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Wstęp do scenariusza 
 
Zapraszamy wszystkich na emocjonującą i pełną grozy przygodę, napisaną z myślą o            
wielbicielach prawdziwego horroru, gdzie największymi przeciwnikami Badaczy nie        
są mroczne istoty i pradawni bogowie, ale ich własne umysły. To opowieść o             
oskarżeniu, zemście i szaleństwie. O miejscu, w którym to co widzisz, nie jest             
koniecznie tym co prawdziwe. To opowieść o Samotnym Dworze. 
 

Miejsce Akcji 
 
Samotny Dwór leży na wybrzeżu Nowej Anglii. Powstał w czasach kolonializmu,           
jako siedziba bogatego Brytyjskiego Kupca Harry’ego Osbourne’a i jego rodziny. Był           
świadkiem wielu wspaniałych spotkań i przyjęć w pięknych okolicznościach         
kolonialnych aż do tragicznego roku 1692. Wówczas to Esther Osbourne, córkę           
Harry’ego, oskarżył o czary jej własny brat Charles. Lokalny sąd uznał kobietę za             
winną i skazał na śmierć. Rodzina wyrzekła się jej i nie próbowała ratować.             
Umierając Esther przeklęła dom i całą rodzinę. W ciągu następnego roku wszyscy jej             
krewni zginęli w tajemniczych okolicznościach. Dwór opustoszał, a kolejni         
właściciele, wpadali w otchłań szaleństwa. 
  
Obecnie dwór jest opuszczony i podniszczony. W oknach są kraty, a drzwi zabito             
dechami i opleciono łańcuchami.  
 

Jak Badacze znaleźli się we Dworze? 
 
Maj roku 1892. Grupa ludzi została wynajęta przez bogatego przedsiębiorcę Hrabiego           
Typhona do zbadania tajemnicy Samotnego Dworu. Otrzymali zacną zapłatę, a hrabia           
komunikował się z nimi listownie. Badacze analizowali zapiski i sam dwór, chcąc            
ustalić do czego właściwie doszło. Z czasem jednak zaczęli popadać w obłęd.            
Widywali upiory, wielkie psy włóczące się za oknami i dziwne stwory snujące się po              
korytarzu.  
 
Najgorsze jest jednak to, że nic z tych rzeczy nie było prawdziwe. Hrabia             
wykorzystywał ich do swojego własnego eksperymentu, podawał im specjalną         
truciznę by powoli popadali w obłęd. Żadna z potwornych rzeczy którą widzieli nie             
istniała. Była to okrutna rozrywka szaleńca którego bawiła wizja doprowadzenia          
wspaniałych ludzi do stanu kompletnego obłędu. Pod wpływem trucizny         
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Poszukiwacze uwierzyli w swoje wizje, w to, że przywołali Przedwiecznego.          
Kulminacyjnym momentem była utrata pamięci. Wtedy też zaczyna się akcja.          
Poszukiwacze nie pamiętają co się stało ani gdzie są. Budzą się w salonie Samotnego              
Dworu nie pamiętając co się stało. Co gorsza trucizna nadal działa a zwidy ich nie               
opuszczają.  
 

Cel graczy 
 

Głównym celem Badaczy jest znalezienie wyjścia z Samotnego Dworu. Jedyne          
aktywne wyjście znajduje się za kominkiem. Wszystkie inne są zablokowane.  
 

Scena otwierająca 
 

Budzicie się w salonie, bogate meble pokrywa warstwa kurzu i pyłu. Panuje ciemność             
rozświetlana tylko blaskiem ognia z kominka. Okna zabito grubymi deskami. Nad           
kominkiem dostrzegacie portret z wydrapaną twarzą. Nie pamiętacie co się działo,           
patrzycie po twarzach towarzyszy i nie rozpoznajecie ich. Ostatnie co pamiętacie to            
list od niejakiego Hrabiego Typhona. Na schodach coś się zdaje poruszać, zewsząd            
słyszycie dziwne dźwięki. Przenika was zimny dreszcz... 
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Instrukcja dla Mistrza Gry 
 
“Samotny Dwór” to scenariusz przeznaczony dla Strażników Tajemnic, którzy mają          
już pewne doświadczenie w prowadzeniu sesji w systemie Zew Cthulhu. Mimo to,            
początkujący Mistrzowie Gry nie powinni bać się prowadzenia niniejszego         
scenariusza. Szczególnie dla nich oferujemy garść porad i wskazówek. 
 

