Test udany na ST 15 – daj graczom dodatkowo 
Balsam Cichego Kroku - kartę przedmiotu 2 

• Test udany na ST 18 – daj graczom dodatkowo 
jedno antidotum i jedną miksturę leczącą 
 

6.3 Model sfer 

W pomieszczeniu tym znajduje się 
niesamowicie dokładny i pięknie wykonany 
mechaniczny model Wieloświata. Udany test 
Wiedzy Tajemnej (ST 14) zdradzi graczom, że 
maszyneria jest z jakiegoś powodu ustawiona w 
sposób wyróżniający sfery związane ze złem oraz 
negatywną energią. Dokładniejsze badanie 
pomieszczenia nie zdradzi nic więcej. 

6.4 Krypta Umadiego 

Pomieszczenie zajmują dwa kamienne 
łóżka, na których znajdują się cuchnące barłogi ze 
szmat, liści palmowych i bóg wie czego jeszcze, 
małe palenisko, na którym gotuje się śmierdząca 
zupa i stos papierów leżący w kącie pomieszczenia. 
W komnacie, jeśli gracze jeszcze go nie obudzili, 
przebywa Umadi (opis spotkania w dalszej części 
tekstu). 

 

6.5 Sala wezyrów 

Drogę do tego pomieszczenia zagradza 
doskonale widoczna, uruchomiona dawno temu 
pułapka z wilczym dołem. Na jej dnie bieleją kości 
jakiegoś nieszczęśnika. Żeby dostać się do 
pomieszczenia 5 trzeba przeskoczyć nad pułapką, 
wykonując test Atletyki (ST 10, lub ST 6 jeśli 
skaczący jest pod wpływem zaklęcia Skok). 
Nieudany skok oznacza wpadnięcie do dołu i 4k4 
obrażeń, a wydostanie się z dołu wymaga testu 
Atletyki (ST 15 z ułatwieniem, jeśli ktoś poda 
wychodzącemu linę). Jeśli ktoś z drużyny zada 
sobie wysiłek obejrzenia szczątków w dole, 
zauważy po chwili, że mają one na sobie resztki szat 
bardzo przypominających te noszone przez 
studentów Akademii. 

W sali wezyrów znajdują się dwa stoły z 
narzędziami do balsamowania oraz tablica z 
piekielnie skomplikowanymi hieroglifami i 
wzorami alchemicznymi, których odczytanie 
wymaga testu Wiedzy Tajemnej (ST 20) (można go 
powtarzać raz dziennie do pierwszego sukcesu). 
Jeśli się to uda, to czytający musi wykonać rzut 
obronny na Mądrość (ST 16) lub dostanie ataku 
paniki, która sprawi, że rzuci się na oślep uciekając 
z pomieszczenia (i prawdopodobnie wpadnie w 
otwartą w korytarzu pułapkę). Jeśli gracz odczyta 
sens hieroglifów i opanuje strach to otrzymuje 
+50 PD, bo właśnie zapoznał się z procesem w jakim 
wezyrowie dawnego pustynnego królestwa 
przekształcali się w potężne nieumarłe mumie, 
kierujące zza grobu losami państwa. 
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6.6 Biblioteka 

Pomieszczenie, w którym znaczna część 
podłogi zapadła się kilka metrów w dół, odsłaniając 
warstwę kości, która się pod nią znajduje. Na końcu 
pomieszczenia znajduje się połamana szafa z 
ciemnego drewna, w której złoto połyskuje jakiś 
przedmiot. Test Percepcji (ST 12) pozwoli 
zauważyć, że jest to jeden z czterech 
poszukiwanych artefaktów – przedmiot nr 13, Urna 
Kanopska. 

Żeby dostać się do szafy trzeba wykonać 
dwa skoki nad rozpadliną (test Atletyki ST 12, lub 
ST 8 jeśli skaczący jest pod wpływem zaklęcia Skok) 
i kolejne dwa z powrotem. Jeśli graczowi nie uda się 
chociaż jeden skok, to spadnie w dół na stos kości, 
otrzymując k6 obrażeń. Gorsza wiadomość jest 
taka, że kiedy gracz spadnie w dół, kości w dole 
ożywają – szczęki próbują go ugryźć, ręce złapać, 
piszczele uderzyć w głowę. Żeby wyjść z dołu gracz 
musi wykonać test Akrobatyki (ST 14, ułatwienie 
jeśli ktoś rzuci mu linę), nieudany test oznacza k3 
obrażeń co rundę w dole i upiorną pewność, że dół 
nie ma dna, a martwe ręce chcą wciągnąć gracza i 
pogrzebać na wieki pod stosami kości. Jeśli gracze 
szczęśliwie wydobędą urnę z pomieszczenia 
powinni otrzymać kartę przedmiotu nr. 13. 

Umadi 

Siwowołosy, wiekowy mężczyzna, ze skórą, 
którą toczy zgnilizna podobna do trądu zareaguje 
na graczy szokiem, po czym rzuci na siebie Tarczę 
Wiary i zagrozi spopieleniem całej drużyny za 
pomocą potężnej magii przyjmując groźną pozę. 
Gracze mogą: 

• Przyjrzeć się mężczyźnie – udany test 
Percepcji (ST 12) pozwoli graczowi zobaczyć na 
mężczyźnie pod grubą warstwą brudu resztki 
szaty studenta Akademii.  

• Podjąć walkę – Umadi będzie zaciekle walczył. 
aż do śmierci, jeśli otrzyma jakieś obrażenia 
(ma statystyki Fanatyka Kultu). 

• Próbować go uspokoić – udany test Perswazji 
(ST 14) lub udane Zauroczenie sprawią, że 
przestanie grozić drużynie i zacznie 
wypytywać graczy skąd i kim są. 

Jeśli gracze zaczną rozmowę z Umadim, szybko 
zauważą, że mimo lekko obłąkanego wyrazu twarzy 
kojarzy on bardzo dobrze ich Akademię i zadaje 
dość konkretne pytania o ich opiekunów, losy 
szkoły i cel wyprawy graczy. Jeśli gracze będą 
unikać odpowiedzi albo kręcić, to starzec się 
zirytuje i każe im się wynosić ze swojego domu. 
Jeśli odpowiedzą na pytania w miarę spokojnie, to 
kiedy pojawi się wątek Rektora, mężczyzna 
zachichocze obłąkańczo i pociągnie graczy za sobą 
do pułapki przed komnatą nr 5. Upadnie tam na 

kolana, i szlochając opowie swoją historię. Umadi 
był kiedyś uczniem Akademii, który w ramach 
egzaminu został wysłany do świątyni wraz z 
Rektorem, oraz dwójką innych studentów: 
Markwartem i Sabriną. Podróż tej grupy skończyła 
się niedługo po wejściu do Krypty Balsamisty. 
Sabrina zginęła pierwsza wpadając w pułapkę 
przed Salą Wezyrów, niedługo później pod 
Umadim zarwała się podłoga Biblioteki, a jego 
koledzy uciekli w panice i zostawili go 
rozszarpywanego żywcem przez kościane dłonie i 
szczęki szkieletów zalegające pod podłogą. 
Mężczyzna opowiadając to będzie pełny 
rozgoryczenia, przeklinając Akademię i prorokując 
graczom, że czeka ich taki sam los, a ich mentorzy 
mają ich w nosie i nie kiwną palcem, żeby ich 
ratować. 

Jeśli gracze będą dociekać jak Umadi przeżył, 
to pokaże im on hieroglify w różnych miejscach 
krypty, tłumacząc to jak magia tego miejsca i 
dawne rytuały w połączeniu z dużym zapasem 
odczynników dały mu nienaturalnie długie życie. 

Mężczyzna ma tylko jedno marzenie: opuścić 
świątynię (i zemścić się na Rektorze Akademii, ale 
tego nie powie graczom). Jeśli gracze obiecają mu 
transport, podzieli się z nimi tym co wie o świątyni: 

• W Górnej Świątyni największym zagrożeniem 
są wielkie skorpiony, których kilka zawsze 
patroluje jej teren 

• Wejścia do Górnej Świątyni strzeże duch 
jednego z wezyrów, którego Umadiemu i jego 
towarzyszom nie udało się przekonać do 
otwarcia bramy 

• Znaki na obeliskach mają coś wspólnego z 
wejściem do piramidy, ale Umadiemu i jego 
towarzyszom nie udało się nawet zobaczyć na 
własne oczy wejścia do grobowca 

• Większość pułapek na terenie obu świątyń jest 
od dawna nieaktywna, ale w Górnej Świątyni 
jej nieumarli strażnicy co jakiś czas naprawiają 
wybrane mechanizmy, co sprawia, ze nawet w 
do niedawna bezpiecznym miejscu można 
trafić na pułapkę z włócznią albo miotacz 
ostrych strzałek 

Jeśli gracze faktycznie spróbują załatwić 
Umadiemu transport ze świątyni, to jedynym 
sposobem będzie skorzystanie ze statku gnomów. 
Jeśli gracze odzyskali żyroskop, to gnomy zabiorą 
starca za darmo, jeśli nie, to będą chciały za to 
250 sz. Mistrz Oktar wykluczy możliwość 
teleportacji starca i będzie zszokowany i wściekły, 
jeśli gracze przyprowadzą go do obozowiska. 

Jeśli gracze pokonali Umadiego w walce, to 
mogą poznać jego historię, ale nie informacje o 
świątyni, przeglądając zapiski w jego komnacie. 

18 



Lokacja 7: Oaza 

 
Oaza zajmuje kotlinę pomiędzy wzgórzami 

w centrum terenu Dolnej Świątyni o średnicy około 
pięciuset metrów. Wokół małego stawu z czystą 
wodą rosną gęsto palmy daktylowe, a na drugim 
brzegu jeziora dobrze widać małą osadę złożoną z 
kilkunastu prymitywnych chat. 

Teren oazy od około dwudziestu lat 
zamieszkuje klan goblinów Czarnej Ręki. Obecnie 
liczy ono 12 dorosłych goblinów oraz kilkanaście 
młodych. Gobliny mają zawsze dwóch zwiadowców 
siedzących na szczytach palm i pilnujących wejścia 
do oazy. 

Jeśli gracze zaatakują gobliny, albo nie 
zatrzymają się na wezwanie zwiadowców, to po 
około trzech minutach nadbiegnie i zaatakuje ich 
całe plemię goblinów. 