 
 

Prowadzenie graczy 
 
Scenariusz skupia się na poczuciu grozy, zagubienia i zamknięcia. Wiesz już z opisu             
fabuły, że wydarzenia w grze nie są powodowane przez jakiegoś rodzaju           
nadprzyrodzone moce, a przez truciznę, która wywołała w Badaczach utratę pamięci i            
skołowanie. Gracze nie są tego świadomi, być może oczekując typowej dla Zewu            
Cthulhu ingerencji Przedwiecznych lub innych istot. Ty jednak mając tego          
świadomość musisz działać odpowiednio. Utrzymać w nich poczucie        
niebezpieczeństwa i tajemnicy, jednocześnie mając na uwadzę, że wszystko jest          
wytworem ich wyobraźni. 
 
Ważnym elementem gry jest eksploracja wielu pomieszczeń dworu. To w nich           
znajdują się zagadki, przeszkody i wyimaginowane istoty. Wyobraźnia postaci czasem          
może mocno wpływać na ich percepcję przestrzeni. Drzwi, przez które przed chwilą            
przeszli, teraz mogą wieść do zupełnie innego pomieszczenia. Oczywiście, w          
rzeczywistości pokoje nie zmieniają położenia - to tylko skrzywiona percepcja          
Badaczy. Mistrz Gry może korzystać z tego elementu wedle uznania. 
 
Ich “szaleństwo” jest ci sprzymierzeńcem. Trucizna obecna we ścianach dworu nigdy           
nie przestaje działać, w niektórych miejscach może mieć nawet wyższe stężenie. Nie            
bój się wykorzystywać tego narzędzia do powodowania wszelkich halucynacji i          
mieszających z rzeczywistością wizji. W końcu nie wszystko co Badacz widzi jest            
rzeczywistością, zaś każdy z nich może widzieć coś innego, lub też to samo. 
 

Walka i konflikty 
 
Skoro wszystkie nadprzyrodzone zjawiska spotykane przez Badaczy to halucynacje,         
nie ma we dworze żadnych agresywnych istot, które mogłyby zranić postaci graczy            
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fizycznie. Bronie palne i ręczne jak również postaci nastawione na walkę i siłę mięśni              
będą mniej przydatne, nie będą mogły zabłysnąć w starciu. Nie są oczywiście            
całkowicie bezużyteczne - gracze mogą natknąć się na wiele przeszkód          
wymagających siły fizycznej do ominięcia, zaś broń palną mogą przynieść chociażby           
dla odgrywania postaci. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby jeden Badacz przez             
pomyłkę uznał innego za potwora. Oczywiście jest to niebezpieczny zabieg, który           
może sprawić, że gracze przestaną sobie ufać, trzeba więc być z tym ostrożnym. 
 
Poza duchami będącymi wytworami wyobraźni Badaczy, we dworze znajdują się          
dwie unikalne istoty. Jedną z nich jest Zmora, duch Esther Osbourne. To jedyny duch              
ze stałą tożsamością. Wciąż jest to jednak postać niematerialna. Inaczej jest z tak             
zwaną “Mumią” jest to w rzeczywistości towarzysz Badaczy, który poturbowany          
został owinięty w grube bandaże. Nasza grupa zapomniała o nim a on sam pod              
wpływem trucizny przemierza sale dworu, skołowany. Jeśli Badacze natkną się na           
niego, ich skrzywiona psychika poczyta go jako wielkie niebezpieczeństwo, jako          
wyolbrzymionego potwora. Dopiero po zabiciu go jego tożsamość okaże się jasna. O            
obu tych istotach szerzej można przeczytać w sekcji o przeciwnikach. 
 
Dużo natomiast może być konfliktów i pułapek środowiskowych bądź umysłowych.          
Częste powinny być testy Poczytalności, gdyż otumaniony umysł ludzi uwięzionych          
w nieznanym otoczeniu jest bardzo podatny na popadnięcie w obłęd. 
 

Nastrój scenariusza 
 
Skąpy w walkę fizyczną a bogaty w halucynację i tajemnice, nastrój opowieści            
powinien być odpowiednio ciężki, mroczny i przytłaczający. Poczucie niepewności         
powinno towarzyszyć graczom - niepewności co do miejsca miejsca pobytu, sytuacji,           
stanu psychicznego. Nie jest to jednak sytuacja beznadziejna - jeśli połączą siły i             
skupią się, będą w stanie pokonać każdą przeszkodę, i ostatecznie uciec z dworu. Tak              
właśnie powinni czuć się gracze podczas gry. Jest to scenariusz na jedną sesję, więc              
ciężki klimat nie powinien być zbyt uciążliwy. 
 