Jeśli gracze zachowają się spokojnie, to 
jeden ze zwiadowców zejdzie z palmy i zaprowadzi 
ich do wioski. 

W imieniu goblinów rozmawiać będzie z 
nimi Bimba Czarna Ręka – aktualna matrona i 
przywódczyni plemienia. Rozmowa będzie się 
toczyła na środku wioski, gdzie na postumencie z 
pnia palmy stoi dumnie wyeksponowany żyroskop 
z gnomiego statku. 

• Gobliny chętnie pohandlują z graczami za 
jedzenie, strzały do łuków czy mikstury 
lecznicze, na wymianę mają ewidentnie 
magiczny pierścień. Gobliny chcą za niego trzy 
mikstury lecznicze i 200 strzał. Jeśli gracze 
dobiją targu daj im Pierścień Wezyra - kartę 
przedmiotu nr 3 

• Gobliny nie będą ukrywać, że ukradły żyroskop 
ze statku, a wręcz będą z tego dumne. Na prośbę 
o jego zwrot Bimba zareaguje obruszeniem, 
ponieważ jest to dowód wielkiego triumfu jej 
plenienia. Poza walką są następujące sposoby 
odzyskania żyroskopu: 

o Udany test Intuicji (ST 10) sprawi, że 
gracze zauważą, że przywódczyni 
goblinów jest wyraźnie zmartwiona. 
Jak się okazuje, w świątyni zaginął 
gdzieś Młody – jej ulubiony synek. Jeśli 
gracze go odnajdą i odprowadzą do 
osady, to odda im żyroskop za jedną 
miksturę leczniczą. 

o Udany test perswazji (ST 20) pozwoli 
odkupić urządzenie od Bimby za dwie 
mikstury leczenia i 100 sz. 

o Jeśli co najmniej dwa gnomy przyjdą 
osobiście do osady goblinów i pokłonią 
się całując stopy Bimby, uznając 
intelektualną przewagę Czarnych Rąk 
to gobliny wśród śmiechów i docinków 
po prostu oddadzą im żyroskop. 
Namówienie Gerta na to rozwiązanie 
wymaga udanego testu Perswazji (ST 
23), czyli jest prawie niemożliwe, a 
dodatkowo jeśli gnomy odzyskają 
żyroskop w ten sposób, to odmówią 
graczom obiecanej nagrody za pomoc. 

Jeśli gracze wpadną na pomysł 
poproszenia goblinów o pomoc, to Bimba chętnie 
odda im za 20 sz Myszona. Ten ewidentnie 
słabujący na umyśle goblin entuzjastycznie 
zareaguje na okazję żeby, (to jego cytat) 
„zakosztować wesołego życia wojaka”. Udany test 
Intuicji (ST 12) sprawi, że gracze domyślą się, że 
Bimba zrobiła raczej dobry interes, a Myszonowi 
daleko do bycia dużą pomocą w trakcie wyprawy. 
Daj im kartę pomocnika ‘Myszon’. 

 

Lokacja 8: Dom ofiarny 

 

Masywny kamienny kwadratowy budynek, 
pilnowany z zewnątrz przez trzech szkieletów 
gwardzistów. W czasach świetności świątyni był on 
pierwszym skarbcem, w którym przybysze składali 
ofiary podczas wizyty. 

Jeśli gracze ominą budynek to strażnicy ich 
zignorują, jeśli zdecydują się na atak, to szkielety 
rzucą się na nich, a ze środka po dwóch rundach 
wytoczy się masywnie opancerzony strażnik 
świątyni. Strażnicy Domu Ofiarnego będą walczyć 
tak długo aż gracze oddalą się na co najmniej 100 
metrów od budynku. 

Jeśli strażnicy zostaną pokonani to w 
budynku drużyna napotka nienaruszone skarby 
obejmujące: 

• Skrzynię z 350 sz 
• Skrzynkę z trzydziestoma drogimi klejnotami 

(rubiny, szmaragdy, szafiry) wartymi po 60 sz 
każdy 
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• Sztylet Księcia – karta przedmiotu nr 4 
• Laskę Odmiany – karta przedmiotu nr 5 
• Szaty Wezyra – karta przedmiotu nr 14, drugi 

przedmiot, którego dotyczy misja graczy 
• 3 mikstury lecznicze 
• 2 antidota 

Udany test Percepcji (ST 18) lub rzucenie zaklęcia 
Wykrycie Magii po zabraniu innych przedmiotów 
ujawni w budynku ukryty pod podłogą schowek, w 
którym znajduje się Czarny Kamień (karta 
przedmiotu nr 6), od którego bije zła 
nekromantyczna aura. Jeśli dotknie go Śniący to 
zobaczy on przed oczami wizję ciemnej sali, w 
której na tronie siedzi jakaś postać, która 
wyciągnie po niego ręce. 

 

Lokacja 9: Źródło 

 

Mały murowany zdrój przy drodze do 
Górnej Światyni, miejsce, w którym można 
zaczerpnąć wody pitnej. Obmycie ran wodą ze 
źródła raz dziennie przywraca 5 PW, ale można to 
zrobić tylko na miejscu, woda traci właściwości w 
kilka minut po zabraniu ze źródła.. 

Udany test Percepcji (ST 12) ujawni w 
wodzie kilka monet (łącznie 5 sz). 

 

Lokacja 10: Brama Górnej 
Świątyni 

 

Górną świątynię otacza wysoki 
dziesięciometrowy mur, a ten potężny kamienny 
budynek stanowi jedyne wejście na jej teren. W 
wąskim, długim tunelu zamkniętym w połowie 
długości ciężkimi, rzeźbionymi drzwiami z brązu 
gracze łatwo zauważą lśniącą nieziemskim 

światłem zamgloną sylwetkę mężczyzny w 
starożytnym stroju. 

Korytarza pilnuje duch Muabarra. Jeśli 
gracze zbliżą się do niego to spojrzy na nich surowo 
i zwróci się do nich w niezrozumiałym języku 
(pomóc może zaklęcie Rozumienie Języków). 

Muabarr zapyta graczy o cel ich 
pielgrzymki, ale zanim zaczną odpowiadać 
wydarzy się niepokojąca rzecz. Po chwili rozmowy 
Muabarr na chwilę zamilknie, jego oczy wykręcą się 
tak, że widać będzie bielmo, duch zacznie migotać, 
a brama otworzy się powoli, ewidentnie kilka razy 
zacinając się w trakcie, a Śniący będzie przekonany, 
że przez sekundę widzi jakąś cienistą sylwetkę, 
która otwiera ją od środka. 

Jeśli gracze przejdą przez bramę, znajdą się 
na placu wśród ruin Górnej Świątyni. Wejście do 
tego miejsca uzmysłowi im, że panuje tu martwa 
cisza, której nie mąci nawet drobny podmuch 
wiatru. Przez chwilę po otwarciu bramy powietrze 
wokół niej będzie lodowato zimne. 

Bramę otworzył Władca Much, ale nawet 
dla niego było to wyzwanie, stąd nie ułatwi 
graczom wstępu do innych miejsc w świątyni. 
Rzucenie Wykrycia Magii w momencie kiedy wokół 
bramy czuć chłód ujawni znaczą koncentrację złej 
energii, która po chwili ulegnie rozproszeniu. 

Jeśli jeszcze nie było burzy piaskowej, to 
udany test Percepcji (ST 12), wskaże dwie pary 
świeżych śladów na piasku. Jedne należą do 
Karissy i prowadzą wprost do budynku nr 11 tuż 
obok bramy, a drugie mniejsze, należą do Młodego 
i prowadzą w stronę budynku nr 12. 

Jeśli gracze zdecydują się ominąć bramę, to 
wejście po murze wymaga udanego testu Atletyki o 
ST 20, z ułatwieniem, jeśli wspinający używa liny. 
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Część 2 

Górna Świątynia 
 

 

 

 

 



4. Część 2: Górna świątynia 
Od razu po wejściu Górna Świątynia robi 
imponujące wrażenie: 

Znajdujecie się na dziedzińcu obok wielkiej, 
pozbawionej dachu bilbioteki, otoczonej 
kolumnadą. Aleja obelisków prowadzi na kolejny 
dziedziniec w głębi, przy którym stoją dwa duże 
kamienne budynki ozdobione hieroglifami oraz 
wielki obelisk, którego zbadanie jest kolejnym 
celem Waszej wyprawy. Górna Świątynia jest 
dziwnie cicha i dopiero teraz dociera do Was, że 
brakuje Wam szumu wiatru, skrzeku papug z oazy 
czy choćby brzęczenia much. Tu panuje cisza, 
martwa cisza. 

Lokacja 11: Wielka Biblioteka 

 

Kompleks wielkiej biblioteki to duży 
pozbawiony dachu budynek, obok którego 
znajduje się wielki plac otoczony rzędem 
obelisków. W zasadzie wszędzie wokół i w środku 
budynku walają się resztki mebli i kompletnie 
nieczytelne strzępki pergaminów i papirusów. 

W budynku tym przechowywane były 
zwoje magiczne i zapisy świątynne, znajduje się w 
nim też miejsce oznaczone w zapiskach na temat 
świątyni jako ‘Brama’. 

Jeśli Karissa jeszcze żyje, to kiedy gracze 
wejdą na schody świątyni usłyszą ze środka jej 
wyraźny, choć cichy jęk i wołanie ‘Pomocy!’. Dźwięk 
się nie powtórzy, a jeśli gracze narobią hałasu lub 
zaczną wołać, sprowokują śpiące w świątyni (pole 
nr 9) dwa olbrzymie skorpiony do ataku. 

Poszczególne miejsca w świątyni 
oznaczone są liczbami na mapie na kolejnej stronie. 

11.1 Kwatera bibliotekarza 

Pomieszczenie z połamanymi szafkami i 
resztkami posłania. Udany test Percepcji (ST 12) 
pozwoli znaleźć w śmieciach w nim 4 sz oraz mapę 
świątyni (daje dostęp do opisów lokacji zapisanych 
kursywą, podobnie jak notatki z lokacji nr 2). 

11.2 Magazyn 

W pomieszczeniu tym przy wejściu 
znajduje się aktywna pułapka ze strzałkami. ST 
Śledztwa w celu wykrycia: 14, ST Zręczności w celu 
rozbrojenia 12. Wystrzeliwuje 3 strzałki +5 do 
trafienia, k4 obrażeń każda. 

W pomieszczeniu wśród rupieci da się 
znaleźć zapas materiałów piśmiennych na 
zapisanie w sumie 5 poziomów zaklęć do księgi 
czarów. 

11.3 Kula zniszczenia 

Metrowej średnicy lśniąca na czerwono 
kula unosząca się nad ziemią. Jej dotknięcie 
sprawia, że jeden kolejny atak magiczny (np., 
Ognisty pocisk, Magiczny pocisk) zadaje 
maksymalne obrażenia na kostce i automatycznie 
trafia w cel. Z efektu tego każda osoba możne 
skorzystać raz dziennie, niewykorzystany efekt 
znika o północy. Poznać działanie kuli można po 
prostu jej dotykając lub wykonując udany test 
Wiedzy Tajemnej (ST 14). 

11.4 Kula odporności 

Metrowej średnicy lśniąca na niebiesko 
kula unosząca się nad ziemią. Jej dotknięcie 
sprawia, że gracz automatycznie zdaje jeden 
kolejny rzut obronny. Z efektu tego każda osoba 
możne skorzystać raz dziennie, niewykorzystany 
efekt znika o północy. Poznać działanie kuli można 
po prostu jej dotykając lub wykonując udany test 
Wiedzy Tajemnej (ST 14). 

11.5 Pusta nisza 

W niszy leży trochę śmieci, ale 
przeszukanie nie ujawni tu nic wartościowego. 
Przy wejściu znajduje się aktywna pułapka ze 
strzałkami. ST Śledztwa w celu wykrycia: 14, ST 
Zręczności w celu rozbrojenia 12. Wystrzeliwuje 3 
strzałki +5 do trafienia, k4 obrażeń każda. 

11.6 Skład zwojów 

W wejściu do pomieszczenia leży szkielet 
przebity włócznią (z dawno nieaktywnej pułapki). 
Przy zwłokach można znaleźć Sztylet, Miksturę 
leczniczą i 12 sz 

W pomieszczeniu w trzech glinianych 
pojemnikach można znaleźć następujące zwoje: 
Magiczny pocisk, Zbroja maga, Barwna kula (x2), 
Lewitacja, Wykrycie myśli 
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Mapa 3: Wielka Biblioteka 

1 kratka = 1,5m 
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11.7 Nisza Modlitewna 

 Na małym marmurowym stoliku można tu 
znaleźć w sumie 4 starożytne figurki z brązu 
ozdobione półszlachetnymi kamieniami 
przedstawiające dawno zapominane bóstwa. Każda 
z nich jest warta jest 80 sz, albo 200 sz jeśli gracze 
trafią kiedyś na kolekcjonera mającego pojęcie o 
ich prawdziwej wartości. Na stoliczku znajduje się 
też mała Bransoleta Mocy (przedmiot nr 7). 

11.8 Kryjówka Karissy 

 W tym pomieszczeniu, schowana za 
połamaną szafką leży ciężko ranna (lub martwa, w 
zależności od tego kiedy ją znaleźli) Karissa. 
Odezwie się tylko kiedy usłyszy, że ktoś walczy ze 
skorpionami. Zacznie wtedy wołać o pomoc 
resztkami sił i błagać o ratunek. Jeśli gracze 
pokonają skorpiony i zaczną z nią rozmawiać, 
przejdź do opisu spotkania dalej na tej stronie. 

11.9 Brama i skorpiony 

 Na środku świątyni u stóp posągu bóstwa o 
głowie barana na podłodze świeci magiczny krąg, 
zaś obok niego wylegują się dwa Olbrzymie 
skorpiony. Jeden z nich jest wyraźnie ciężko ranny 
(zostało mu 12 PW). Stwory śpią, ale obudzą się jak 
tylko ktokolwiek zbliży się do kręgu po czym 
zaatakują i nie odpuszczą do śmierci, lub do 
momentu, w którym intruzi uciekną ze świątyni. 

Po zakończonej walce, gracze mogą zbadać 
magiczny krąg. Udany test Wiedzy Tajemnej (ST 
14) pozwoli określić, że jest to portal, który pozwala 
przenieść się gdzieś ze świątyni. Rzucenie 
Wykrycia Magii pozwoli określić, że portal 
prowadzi relatywnie niedaleko. Jeśli jeden lub 
wszyscy gracze wejdą do portalu rozegrajcie 
spotkanie z Fendim. 

Karissa 

Młoda, na oko dwudziestoletnia 
dziewczyna w skórzni, brudna, śmierdząca, z 
wyraźnymi obrażeniami po walce i paskudną raną 
od żądła skorpiona na twarzy. Błaga graczy o 
wydostanie jej ze świątyni, wygląda na przerażoną 
i wycieńczoną Aktualnie zostało jej 3 PW. Jeśli 
gracze będą dociekać kim jest i skad się wzięła 
dowiedzą się: 

• Że jest poszukiwaczem skarbów i dotarła do 
świątyni gnomim statkiem 

• Że kilka dni temu badała ruiny biblioteki 
szukając pewnego medalionu i trafiła na 

skropiony. Została ciężko ranna, na szczęście 
odczołgała się w miejsce, w którym potwory nie 
mogły jej dosięgnąć, ale nie miała sił by się stąd 
wydostać 

• Że rozważa porzucenie swojej misji i będzie 
wdzięczna graczom za dostarczenie jej do 
statku gnomów, gdzie ma resztę swojego 
ekwipunku, za co zaoferuje im 100 sz. 

Udany test Perswazji (ST 14) sprawi, że 
dziewczyna wygada się czego szuka: pokaże 
graczom rysunek medalionu (przedmiot nr 12). 
Jeśli Cwaniak nie zdradzi, że zależy mu na tym 
samym, powie też, że medalion musi być w 
Sanktuarium na terenie Górnej Świątyni (lokacja 
nr 15), bo nie znalazła go w Bibliotece, a dostała 
informację, że jest w jednym z tych dwóch miejsc. 

Jeśli ktokolwiek zapyta dziewczynę o jej 
zleceniodawcę to będzie się wykręcać, dopiero 
zręczne zagadanie jej lub udany test Perswazji (ST 
19) zdradzi, że jest nim czarodziejka, którą wszyscy 
gracze z opisu od razu zidentyfikują jako 
mistrzynię Araldę. Dziewczyna nie jest specjalnie 
lojalna, i nie ma zamiaru kontynuować swojej misji, 
bo uważa, że czarodziejka nie powiedziała jej 
wszystkiego o zagrożeniach w świątyni, a sama 
misja nie jest warta obiecanej nagrody. 

Złodziejka może też przyłączyć się do drużyny 
jeśli ta przekona ją, że razem będzie im łatwiej 
przeszukiwać świątynię (test Perswazji ST 14). 

Jeśli gracze najpierw przywrócą Karissie co 
najmniej 10 PW zanim zaczną ją przepytywać, to 
wszystkie testy perswazji wykonują z ST o 3 pkt 
niższym). 

Fendi 

Po przejściu przez portal, pierwsza rzecz, którą 
widać to oślepiające przez moment światło słońca 
(jeśli wejdą w portal za dnia, jeśli nie to księżyc), 
potem czuć zimny, mocny wiatr. Kiedy oczy 
przyzwyczają się do światła, jasne staje się gdzie 
dotarli gracze. 

Stoicie po kolana w obłoku przypominającym 
kolorem bitą śmietanę, zimnym w dotyku i 
skrzącym się od magii. Kiedy wychylić się z niego 
odrobinę, to daleko w dole widać morze piasku i 
zamglony zarys świątyni. Jesteście wysoko w górze, 
a nieopodal na obłoku wyleguje się niebieskoskóra, 
brodata postać w białych szatach i ozdobnym 
turbanie. To dżinn, jakiego widzieliście do tej pory 
tylko w księgach. 
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Dżin przedstawi się graczom jako Fendi i 
zacznie życzliwie wypytywać o ich pobyt w świątyni 
i wszelkie wieści ze świata jakimi będą chcieli się z 
nim podzielić. Geniusz jest piekielnie znudzony i 
stąd gracze są dla niego świetną rozrywką, jeśli 
rozmowa potrwa chwilę to przypomni sobie o 
swoich manierach i strzeli palcami, a na chmurze 
pojawi się bogato zastawiony stół i krzesła. Miejsce 
jest absolutnie bezpieczne, a posiłek zdrowy i 
sycący. Gracze wypytując Dżina mogą się 
dowiedzieć, że: 

• Jest spętany w świątyni i dba od ponad trzech 
tysięcy lat, żeby jej terenu nie zasypywał 
piasek. Jest też absolutnie znudzony swoją rolą 

• Może się przemieszczać po całym terenie 
świątyni, ale nie lubi tego z racji złej magii, 
którą czuć tam w wielu miejscach 

• Dżin skojarzy w pewnym momencie szaty 
graczy i powie, że kiedyś odwiedziło go dwóch 
czarodziejów w podobnych strojach (byli to 
Rektor i Markwart, już po utracie swoich 
towarzyszy). W tym momencie zrobi się 
podjerzliwy i spyta graczy, co mają wspólnego 
z tymi dwoma, których, jak nie ukrywa, uważa 
za dwóch dość podłych typów. Jeśli gracze 
przyznają się do powiązania z oboma magami 
to dżinn ostrzeże ich, że to mało rozsądne i 
opowie im historię o tym jak dotarli do niego, i 
podstępem skłonili go do użycia mocy 
życzenia, ale nie skorzystali z niego do pomocy 
swoim towarzyszom, ale do zdobycia 
kamiennej tablicy ze złymi zaklęciami 

Jeśli gracze będą chcieli skorzystać z Życzenia, 
to Fendi postawi sprawę jasno: może spełnić jedno 
życzenie, jeśli odzyskają magiczny kamień, który go 
pęta (przedmiot nr 6), ale jego moc jest obecnie 
ograniczona (czar zadziała tylko na terenie 
świątyni). 