Sposób mówienia Mistrza Gry powinien dodawać do tego nastroju. Styl opowiadania           
raczej wolniejszy. Opisy, szczególnie halucynacji, niepełne i ogólnikowe.  
 
Do dyspozycji Mistrza będą przygotowane dla scenariusza znajdźki, fragmenty         
dziennika. Należy je wydrukować i dać graczom fizycznie, aby mogli w ręku trzymać             
namacalną oznakę swojego progresu. Karty z dziennika posłużą również w          
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rozwikłaniu tajemnicy dworu, dobrze więc, by gracze mieli wszystkie przy sobie, aby            
wracać do nich w razie potrzeby. 
 
W miarę możliwości poleca się odpowiednio przygotować miejsce prowadzenia sesji.          
Pomoże przyciemnione pomieszczenie i nastrojowe oświetlenie, np. przy świecach.         
Dobrze byłoby również ograniczyć używanie telefonów komórkowych, aby lepiej         
wczuć się w grę. 
 

Muzyka 
 
Bardzo ważnym elementem w budowaniu nastroju jest muzyka. Ścieżka dźwiękowa          
użyta w tym scenariuszu powinna być mroczna, nastrojowa i tajemnicza. Z uwagi na             
brak walki, bardziej energetyczne i dramatyczne utwory powinny ustąpić utworom          
spokojniejszym. Oczywiście w przypadku wystąpienia sytuacji dramatycznej można        
jak najbardziej posłużyć się czymś szybszym. 
 
Dobór muzyki, jak zawsze, pozostawiamy osądowi Mistrza Gry. Poniżej jednak          
zapewniamy kilka interesujących utworów muzycznych, które naszym zdaniem        
dobrze pasują do scenariusza: 
 

- ścieżka dźwiękowa z gier Resident Evil - zawiera wiele wolniejszych utworów           
wzmacniających eksplorację pomieszczeń i wywołujących napięcie. 

- ścieżka dźwiękowa z gry Zew Cthulhu: Mroczne Zakątki Świata - to pewne, że             
gra, której akcja rozgrywa się w uniwersum Lovecrafta zawiera muzykę          
doskonale mu odpowiadającą. 

- ścieżka dźwiękowa z gry Call of Cthulhu (2018) - podobnie jak powyżej.            
Znajdzie się tu dużo pasującej muzyki. 

- niektóre utwory z gry Darkest Dungeon - większość utworów z tej gry to             
muzyka bitewna, średnio pasująca do nastroju scenariusza. Zawiera jednak         
interesujące nas kompozycje, takie jak “Explore the Ruins” czy “A Brief           
Respite”. 

- ścieżka dźwiękowa gry S.T.A.L.K.E.R. Cień Czarnobyla - zawiera dużo         
ambientów, które stanowią idealne tło do narracji. Niektóre z nich zawierają           
jednak dźwięki zewnętrznego otoczenia, które z oczywistych względów, nie         
pasują do scenariusza. 

  

7 



Instrukcja tworzenia postaci 
 
Aby przyspieszyć proces rozpoczęcia gry postanowiliśmy przygotować skróconą        
instrukcję tworzenia postaci. Każdy gracz powinien wykreować swojego Badacza, a          
mniej doświadczeni gracze mogą mieć z tym problem. Instrukcja pomoże sprawnie           
przygotować postać. W razie wszelkich wątpliwości należy odnieść się do          
Podręcznika Głównego Zewu Cthulhu wersja 5.5. 
 
Uwaga: Z uwagi na charakter scenariusza, niewiele pożytku będą miały broń i postaci             
nastawione na walkę. Polecamy poinformowanie graczy czego mniej więcej powinni          
się spodziewać, aby przygotowali postaci, które znajdą swoją rolę w grze. Jest to             
oczywiście tylko sugestia, ostatecznie zostawiamy to osądowi Mistrza Gry. 
 
Instrukcja: 

1. Przygotuj czystą kartę Badacza. Pierwszym etapem jest określenie Cech         
postaci. Siłę, Kondycję, Moc, Zręczność i Wygląd określa się rzutem 3k6 dla            
każdej z nich. Wyniki zapisz w odpowiednich miejscach. 
Budowa ciała oraz Inteligencja to wyniki rzutów 2k6+6. Je również zapisz. 
Wykształcenie to 3k6+3. 
Poczytalność to Moc razy 5. 