Życzeniem dżinna można w szczególności: 

• Wskrzesić dowolną istotę zmarłą na terenie 
świątyni nie dawniej niż 5 lat temu 

• Otworzyć piramidę bez łamania szyfru 
• Dostać się do środka piramidy (jeśli takie 

będzie życzenie wyrażone wprost, to piramida 
będzie zamknięta, a żeby ją opuścić, gracze 
będą musieli otworzyć jej zamek od środka) 

• Zdobyć jeden dowolny przedmiot z terenu 
świątyni 

• Dżinn nie jest w stanie dotrzeć do żadnych 
informacji, osób ani przedmiotów spoza 
światyni 

• Stworzyć cztery zombi, które pozostaną pod 
kontrolą graczy 

Kiedy gracze uwolnią dżinna, ten spełni 
życzenie po czym zniknie, a oni automatycznie 
wrócą do Biblioteki. 

Tak długo jak dżinn jest na miejscu, do 
biblioteki można wrócić z jego obłoku 
automatycznie, kiedy tylko gracze sobie tego 
zażyczą. 

Lokacja 12: Sarkofagi Wezyrów 

 

Dwa duże kwadratowe budynki o prostej 
konstrukcji, podobnej do Domu Ofiarnego – każdy 
z nich ma w środku jedno duże pomieszczenie, na 
którego środku stoi sarkofag. 

W miejscu tym pochowani są wezyrowie, 
których dusze utrzymywały magiczne moce tego 
miejsca i były wykorzystywane do obrony świątyni. 

Południowy sarkofag wykonany jest z 
kryształu, na jego stopniach siedzi zaginiony 
Młody, a wewnątrz sarkofagu migocze sinobłękitna 
twarz Muabarra, który wygląda jakby rozmawiał z 
młodym goblinem. Młody jest spokojny, a duch 
zaciekawi się na widok graczy i pomacha im dłonią. 
Jeśli gracze podejdą, to będzie rozmawiał z nimi w 
ich języku. Ducha ciekawi cel ich wizyty, ale nie ma 
on obecnie wpływu na to co się dzieje w świątyni i 
nie będzie im przeszkadzał. Zagadując go (lub za 
pomocą testu Perswazji) można się od niego 
dowiedzieć: 

ST 13: 

• W świątyni jest ostatnio zdaniem ducha 
straszny ruch: najpierw nekromanta, który 
chciał dostać się do piramidy kilka tygodni 
temu i wykradł Oko księcia (przedmiot nr 15) 
ze skrytki obok jego grobowca, potem 
dziewczyna ze śmiesznym cienkim mieczem, 
teraz gracze. A nie tak dawno temu (50 lat temu 
dokładnie, z perspektywy ducha to niedawno), 
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ci dwaj młodzi czarodzieje, którzy wynieśli stąd 
czarną tablicę. 

• Duch jest bardzo zmęczony swoją posługą i 
poprosi graczy o to, czy mogą rozbić jego 
sarkofag i uwolnić jego duszę. Jedyny sposób w 
jaki można to zrobić to uderzając w niego 
Kopeszem Księcia, (przedmiot nr 16), inne 
formy ataków i obrażeń nie działają na 
sarkofag. Gracze mogą się tego dowiedzieć od 
Dżinna albo metodą prób i błędów. 

• Duch może opowiedzieć graczom o 
ceremoniach odprawianych w świątyni w 
czasach jej świetności, o przeznaczeniu 
wszystkich miejsc, a także o piramidzie, w 
której spoczywa Arcykapłan, a w jej 
podziemiach leży Książę, władca państwa, 
które tysiące lat temu wybudowało świątynię. 
Książę, jest martwym od wieków liszem, ale 
jego energia i cień jego woli dalej przenika 
świątynię. 

ST 18: (lub Intuicja ST 16) 

• Duch, poza momentami kiedy dowcipkuje lub 
narzeka na swoją sytuację, wygląda na 
zaniepokojonego. Zapytany wprost, powie, że 
jego pan, Arcykapłan z piramidy chyba się 
przebudził, bo regularnie czuje emanacje 
energii na wielkie odległości, a do tego to on, 
siłą woli otworzył przed graczami wrota do 
Górnej Świątyni. Duch nie uważa, żeby mogło z 
tego wyniknąć coś dobrego. 

Jeśli gracze będą chcieli zabrać Małego do matki to 
goblin pójdzie z nimi, chociaż duch Muabarra 
zmarkotnieje nieco z braku towarzystwa. 

Północnego budynku z sarkofagiem strzeże 
dwóch strażników świątyni i dwa szkielety 
łuczników, stojące w rogach pomieszczenia, które 
zaatakują, jeśli ktoś wejdzie do środka. 

Sarkofag zabezpieczony jest pułapką z 
ognistym wybuchem. ST Śledztwa w celu wykrycia: 
16 (lub zaklęcie Wykrycie Magii), ST Zręczności w 
celu rozbrojenia 14. Wszyscy w promieniu 2 m 
muszą wykonać rzut obronny na zręczność (ST 12) 
lub otrzymują 2k6 obrażeń, połowę przy udanym 
teście.  

Wewnątrz sarkofagu znajduje się Maska 
Wezyra (przedmiot nr 8) i biżuteria warta 120 sz. 
Gracz, który pierwszy dotknął sarkofagu przez 
godzinę jest poddany działaniu klątwy dającej mu 
– 2 do wszystkich rzutów ataku. 

Lokacja 13: Ruiny Domu Służby 

 

Rozległy teren, na którym widać ślady 
stojącego tu kiedyś rozległego budynku o kilku 
dziedzińcach. W piachu widać liczne wejścia do 
małych piwnic, w sumie 8, jeśli gracze będą chcieli 
dokładnie przeszukać tę ruinę, to znajdą: 

• Piwnice 1-4 – puste 
• Piwnica 5 – 6 dzbanów wina 
• Piwnica 6 – szkieleta gwardzistę (zaatakuje 

graczy) 
• Piwnica 7 – dużo pordzewiałej broni z brązu i 

zniszczonych narzędzi 
• Piwnica 8- Zwłoki nekromanty i truchło 

skorpiona 

W ostatniej piwnicy ewidentnie została stoczona 
walka, którą obaj walczący – mężczyzna w czarnej 
szacie oraz olbrzymi skorpion przypłacili życiem. 
Truchło mężczyzny kurczowo ściska w rękach 
przedmioty 9 i 10 – Cisową różdżkę i Suszoną 
głowę, a po przeszukaniu zwłok można znaleźć 
także miksturę leczniczą, zalaną krwią, zniszczoną 
księgę zaklęć oraz Oko księcia (przedmiot 15). Jeśli 
ktoś z graczy sięgnie do zwłok, to otworzą one oczy 
i kłapną szczęką, złośliwie się przy tym 
uśmiechając. Po chwili zwłoki jednak oklapną i 
przedmioty można będzie zabrać bez oporu. 

Kiedy gracze wychylą się z piwnicy powinni 
wykonać test Percepcji (ST 12). Udany wynik 
sprawi, że zauważą cztery czarne sępy siedzące na 
murze i patrzące z zainteresowaniem na 
wychylonych z piwnicy graczy. Dwa kolejne krążą 
nisko nad ruinami. Jeśli gracze zaatakują stwory, to 
mają rundę zaskoczenia, jeśli po prostu wyjdą na 
otwartą przestrzeń to ptaki zaatakują chmarą 
(najpierw cztery, potem dołączą dwa z góry, potem 
w 3 i 4 rundzie doleci jeszcze odpowiednio 4 i 6 
kolejnych ptaków. Tak długo jak gracze są 
schowani w piwnicy ptaki nie atakują, ale kiedy 
tylko bohaterowie wychylą się na powierzchnię 
będą atakowani. Stado przestanie atakować, kiedy 
na chodzie pozostaną tylko dwa ptaki. 
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Lokacja 14: Brama sanktuarium 

 

Mniejsza wersja bramy do Górnej Świątyni. 
Na dachu budynku kręcą się dwa szkielety 
łuczników, a w przejściu czeka grupa złożona z 
trzech strażników świątyni i wskrzeszonego 
kapłana. 

Jeśli gracze kręcą się obok budynku, to 
szkielety z dachu mają doskonałe pole ostrzału i 
chętnie z niego skorzystają (mają połowiczną 
osłonę z racji murków otaczających dach i +2 do 
KP), 

Kiedy gracze wejdą do przejścia (korytarz o 
wymiarach 3m x 18m) z przeciwnego końca 
zaatakują jego strażnicy. Wskrzeszony kapłan w 
zależności od sytuacji będzie albo leczyć swoich 
pomocników trzymając się za ich plecami, albo 
przejdzie przez ścianę i zaatakuje graczy od tyłu. 

Po pokonaniu strażników droga do 
Sanktuarium (lokacja nr 15) stoi otworem. 

Lokacja 15: Sanktuarium 

 

Pozbawiony ozdób i dachu, prosty 
kamienny budynek z kolumnadą, od którego 
emanuje wyczuwalna zła energia. 

Kiedyś było to miejsce rytuałów, ofiar i 
ceremonii odprawianych przez wezyrów i 
kapłanów świątyni, w imię zapewnienia krainie 
pomyślności. Zwykli wierni nie mieli tu wstępu. 

Wnętrze budynku stanowi po prostu 
wyłożony piaskowcem plac. Na jego końcu stoi 
pojedynczy posąg wielkości człowieka, na którego 

szyi połyskuje przedmiot 12 – Wisior Nge, którego 
poszukuje Cwaniak. W połowie dziedzińca 
wylegują się trzy olbrzymie skorpiony, które ruszą 
na każdego kto przekroczy próg sanktuarium i 
zwróci na siebie ich uwagę, zaś samego posągu 
pilnują z pewnej odległości cztery szkielety 
łuczników. 

Udany test wiedzy tajemnej (ST 14) lub 
śledztwa (ST 16) wykaże, że posąg otacza jakaś aura 
magiczna, ale jej charakter jest niejasny. W 
rzeczywistości posąg otacza aura antymagii, 
rozpraszająca w promieniu 3m od niego każde 
nieofensywne zaklęcie kręgu 3 lub niższych. 

Lokacja 16: Obelisk księżyca 

 

Potężny pięćdziesięciometrowy obelisk 
pokryty hieroglifami, jest drugim celem badań. 

W czasach świetności świątyni było to 
miejsce, gdzie kapłani i wezyrowie przemawiali do 
ludu i gdzie ogłaszano kto z pielgrzymów dostąpi 
przywileju mumifikacji lub zombifikacji żeby 
wstąpić w szeregi obrońców świątyni.  