2. Określenie testów. Wartość Pomysłowości to Inteligencja razy 5, Szczęścia to          
Moc razy 5 zaś Wiedzy, Wykształcenie razy 5. 
Dodaj Siłę i Budowę ciała. Wpisz wynikający z nich modyfikator obrażeń,           
według poniższej tabeli: 
 
Siła + Budowa ciała   - - - > Modyfikator obrażeń 
2 do 12  -1k6 
13 do 16  -1k4 
17 do 24  +0 
25 do 32  +1k4 
33 do 40  +1k6 
41 do 56  +2k6 
57 do 72  +3k6 
73 do 88  +4k6 
 
Następnie wpisz 99 do rubryki Mity Cthulhu. 
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3. Określenie punktów. Aby uzyskać liczbę punktów Wytrzymałości, dodaj do         
siebię Kondycję i Budowę ciała, a wynik podziel przez 2 (ułamki zaokrąglij w             
górę.) Zaznacz odpowiednią wartość w ramce. 
Punkty Magii są równe Mocy postaci. 
Punkty Poczytalności są równe statystyce Poczytalności. 

4. Określenie zawodu i umiejętności. Określ majątek Badacza. Rzuć 1k10. 1 to           
1500$, 2 to 2500$, 3 i 4 to 3500$, 5 to 4500$, 6 to 5500$, 7 to 6500$, 8 to                    
7500$, 9 to 10000$, a 10 to 20000$.  
Wybierz zawód dla swojego Badacza. Wybierz go z listy znalezionej w           
podręczniku Zew Cthulhu 5.5 lub za pozwoleniem i przy pomocy Mistrza Gry            
stwórz własny zawód. Gdy już wybrałeś zawód, pomnóż Wykształcenie         
Badacza przez 20 i rozdziel te punkty pomiędzy umiejętności przypisane do           
wybranego zawodu. 
Teraz pomnóż Inteligencję przez 10, aby uzyskać punkty prywatnych         
zainteresowań. Możesz je wydać na podniesienie jakiejkolwiek umiejętności,        
poza Mitami Cthulhu. 

5. Wybierz broń i określ dodatkowe szczegóły. Odnieś się do Tabeli broni w            
podręczniku aby wybrać ekwipunek. Skonsultuj się z Mistrzem Gry, na jakie           
bronie zezwala. 
Na zakończenie pozostało określenie dodatkowych informacji o postaci, takich         
jak znaki szczególne, imię czy wiek. Minimalny wiek to Wykształcenie+6.          
Jeśli chcesz, możesz podnieś Wykształcenie o 1 punkt za każde 10 lat jakie             
dodasz Badaczowi. Na każde 10 lat powyżej 40 roku życia odejmij postaci            
jeden punkt od SIły, Kondycji, Zręczności czy Wyglądu, aby odzwierciedlić          
starzenie się. 
Na Drugiej stronie karty możesz podać kolejne informacje o przebiegu życia           
twojego Badacza. 
 
Na tym proces tworzenia postaci kończy się i Badacze są gotowi do            
rozpoczęcia przygody. 

  

9 



Mapa, opis pomieszczeń, zagadki 
 

 
 
Wszystkie części dworu od dawna nie są używane, przez co zostały pokryte kurzem,             
metal zdążył zardzewieć, a drewno spróchnieć. Całe miejsce jest słabo oświetlone,           
niektóre zakamarki pomieszczeń są schowane w mroku. Okna są niedostępne tzn. nikt            
przez nie nie może się wydostać na zewnątrz. 
 

1. Przedsionek - zwiędłe kwiaty, drogocenny żyrandol, porcelanowe wazy,        
wyrafinowane rzeźby, ogromny dywan z najwyższej jakości tkaniny        
pokrywający całą długość przedsionka. Wieszak na ubrania oraz stojak na buty.           
W tym miejscu gaz wydobywa się powoli w niewielkich ilościach, ale           
wystarczających, by niezauważalnie przedostać się do organizmu. To miejsce,         
w którym szalony hrabia rozpoczyna proces zatruwania swoich gości. 
 
 

Zagadka Przedsionka - W przedsionku na dywanie tworzy się dziwna plama.           
Plama jest wilgotna i ciągle rośnie. Po odgarnięciu dywanu widać napis który            
wydaje się krwawić “Przeklęty niech będzie ten dom.” 