Gracze muszą spędzić minimum godzinę 
na badaniach znaków na obelisku, żeby 
zrealizować postawiony przed nimi cel. Istnieje 
40% szansy, że w ciągu tej godziny pojawi się patrol 
złożony z trzech szkieletów gwardzistów i strażnika 
świątyni, który zaatakuje graczy. Po badaniach 
przekaż graczom Pomoc nr 2. 

Udany test Percepcji (ST 12) pozwoli 
zauważyć, że płyty i kolumny placu pokryte są 
setkami drobnych, jakby wydrapanych napisów. 
Zaklęcie Rozumienie Języków pozwoli odczytać je 
jako pożegnania pisane przez nieszczęśników, 
którzy mieli ‘wstąpić na służbę’ do świątyni. 
Przykładowe inskrypcje to: 

• „Kematu idzie na śmierć by odrodzić się do 
wiecznej służby na dworze Księcia” 

• „Niech sztuka kapłanów zabierze moje serce i 
zastąpi je wolą służby” 

• „Rasad do Akali: jeśli przeczytasz to na 
pielgrzymce, to wiedz, że nie ma mnie wśród 
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śmiertelnych, ale dzierżę kopesz światła na 
straży w progu Wielkiego Mroku. Kocham Cię 
na wieki” 

• „Słowa wezyra to promień prawdy i miecz 
przeciwko zepsuciu ciała” 

• „Matko, wiedz, że spojrzę na nóż kapłana bez 
lęku, dobrze mnie wychowałaś, Farid, kowal z 
nomu Tekmesa” 

Lokacja 17: Brama piramidy 

 

Mniejsza wersja bramy do Górnej Świątyni. 
Na dachu budynku kręcą się dwa szkielety 
łuczników, a w przejściu czeka strażnik bramy w 
towarzystwie wskrzeszonego kapłana. Zaatakują 
oni od razu kiedy tylko ktoś zbliży się na 
kilkanaście metrów do bramy. 

Po pokonaniu strażników gracze mogą 
zdobyć Kopesz Księcia (przedmiot nr 16, ostatni 
potrzebny do zakończenia badań), a droga do 
ostatniego obelisku stoi otworem. 

Kiedy gracze wchodzą w korytarz 
prowadzący na dziedziniec przed piramidą 
wszyscy czują to samo wrażenie, jakby dotykały ich 
setki ledwo wyczuwalnych dłoni, a w całym 
korytarzu słychać wyraźnie szepty. Na końcu 
korytarza Śniący musi wykonać rzut obronny na 
Mądrość (ST 16) albo upadnie na ziemię i dozna 
wizji, w której zobaczy jak głęboko pod piramidą 
kryje się falujące morze kości, pośrodku którego 
stoi postać w czarnej szacie odwrócona do niego 
plecami. Jeśli rzut się powiedzie to bohater będzie 
tylko roztrzęsiony. 
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Część 3 

Piramida 

 

 

 



5. Część 3 Piramida 
Dziedziniec przed piramidą jest relatywnie 

mniejszy niż plac z Obeliskiem Księżyca, ale 
piorunujące wrażenie robi odchodząca z niego 
kamienna rampa prowadząca do wejścia do 
piramidy. Jest to blisko stumetrowej długości 
podest oświetlony dziwnymi sinoniebieskimi 
światełkami, który wznosi się aż do mrocznego 
portalu skrywającego wejście do piramidy. 

Jedyną rzeczą wartą uwagi na tym placu 
jest największy z obelisków w całej świątyni. 

Lokacja 18: Obelisk Czarnej Nocy 

 

Obelisk ten wykonany jest w szczególnie 
kunsztowny sposób, a piaskowiec i marmur, z 
których jest zrobiony inkrustowane są płytkami z 
czarnego obsydianu. O tym obelisku nie macie 
żadnej notatki. 

Gracze muszą spędzić minimum godzinę 
na badaniach znaków na obelisku, żeby 
zrealizować postawiony przed nimi cel. W tym 
miejscu nikt ich nie niepokoi. Po badaniach 
przekaż graczom Pomoc nr 3. 

Udany test Wiedzy Tajemnej (ST 14) 
połączony z zaklęciem Rozumienie Języków 
pozwoli odczytać inskrypcje na obelisku. Mają one 
zupełnie inny ton niż wszystkie inne, typowo 
religijne, zapiski w całej świątyni. Na tych 
inskrypcjach mowa jest o Księciu, Wielkim 
Śpiącym i o kapłanach i wezyrach, których 
jedynym zadaniem jest zaspokajanie jego apetytu 
na życie i przebłagiwanie go kolejnymi ofiarami, 
aby zapewnił dobrobyt królestwu. 

Opisana jest tu cała organizacja 
państwowego kultu i spis praw, wedle których ma 
działać ta pseudo-religia, której jedynym zadaniem 
jest doprowadzanie nieświadomych istot 
myślących do oddawania energii życiowej, którą 
pożera Książe śpiący pod piramidą. Kapłani są tu 
wprost określani jako ‘kuglarze’, ‘iluzjoniści’ i 

‘rzeźnicy’, a wierni jako ‘trzoda’, ‘pokarm’ lub 
‘amfory’. Zbadanie tego obelisku to ostatnie 
zadanie, jakie gracze muszą wykonać na egzaminie. 

Lokacja 19: Piramida 

 

Jeśli po badaniu obelisku gracze zdecydują 
się wrócić do obozu to stan Śniącego zacznie się w 
ciągu kilku godzin szybko pogarszać, aż do 
momentu, w którym bohater nie będzie w stanie 
nad sobą panować i będzie starał się za wszelką 
cenę dotrzeć do piramidy. 

Jeśli zdecydują się na zbadanie wejścia, ich 
drogę zagrodzą drzwi z tablicą pełną ruchomych 
symboli. Wykrycie magii wykaże, że na wrotach 
założono potężną pułapkę, którą aktywuje 
niepoprawne ustawienie kombinacji symboli na 
wrotach. 

Tablica na drzwiach pokazana jest w 
Pomocy nr 4. Poprawna kombinacja symboli to: 

         

(są to symbole, które występują tylko po 
jednym razie na wszystkich obeliskach). 

Udany test Śledztwa (ST 13) wskaże 
graczom, że jeden z symboli jest minimalnie 
bardziej wytarty (pierwszy symbol kombinacji 
otwierającej). 

Jeśli gracze będą mieli duży problem z 
otwarciem zamka, to po ok. godzinie Śniący dozna 
wizji, w której zobaczy pierwsze dwa symbole 
sekwencji otwierającej. 

Wciśnięcie na zamku trzech niewłaściwych 
symboli powoduje eksplozję ognia. Gracze muszą 
wykonać rzut obronny na Zręczność (ST 12) lub 
otrzymują 3k6 obrażeń, połowę przy udanym 
rzucie. 

Jeśli graczom uda się wejść do piramidy to 
zobaczą długi pojedynczy korytarz prowadzący do 
lokacji pokazanej na mapie na kolejnej stronie.  
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Mapa 4: Komnata Arcykapłana 

1 kratka = 1,5m 

 

  

31 



W pomieszczeniu znajdują się następujące 
ważne miejsca: 

1. Tron, na którym siedzi Władca Much 

2. Straż Władcy Much – 2 strażników 
świątyni, 4 szkielety gwardzistów, 1 wskrzeszony 
kapłan. 

3. Studnia do Otchłani Kości 

4. Skarbiec z 3500 sz 

5. Skrzynie, w których znaleźć można 800 
sz oraz 5 losowych przedmiotów magicznych z listy 
A i 4 przedmioty z listy B 

Kiedy tylko gracze wejdą do 
pomieszczenia, z tronu podniesie się kościana 
postać w szarych szatach kapłańskich. Nieumarły 
wskaże na graczy palcem i powie szeleszczącym 
głosem: 

Aaah, słudzy złodzieja i idioty. Witajcie w 
moich skromnych progach. Obawiam, się, że tu 
kończą się Wasze przygody. 

Kiedy szkielet to powie, za drużyną 
zasuwają się kamienne płyty, odcinając im drogę 
ucieczki. 

Zawiodłem się na Tobie – powie wskazując 
na Śniącego. Myślałem, że kiedy odpowiesz na moje 
wezwanie, to przybędziesz i zastąpisz mnie na tym 
tronie, a ty przystałeś do złodziei, którzy chcą 
obudzić Księcia Ciemności. Moja służba dobiega 
końca, ale wy śmiertelni, musicie być głupi jak żuk 
pustynny, który lepi kulę z gliny, a nie z 
życiodajnego nawozu. Oddajcie mi rzeczy Księcia, a 
dam Wam lekką śmierć. Stawcie opór, a rzucę was 
żywcem do Otchłani Kości – to mówiąc wskaże na 
studnię. 

Jeśli gracze zaoponują, albo spróbują 
odwieźć Władcę Much od tego pomysłu, ten zapyta 
czy naprawdę są sługami złodziei – opisze tu 
Rektora Akademii i Markwarta, którzy ukradli ze 
świątyni tablicę z zaklęciami, które w połączeniu z 
zebranymi przedmiotami mogą posłużyć do 
ożywienia śpiącego pod piramidą Księcia 
Ciemności. Nieumarły opowie, że jego służbą jest 
dbanie o spokojny sen Księcia aż do kresu czasu, a 
jego przebudzenie byłoby niewyobrażalną 
katastrofą dla wszystkich śmiertelnych krain. 

W rzeczywistości Rektora nie obchodzi 
obecnie badanie tablicy, a cała wyprawa jest 
intrygą Talarisa, który też nie ma pojęcia o sensie 
przygotowywanego rytuału i myśli, że zdobędzie 

dzięki niemu rzadkie zaklęcia. Gracze jednak nie 
wiedzą tego i wersja Władcy Much może brzmieć 
wiarygodnie. 

Jeśli gracze opowiedzą się po stronie 
Akademii, zaraz po tym zacznie się walka z 
nieumarłymi. 

Jeśli gracze wyprą się Akademii albo 
zagrają na zwłokę, to Władca Much złoży im 
propozycję: jeśli oddadzą mu przedmioty, które są 
celem ich egzaminu, to obdarzy ich mocą piramidy 
i puści wolno. Dodatkowo, jeśli Śniący wyrazi taką 
wolę, to Władca Much widzi w nim kandydata, 
który po odpowiednim przygotowaniu (według 
rytuałów opisanych w Domu Balsamisty) może 
zostać nieumarłym i zasiąść na tronie w piramidzie 
jako strażnik snu Księcia. 

Odmowa oddania przedmiotów zaowocuje 
walką. 

Jeśli gracze oddadzą przedmioty to po 
krótkim skupieniu dostaną po 400 PD, same 
przedmioty zostaną złożone w skarbcu a 
wskrzeszony kapłan wskaże im drogę do wyjścia z 
piramidy. 
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6. Zakończenie 
 

Przygoda może skończyć się w następujący 
sposób: 

• Gracze nie weszli do piramidy 
o Dokończyć egzamin – wracają do 

Akademii, Śniący jest tam przez 3 
miesiące leczony z ostrej psychozy, z 
której finalnie udaje mu się otrząsnąć. 
Talaris rozpoczyna badania, które 
mogą doprowadzić za kilka lat do 
przebudzenia Księcia. Gracze którzy 
zrealizowali swoje misje indywidualne 
dostają stanowiska młodszych 
profesorów Akademii. 

o Uciec z przedmiotami statkiem 
gnomów – Śniący pada ofiarą ostrej 
psychozy, gracze mogą sprzedać 
przedmioty na czarnym rynku, jeśli 
zaopiekują się kolegą to jest szansa na 
znalezienie lekarza, który uzdrowi go z 
tego stanu. 

• Walka z Władcą Much 
o Wygrana: doświadczenie za walkę, 

skarby z piramidy, gracze mogą 
dokończyć egzamin, psychoza 
Śniącego mija. Talaris rozpoczyna 
badania, które mogą doprowadzić za 
kilka lat do przebudzenia Księcia. 
Gracze którzy zrealizowali swoje misje 
indywidualne dostają stanowiska 
młodszych profesorów Akademii. 

o Przegrana: pobici do nieprzytomności 
zostają zawleczeni do Otchłani Kości, 
możesz malowniczo opisać jak spadają 
bardzo długo w głąb studni, lądując w 
morzu kości. Ostatnia rzecz którą 
widzą przed śmiercią to ciemna figura 
idąca w ich stronę. 

• Oddanie przedmiotów 
o Nagroda od Władcy much, Śniący jeśli 

chce może przejść rytuał który zamieni 
go w nowego Władcę Much i zamknie w 
piramidzie, niezależnie od decyzji jego 
psychoza mija. Gracze nie zdali 
egzaminu i nie mają powrotu do 
Akademii, muszą opuścić świątynię 
statkiem gnomów. 

Opcjonalnie, jeśli w trakcie przygody uwolnili 
Umadiego ze świątyni, to ten po kilku miesiącach 
zaczyna prześladować członków Akademii i 
zaczyna polowanie na jej Rektora. 
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Dodatek 1: Nowe potwory 
 

Szkielet Gwardzista 
Średni nieumarły, Neutralny Zły 

Klasa pancerza: 14 (zardzewiały napierśnik) 

Punkty wytrzymałości: 13 (2k8+4) 

Szybkość: 9 m 

SIŁ ZRC KON INT MDR CHA 

10  

(+0) 

14  

(+2) 

15 

(+2) 

6 

(-2) 

8 

(-1) 

5 

(-3) 

Podatność na obrażenia: obuchowe 

Niepodatność na obrażenia: od trucizny 

Odporność na stany: wyczerpanie, zatrucie 

Zmysły: Widzenie w ciemności 18m, Pasywna percepcja 9 

Języki: Archaiczny Pustynny (nie mówi) 

Poziom wyzwania: 1/4 (50 PD) 

Akcje 

Halabarda: Atak wręcz bronią: +2 do trafienia, strefa ataku 3 m, 
jeden cel, Trafienie k10 obrażeń ciętych 

 

Szkielet Łucznik 
Średni nieumarły, Neutralny Zły 

Klasa pancerza: 14 (dziurawy napierśnik) 

Punkty wytrzymałości: 13 (2k8+4) 

Szybkość: 9 m 

SIŁ ZRC KON INT MDR CHA 

10  

(+0) 

14 

 (+2) 

15 

(+2) 

6 

(-2) 

8 

(-1) 

5 

(-3) 

Podatność na obrażenia: obuchowe 

Niepodatność na obrażenia: od trucizny 

Odporność na stany: wyczerpanie, zatrucie 

Zmysły: Widzenie w ciemności 18m, Pasywna percepcja 9 

Języki: Archaiczny Pustynny (nie mówi) 

Poziom wyzwania: 1/4 (50 PD) 

Akcje 

Sztylet: Atak wręcz bronią: +4 do trafienia, strefa ataku 1,5 m, 
jeden cel, Trafienie k4+2 obrażeń ciętych 

Krótki łuk: Atak dystansowy bronią: +4 do trafienia, zasięg 
24/96 m, jeden cel, Trafienie k6+2 obrażeń kłutych 

 

 

 

 

 

Strażnik Świątyni 
Średni nieumarły, Neutralny Zły 

Klasa pancerza: 15 (zardzewiały napierśnik) 

Punkty wytrzymałości: 32 (5k8+10) 

Szybkość: 9 m 

SIŁ ZRC KON INT MDR CHA 

12  

(+1) 

14  

(+2) 

15 

(+2) 

6 

(-2) 

8 

(-1) 

5 

(-3) 

Podatność na obrażenia: obuchowe 

Niepodatność na obrażenia: od trucizny 

Odporność na stany: wyczerpanie, zatrucie 

Zmysły: Widzenie w ciemności 18m, Pasywna percepcja 9 

Języki: Archaiczny Pustynny (nie mówi) 

Poziom wyzwania: 1 (200 PD) 

Akcje 

Atak wielokrotny: Strażnik świątyni wykonuje atak mieczem i 
sztyletem. 

Miecz: Atak wręcz bronią: +1 do trafienia, strefa ataku 1,5 m, 
jeden cel, Trafienie k8+1 obrażeń ciętych 

Sztylet: Atak wręcz bronią, +2 do trafienia, strefa ataku 1,5 m, 
jeden cel, Trafienie k4+2 obrażeń kłutych 

 

Czarny sęp 
Mały nieumarły, Neutralny Zły 

Klasa pancerza: 10 

Punkty wytrzymałości: 10 (2k8+2) 

Szybkość: 3 m, lot 15 m 

SIŁ ZRC KON INT MDR CHA 

12 

 (-1) 

10 

(+0) 

13 

(+1) 

2 

(-4) 

12 

(+1) 

4 

(-3) 

Podatność na obrażenia: obuchowe, ogień 

Niepodatność na obrażenia: od trucizny, zimna 

Umiejętności: Percepcja +5 

Zmysły: Pasywna percepcja 15 

Języki: - 

Poziom wyzwania: 1/8 (25 PD) 

Akcje 

Dziób: Atak wręcz bronią: +2 do trafienia, strefa ataku 1,5 m, 
jeden cel, Trafienie k4+1 obrażeń kłutych  
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Strażnik Bramy 
Średni nieumarły, Neutralny Zły 

Klasa pancerza: 16 (zardzewiały napierśnik, tarcza) 

Punkty wytrzymałości: 48 (6k8+24) 

Szybkość: 9 m 

SIŁ ZRC KON INT MDR CHA 

14  

(+2) 

14  

(+2) 

18 

(+6) 

6 

(-2) 

12 

(+1) 

5 

(-3) 

Podatność na obrażenia: obuchowe 

Niepodatność na obrażenia: od trucizny, lód, kwas 

Odporność na stany: wyczerpanie, zatrucie 

Zmysły: Widzenie w ciemności 18m, Pasywna percepcja 10 

Języki: Archaiczny Pustynny (nie mówi) 

Poziom wyzwania: 3 (700 PD) 

Regeneracja 3: Strażnik leczy trzy punkty wytrzymałości na 
rundę 

Akcje 

Złoty Kopesz: Atak wręcz bronią: +6 do trafienia, strefa ataku 
1,5 m, jeden cel, Trafienie k8+4 obrażeń ciętych + k6 obrażeń od 
ognia 

Krótki łuk: Atak dystansowy bronią: +4 do trafienia, zasięg 
24/96 m, jeden cel, Trafienie k6+2 obrażeń kłutych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskrzeszony kapłan 
Średni nieumarły, Neutralny Zły 

Klasa pancerza: 14 

Punkty wytrzymałości: 36 (6k8+12) 

Szybkość: 9 m, lot 12 m 

SIŁ ZRC KON INT MDR CHA 

6 

 (-2) 

12 

(+1) 

14 

(+2) 

16 

(+3) 

12 

(+1) 

7 

(-2) 

Podatność na obrażenia: ogień 

Odporność na obrażenia: lód, kwas, dźwięk, trucizna 

Niepodatność na obrażenia: wszystkie bronie 
niemagiczne, nekrotyczne 

Umiejętności: Percepcja +4 

Zmysły: Pasywna percepcja 12 

Języki: Archaiczny Pustynny 

Poziom wyzwania: 2 (450 PD) 

Bezcielesny: może dowolnie przenikać przez ściany i inne 
istoty 

Pasterz nieumarłych: może wykonać akcję Widmowy Dotyk na 
sprzymierzonego nieumarłego, przywracając mu k8+3 PW 

Akcje 

Widmowy Dotyk: Atak wręcz bronią: +2 do trafienia, strefa 
ataku 1,5 m, jeden cel, Trafienie k8+3 obrażeń nektrotycznych 

Snop Iskier: 3/dzień, zionięcie w linii 1,5m x 6m, wszytkie 
istotny w tym obszarze muszą wykonać rzut obronny na 
Zręczność (ST 13) lub otrzymują 2k6 obrażeń od 
elektryczności 
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Władca Much 
Średni nieumarły, Neutralny Zły 

Klasa pancerza: 16 (napierśnik) 

Punkty wytrzymałości: 48 (8k8+16) 

Szybkość: 9 m, 

SIŁ ZRC KON INT MDR CHA 

14 

 (+2) 

12 

(+1) 

14 

(+2) 

18 

(+4) 

12 

(+1) 

5 

(-3) 

Rzut obronny: Mądrość +3 Kondycja +4 

Podatność na obrażenia: ogień, obuchowe 

Odporność na obrażenia: lód, kwas, dźwięk, trucizna, 
wszystkie bronie niemagiczne 

Niepodatność na obrażenia: nekrotyczne 

Umiejętności: Percepcja +1, widzenie w ciemności 24 m 

Zmysły: Pasywna percepcja 11 

Języki: Archaiczny Pustynny, Wspólny 

Poziom wyzwania: 4 (1100 PD) 

Akcje 

Laska Władcy Much: Atak wręcz bronią: +5 do trafienia, strefa 
ataku 1,5 m, jeden cel, Trafienie k8+3 obrażeń obuchowych i k6 
obrażeń nekrotycznych 

Kostna zbroja: 2/dzień – może zniszczyć jednego szkieleta w 
zasięgu 12m aby na 3 rundy dodać sobie +2 KP z dzięki chmurze 
wirujących odłamków kości, która go otacza. 