 
2. Salon - przestronny, nie jest zapchany meblami. Wszystko jest starannie          

ustawione, kominek przy ścianie, drogi sprzęt, obrazy krewnych,        
kolekcjonerskie gabloty, rzadkie kwiaty, które przestały kwitnąć od dawna,         
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zakurzone żyrandole. Jest tu wiele miejsca do poruszania się, jednak brak           
odpowiedniego oświetlenia nieco je utrudnia. Najjaśniejszym źródłem jest        
kominek, którego blask od razu przyciąga wzrok po wejściu do pomieszczenia           
z przedsionka. Nad kominkiem wisi portret z rozdrapną twarzą. Salon jest           
centrum całej rezydencji, wokół niego znajdują się kuchnia, jadalnia,         
biblioteka, łazienka i zamknięta wozownia. Oprócz tego przez salon za pomocą           
schodów można dostać się na piętro budynku. Znajdując się w tak ogromnym            
pomieszczeniu ma się wrażenie, że jest się nieustannie obserwowanym. 
 
 

Zagadka obrazu w salonie - Obraz w salonie nad kominkiem przedstawia           
postać w drogich ubraniach i z rozdrapaną twarzą, nie da się określić kogo             
przedstawia. Na ramie obrazu znajduje się złota tabliczka z napisem “Earl T.            
A. Typhon”. Tytuł jest anagramem Nyarlathotep. 

 

Zagadka Kominka w Salonie (GŁÓWNA!!!) - Kominek jest wielki, może          
tam wejść bez schylania się dorosła osoba. Z początku płonie w nim potężny             
ogień który zgaśnie kiedy gracze rozwiążą większość zagadek (Strażnik         
Tajemnic decyduje kiedy jest odpowiedni moment). Po zgaśnięciu ognia         
pojawi się duch pokojówki z nożem między żebrami, która wydaje się           
sprzątać. Przy kominku znajduje się sporo popiołu i ślady w nim prowadzące            
od niego. Kominek to w rzeczywistości tajne przejście do wozowni.          
Wystarczy popchnąć jego tylną ścianę. W wozowni znajduje się Handout 7           
“list hrabiego”. 

 
 

3. Jadalnia - duży, słabo oświetlony stół, a przy nim 8 miejsc, wyrafinowane            
sztućce, na stole taca z zepsutymi owocami i wypalone świece. Kurz pokrył            
cały obrus oraz siedzenia. Specyficzny zapach pochodzący z mieszanki ostrych          
przypraw z kuchni, resztek kadzidła z jadalni wymieszany z kurzem          
unoszącym się po całym domu. 

 

Zagadka w jadalni - Nie ma tu samej zagadki a jedynie wskazówka. W 
jadalni znajduje się tyle zastawy ilu jest poszukiwaczy +1. Zastawa wygląda 
na świeżo postawioną.  
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4. Kuchnia - bardzo nowoczesny sprzęt, mnóstwo przypraw i innych składników.          

Całe kolekcje garnków, patelni i innych narzędzi upchniętych do kilkunastu          
większych i mniejszych szafek. Bardzo intensywny zapach przypraw, który         
potęguje efekt halucynogennego gazu. W tym pomieszczeniu najbardziej        
odczuwa się istnienie gazu i zbyt długie przebywanie w nim wywołuje mdłości            
i ataki migreny. 
 

Zagadka w kuchni - W kuchni kręci się duch służącej. Ma wgniecioną 
czaszkę jakby dostała w głowę czymś ciężkim.. Wykonuje rutynowe 
obowiązki, wygląda na to, że gotuje. Co jakiś czas podchodzi do pieca 
kaflowego i schyla się jakby sprawdzała czy płonie ogień. Obok kuchni 
znajduje się kilka narzędzi. Jedno z nich jest poplamione krwią - szufelka do 
wydobywania popiołu z popielnika. W popiołach w popielniku  leży 
przypalona notatka. (Handout 5 - tajemnicza wiadomość). 

  
 

5. Biblioteka - większą część zajmują regały z książkami, jest również niewielki           
stolik i kilka foteli, a przy nich lampki do czytania. Jedno z bardziej             
zniszczonych i zakurzonych pomieszczeń w rezydencji. Może to być plusem i           
minusem, ponieważ najbardziej widać tutaj ślady badaczy. Zepsuta żarówka         
nie doprowadza ciągłego światła gasnąc i zapalając się co chwilę, przez co            
utrudnia poszukiwania. 
 