Wezwanie Robactwa 1/dzień – może wezwać na jednego 
przeciwnika chmurę robactwa, która przez 6 rund zadaje 1 
obrażenie co rundę i uniemożliwia ofierze rzucanie czarów. 

Rzucający Czary: Władca Much jest użytkownikiem magii 3 
poziomu, jego cechą bazową jest Inteligencja (ST rzutu 
obronnego 16, +6 do trafienia atakiem czarem). Ma 
przygotowane następujące czary Maga: 

Sztuczki (bez limitu): trujący rozprysk, pomniejsza iluzja 

1 krąg (4 komórki): fala gromu, tarcza, uśpienie 

2 krąg (2 komórki): niewidzialność, lustrzane odbicia 
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Dodatek 2: potwory wg. 
lokacji 

• Lokacja 2 –2 x olbrzymia stonoga 

(Księga potworów s. 331) 

• Lokacja 5 – 3 x szkielet gwardzista, 2 x 

szkielet łucznika (Dodatek 1) 

• Lokacja 6 – Umadi (Fanatyk kultu, 

Księga potworów s. 345) 

• Lokacja 7 – 11 goblinów, 1 wódz 

goblinów (Księga potworów s. 109) 

• Lokacja 8 – 3 x szkielet gwardzista, 1 x 

strażnik świątyni (Dodatek 1) 

• Lokacja 11 – Olbrzymi skorpion 

(Księga potworów s. 328) 

• Lokacja 11 – Dżinn (Księga potworów s. 

88) 

• Lokacja 12 – 2 x szkielet łucznika 2 x 

strażnik świątyni (Dodatek 1) 

• Lokacja 13 – Stado Czarnych Sępów 

(Dodatek 1) 

• Lokacja 14 – 3 Strażników świątyni, 

Wskrzeszony kapłan (Dodatek 1) 

• Lokacja 15 – 3 olbrzymie skorpiony 

(Księga potworów s. 328), 4 szkieletów 

łuczników (Dodatek 1) 

• Lokacja 17 – Strażnik bramy, 

wskrzeszony kapłan (Dodatek 1) 

• Lokacja 19 – Władca Much, 2x strażnik 

świątyni, 4 x szkielet gwardzista, 

wskrzeszony kapłan (Dodatek 1) 
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Dodatek 3: Pomocnicy 

Gnomi Zwiadowca 
Mały humanoid Neutralny Dobry 

Klasa pancerza: 13 (ćwiekowana skóra) 

Punkty wytrzymałości: 10 (2k8+2) 

Szybkość: 7,5 m 

SIŁ ZRC KON INT MDR CHA 

10 

 (+0) 

12 

(+1) 

13 

(+1) 

12 

(+1) 

10 

(+0) 

10 

(+0) 

 

Umiejętności: Percepcja +2, Skradanie +3, Atletyka +2 

Zmysły: Pasywna percepcja 10, Widzenie w ciemności 18m 

Języki: -Gnomi, Wspólny 

Poziom wyzwania: 1/4 (50 PD) 

Akcje 

Lekka kusza: Atak dystansowy bronią: +3 do trafienia, strefa 
ataku 1,5 m, jeden cel, Trafienie k8+1 obrażeń kłutych 

Krótki miecz: Atak wręcz bronią: +3 do trafienia, strefa ataku 1,5 
m, jeden cel, Trafienie k6+1 obrażeń kłutych 

Myszon 
Mały humanoid (goblinoid) Neutralny Zły 

Klasa pancerza: 15 (skórznia, tarcza) 

Punkty wytrzymałości: 8 (2k8) 

Szybkość: 7,5 m 

SIŁ ZRC KON INT MDR CHA 

8 

 (-1) 

14 

(+2) 

10 

(+1) 

6 

(-2) 

10 

(+0) 

6 

(-2) 

 

Umiejętności: Percepcja +2, Skradanie +4 

Zmysły: Pasywna percepcja 10, Widzenie w ciemności 18m 

Języki: -Gobliński, Łamany wspólny 

Poziom wyzwania: 1/8 (25 PD) 

Akcje 

Lekki łuk: Atak dystansowy bronią: +4 do trafienia, Zasięg 24/96 
m, jeden cel, Trafienie k6+2 obrażeń kłutych 

Sztylet: Atak wręcz bronią: +4 do trafienia, strefa ataku 1,5 m, 
jeden cel, Trafienie k4+2 obrażeń kłutych 

Zombi 
Średni nieumarły, Neutralny Zły 

Klasa pancerza: 8 (ćwiekowana skóra) 

Punkty wytrzymałości: 22 (3k8+9) 

Szybkość: 6 m 

SIŁ ZRC KON INT MDR CHA 

13 

 (+1) 

6 

(-2) 

16 

(+3) 

3 

(-4) 

6 

(-2) 

5 

(-3) 

Rzuty obronne: Mądrość +0 

Niepodatność na obrażenia: od trucizny 

Niepodatność na stany: zatrucie 

Zmysły: Pasywna percepcja 8, Widzenie w ciemności 18m 

Języki: -Rozumie wspólny i Archaiczny Pustynny 

Poziom wyzwania: 1/4 (50 PD) 

Trupia odporność: Jeśli zombi otrzyma cios redukujący jego PW 
do 0 to może wykonać rzut obronny na kondycję o ST 5+liczba 
właśnie otrzymanych obrażeń, jeśli nie było to trafienie 
krytyczne albo obrażenia od światłości. Udany rzut oznacza, że 
jego liczba PW spada do 1. 

Akcje 

Walnięcie: Atak wręcz bronią: +3 do trafienia, strefa ataku 1,5 m, 
jeden cel, Trafienie k6+2 obrażeń obuchowych 

 

Karissa 
Średni humanoid Chaotyczny Neutralny 

Klasa pancerza: 14 (ćwiekowana skóra) 

Punkty wytrzymałości: 20 (4k8+4) 

Szybkość: 9 m 

SIŁ ZRC KON INT MDR CHA 

12 

 (+1) 

14 

(+2) 

13 

(+1) 

1o 

(+0) 

9 

(-1) 

10 

(+0) 

Rzuty obronne: Zręczność: +4 

Umiejętności: Percepcja +1, Skradanie +4, Atletyka +3, 
Śledztwo +2 

Zmysły: Pasywna percepcja 10 

Języki: - Wspólny 

Poziom wyzwania: 2 (450 PD) 

Akcje 

Lekka kusza: Atak dystansowy bronią: +4 do trafienia, Zasięg 
24/96 m, jeden cel, Trafienie k8+2 obrażeń kłutych 

Rapier: Atak wręcz bronią: +4 do trafienia, strefa ataku 1,5 m, 
jeden cel, Trafienie k8+2 obrażeń kłutych 

Bomba ogniowa – raz na każdy długi odpoczynek Karissa może 
przygotować pojedynczy atak za pomocą bomby ogniowej: 

Bomba ogniowa: Atak dystansowy bronią: +4 do trafienia, Zasięg 
12/18 m, jeden cel, Trafienie 3k6 obrażeń od ognia 

Ekwipunek dodatkowy: lina, łom, szpadel. latarnia 
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Dodatek 4: Pomoce dla graczy 
 

Pomoc 1: 

 

 

 

Pomoc 2: 

 

 

 

Pomoc 3: 

 

 

 

Pomoc 4 
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Dodatek 5: Sny Śniącego 
 

Sen 1 

 

W świetle księżyca idziesz kamienną drogą, a na jej końcu majaczy piramida. W pewnym momencie 
orientujesz, się, że nie idziesz sam, a drogą podąża z tobą coraz więcej biednie ubranych ludzi. Niektórzy z nich 
trzymają się za ręce, inni idą sami. W pewnym momencie tłum zatrzymuje się, ale ty idziesz dalej, zaczynasz 
też rosnąć i po chwili jesteś dwa razy wyższy od zwykłego człowieka. Czujesz się silny i ważny kiedy docierasz 
do wrót piramidy. 

 

Sen 2 

 

Śnisz o walce z wężem, który w pewnym momencie przybiera twarz Twojego mentora Talarisa. Znajdujecie się 
w podziemiach Akademii, gdzie na postumencie stoi czarna tablica, od której zaczęły się wszystkie twoje 
problemy w szkole. Nadludzkim wysiłkiem chwytasz tablicę i rozbijasz ją na głowie Talarisa, który pada 
zakrwawiony na podłogę. Czujesz, że zrobiłeś coś bardzo dobrego, za co wdzięczny jest ci cały kosmos. 

 

Sen 3 

 

Śnisz o sobie siedzącym na tronie w piramidzie. Widzisz jednocześnie jej wnętrze i cały okręg świątyni, a Twój 
duch sięga nawet dalej, za pustynię, do miast, lasów i gór krain ją otaczających. Czujesz potęgę i 
odpowiedzialność. W pewnym momencie wznosisz się do gwiazd i roztapiasz się w przestrzeni kosmicznej. 
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Dodatek 6: Misje i doświadczenie 
 

Odzyskanie Kompasu 

• Po 80 PD 

Odprowadzenie Młodego do matki 

• Po 50 PD 

Uwolnienie Dżinna 

• Po 100 PD 

Zebranie kompletu badań i przedmiotów do ukończenia egzaminu 

• Po 200 PD 

Dołączanie pomocników: 

• Po 10 PD za Myszona 
• Po 20 PD za gnoma zwiadowcę 
• Po 40 PD za Karissę 
• Po 20 PD za każde stworzone Zombi 
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Prawa autorskie: 

 

Wykorzystane zdjęcia, motyw pergaminu oraz motyw hieroglifów są w dyspozycji autora (wykupiona licencja 
na komercyjne wykorzystanie plików w serwisie DepositPhotos). 

Mapy opracowane przy użyciu Programu Inkarnate w wersji Pro. 

Ilustracje przedmiotów oraz pomoce dla graczy wykonane zostały przez twórcę scenariusza. 

W pliku użyte zostały bezpłatne czcionki: 

• Abhaya Libre 
• Nodesto Caps 
• Spectral SC 

Karty postaci opracowane w oparciu o interaktywny szablon karty gracza udostępniony przez wydawnictwo 
Rebel 
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1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Karty przedmiotów można wydrukować dwustronnie, wyciąć i dawać graczom kiedy
znajdują dany przedmiot. Gracze mogą przeczytać opis przedmiotu po jego identyfikacji lub próbie użycia. 



Balsam 

odporności

Po wypiciu 
pochłania pierwsze 

10 obrażeń z 
dowolnego źródła 

(1 porcja)

Wartość: 200 sz

Balsam 

Cichego 

kroku

Po natarciu nim 
stóp daje +3 do 

skradania się na 1 
godzinę (1 porcja)

Wartość: 80 sz

Pierścień 

wezyra

+2 do rzutu 
obronnego na 

kondycję

Wartość: 300 sz

Sztylet 

księcia

k4+1 obrażeń, +1 do 
trafień, broń 

magiczna

Wartość: 500 sz

Laska 

Odmiany

Drąg k6+1 /k8+1 
obrażeń, broń 

magiczna, 
półtoraręczny,

+1 do KP

Wartość: 900 sz

Czarny 

kamień

Silna zła aura

Szaty Księcia

Silna magiczna 
aura (zła), cel misji

Urna 

Kanopska

Silna magiczna 
aura (zła), cel misji, 
kiedy przystawić ją 
do ucha słychać ze 

środka 
niezrozumiałe 

szepty

Oko księcia

Silna magiczna 
aura (zła), cel misji, 
rusza się w butelce 

i uważnie 
obserwuje graczy

Kopesz księcia

Silna magiczna 
aura (zła), cel misji, 

cicho buczy

Zwój Wiedzy

+1 do Wiedzy 
Tajemnej kiedy jest 

trzymany w ręce

Wartość: 600 sz

Cisowa 

różdżka

Dotknięcie nią 
(atak wręcz 

biegłość jak sztylet) 
zadaje k8+1/3 

poziomu 
posiadacza obrażeń 

nekrotycznych

Suszona 

głowa

+1 do zastraszania

Wisior Nge

Silna magiczna 
aura (obca, nie z 

tego świata), 
przedmiot wygląda 
jakby był tu nie na 
miejscu, po chwili 
wpatrywania się w 

niego bolą oczy

Bransoleta 

mocy

+1 komórka czaru 1 
poziomu

Wartość: 1100 sz

Maska 

Wezyra

+2 do zastraszania 
- 5 do perswazji 

kiedy jest noszona



/ ni cy
Mag 2 Ulicznik

Cz owiek Neutralny 320

9 +2

-1

+1

11 +1 9m

12

Badanie magicznych tajemnic

13
+1

+4
Ma o lubiany w Akademii

12

-1

+1

-1

M cz ce wizje i sny

+2

+4

15
+2

+2

-1

-1

+4

15

2k6

+1

+2

k6

Dr g +1 k8-1

Kusza

Prom. Mrozu

+3

+4

k8+1

k8

Spokojny
Melancholijny
Depresyjny

+2

+2

+3

+2

+2

+4

9 -1

-1

+3

12

Narz dzia z odziejskie
Dr g
Lekka kusza
Proca
Strza ka
Sztylet

Wspólny
Elf

Rzucanie czarów
Odzyskanie mocy
Uczony w wieszczeniu
Omen

40

-1

+1

+2

+2

-1

Dr g
Lekka kusza
40 be tów
Kryszta (magiczny fokus)
Zestaw uczonego
Szaty studenta Akademii
Ksi ga czarów
Narz dzia z odziejskie
2 mikstury leczenia



24 170 65

Szare niada Ciemny blond

Student Akademii Magii

Pocz tkowo bardzo obiecuj cy i ambitny student pochodz cy
z nizin spo ecznych, który w czasie studiów mia wypadek z
udzia em staro ytnego nekromantycznego artefaktu. Czarna
tablica z zakl ciami, któr analizowa z mistrzem wystrzeli a
magiczn energi , która porazi a go tak mocno, e przez dwa
miesi ce pozostawa w pi czce. Od tego czasu opu ci si
w nauce, jest cz sto rozkojarzony i nawiedzaj go m cz ce
sny o z otej piramidzie i ukrytych w niej tajemnicach. Cudem
dobrn do ko cowych egzaminów.

Jego marzeniem i rosn c obsesj jest wej do piramidy,
któr widuje cz sto w swoich snach. Jak si okazuje, w
czasie wyprawy studenci maj trafi w miejsce, w którym
znajduje si piramida podobna do tej ze snu, co daje mu w
ko cu nadziej na poznanie m cz cej go tajemnicy.



Mag Int 12 +4

Wiadomo

Identyfikacja

Promie Mrozu

Przyja

3

Zbroja Maga

Rozumienie J zyków

Wykrycie Magii

Alarm

Magiczny pocisk

+1



/ Cwaniak
Mag 2 Szarlatan

Cz owiek Neutralny Z y 320

8 +2

-1

+1

11 +1 9m

10

Lekkie i przyjemne ycie

13
+0

+3
Zaprzyja niony z wi kszo ci studentów
Osobisty protegowany Rektora

10

+2

+1

-1

Tchórzliwy

+2

+2

15
+2

+2

+4

+4

+4

13

2k6

+0

+2

k6

Sztylet +3 k4+1

Kusza

Kwasowy R.

+3

+4

k8+1

k6 / k6

Charyzmatyczny
Wygadany
Egoistyczny
Tchórzliwy

+2

+2

+1

+2

+4

+4

14 +2

+2

+1

11

Zestaw do charakteryzacji
Zestaw Fa szerza
Dr g
Lekka kusza
Proca
Strza ka
Sztylet

Wspólny
Smoczy

Rzucanie czarów
Odzyskanie mocy
Uczony w urokach
Hipnotyzuj ce spojrzenie

180

-1

+1

+2

+1

+2

Sztylet
Lekka kusza
40 be tów
Kryszta (magiczny fokus)
Zestaw uczonego
Szaty studenta Akademii
Ksi ga czarów
Zestaw Fa szerza
3 mikstury leczenia



22 162 53

Br zowe Bia a Blond

Student Akademii Magii

Przyj ty do akademii dzi ki zr cznemu oszustwu i
podrobieniu listu polecaj cego. Obecnie lubiany przez
wszystkich osobisty pupil i wychowanek aktualnie
urz duj cego Rektora Akademii. Specjalizuje si w magii
uroków, w której od jakiego czasu osi ga spore sukcesy.

Inteligentny, wygadany, pozornie yczliwy, ale cz sto
zachowuje si egoistycznie i w wyrachowany sposób. W
trakcie jego studiów rektor musia zatuszowa oskar enie go
o kradzie z u yciem magicznego uroku. Na osobist (i tajn )
pro b rektora ma odzyska konkretny magiczny medalion
ukryty gdzie w ruinach.

Spore oszcz dno ci zgromadzone w ró nych interesach, z których Rektor zdaje sobie spraw , ale nie wnika w ich charakter, tak
d ugo, jak w Akademii nie pojawia sie stra miejska.



Mag Int 12 +4

Kwasowy Rozprysk

Wykrycie Magii

Kuglarstwo

Pomniejsza Iluzja

3

Zbroja maga

B yskawiczny odwrót

U pienie

Zauroczenie osoby

Przebranie siebie

+1



/ Iskra
Mag 2 Marynarz

Cz owiek Chaotyczny Dobry 350

11 +2

+0

+2

12 +2 9m

14

Przewodzi innym czarodziejom

15
+1

+2
Mocno zwi zana ze swoj mentork

12

+0

+2

+2

Przecenia swoje si y

+3

+0

16
+0

+0

+0

+0

+5

11

2k6

+1

+2

k6

Dr g +2 k8

Kusza

Ognisty P.

+4

+5

k8+2

k10

Odwa na
Odpowiedzialna
Opieku cza

+3

+5

+2

+0

+3

+5

11 +0

+0

+2

12

Narz dzia nawigatora
Pojazdy wodne
Dr g
Lekka kusza
Proca
Strza ka
Sztylet

Wspólny
Gnomi

Rzucanie czarów
Odzyskanie mocy
Uczony w odpychaniu
Magiczna pow oka
Rejs

50

+0

+2

+3

+0

+0

Dr g
Lekka kusza
40 be tów
Kryszta (magiczny fokus)
Zestaw uczonego
Szaty studenta Akademii
Ksi ga czarów
2 mikstury leczenia
15 m jedwabnej liny
Talizman kupiecki
Narz dzia nawigatora



23 180 68

Piwne niada Rude

Studentka Akademii Magii

Najstarsza córka kupieckiej rodziny, wychowana na ma ym
statku handlowym b d cym domem i ca ym maj tkiem jej
ojca. Przyj ta do Akademii jako cudowne dziecko, obecnie
prymuska, oczko w g owie swojej opiekunki, uznawana za
najzdolniejsz uczennic Akademii od pond stu lat.
Uczestniczka kilku wypraw badawczych, jej najwi kszym
osi gni ciem by o powstrzymanie szar uj cego na
m odszych studentów czarnego nied wiedzia, na którego
trafili podczas poszukiwania kryszta ów w jednej z jaski
nieopodal miasta.

Jej celem jest zadbanie o to, eby zrealizowa oficjalny cel
wyprawy i eby nikt z trójki nie zgin w jej trakcie. Mistrzyni
Iskry oczekuje te , e w trakcie wyprawy zab y nie jakim
bohaterskim czynem, który zostanie zauwa ony przez
opiekuna ekspedycji.



Mag Int 13 +5

Ognisty pocisk

Zbroja maga

wiat o

Os ona przed or em

3

T uszcz

Skok

Piórkospadanie

Tarcza

Magiczny pocisk

+2