Zagadka Biblioteka - W bibliotece na stole leży pięć książek. Jeden z 
duchów kręci się po bibliotece wykonując gesty jakby ustawiał książki na 
półkach. Jest to dżentelmen w XVIII wiecznym ubraniu. Ma potężną ranę na 
gardle. Półki są tematyczne i ponumerowane.  
I - Przyroda  
II - Nauki ścisłe  
III - Historia 
IV - Matematyka  
V - Literatura Piękna  
Tytuły książek to: “Biology of sea life”, “Isaac Newton - Opticks”, “Battle of 
Trafalgar”, “Logarithms”, “Emma”.  
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Po ułożeniu ich tematycznie, pierwsze litery ich tytułów utworzą “Bible”. W 
egzemplarzu biblii znajduje się notatka  (Handout 6 - Zapiski o 
przedwiecznym). 

 
 

6. Łazienka - wyposażenie wszystkich łazienek jest podobne, różnią się jedynie          
przedmiotami osobistymi należącymi do gości i gospodarza. Poza tym         
nowoczesny i bogaty styl. Dobrze oświetlone pomieszczenie, hydraulika dalej         
działa. Wszystkie łazienki wyglądają podobnie. 
 

Łazienka (parter) - w łazience na parterze leży kilka martwych szczurów. 
Wygląda na to że próbowały wygryźć sobie drogę na wolność, biorąc pod 
uwagę dziury w ścianach. Jeden z nich jeszcze żyje i rozszarpuje ciała 
towarzyszy. Na widok Poszukiwaczy rzuci się na nich. Szczury umarły od 
trucizny.  

 

Łazienka (między pokojami na piętrze) - Po otworzeniu drzwi do łazienki 
wypływa woda. Cała łazienka jest zalana. Przechodząc przez łazienkę można 
zauważyć ruch na powierzchni kałuży. Po przyjrzeniu się Poszukiwacze 
mogą zauważyć mokrą dziesięciolatkę, bladą jak trup. Po zauważeniu 
dziewczynka znika a Poszukiwacz który ją dostrzegł dostaje 1k6 Punktów 
Obłędu. 

 

Zagadka Łazienka (przy sypialni na piętrze) - Po jednej stronie jest ogromne 
lustro, po drugiej wanna wypełniona gęstą czerwono czarną cieczą. Wanna 
jest przesłonięta kurtyną. Po odsłonięciu kurtyny, w lustrzanym odbiciu 
wanny pojawi się postać nagiej kobiety. Z jej nadgarstków spływa krew. 
Uśmiecha się zagadkowo i wrzuca coś do wanny. Włożenie ręki do cieczy 
będzie kosztowało 1k4 punktów obłędu. Pozbycie się cieczy na przykład 
wylewając ją wiadrami nie pociągnie konsekwencji. Na dnie wanny znajduje 
się klucz do Gabinetu.  

 
 

7. Gabinet - pomieszczenie zamknięte na klucz, trudno się do niego dostać.W           
centrum pomieszczenia znajduje się spore biurka z dużą ilością szuflad. Na nim            
sporo rozłożonych mocno zniszczonych papierów, popielniczka i lampa. Obok         
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niego skórzany fotel. Na ścianach zawieszonych jest sporo obrazów         
przedstawiających naturę i portrety osób. Po lewej stronie od drzwi rzeźbiona,           
staromodna szafa. W środku jest pusta. 
 

Gabinet - Duch siedzi przy biurku w gabinecie. Starszy dżentelmen na 
zmianę zerka na zegarek kieszonkowy w swojej ręce i na biurko. Na gradle 
ma ranę “od ucha do ucha”. Na biurku przy którym siedzi, widać plamę z 
atramentu. Rozlany płyn układa się w liczby 23 50. Po lewej stronie pokoju 
stoi niedziałający zegar wahadłowy. Kiedy ustawi się zegar na godzinę 11:50 
otworzy się skrytka w której znajduje się Handout 3 - zapiski Esther 
Osbourne. 

 
 

8. Sypialnia - podwójne łóżko zajmuje większą część pomieszczenia, obok szafki          
nocne, na nich dwie lampy i garderoba. Wszystko pokryte zauważalną warstwą           
kurzu. 
 

Sypialnia - W sypialni na brzegu łóżka, twarzą do wejścia na korytarz siedzi 
dżentelmen. W prawej ręce ma pistolet przyłożony do skroni, z drugiej 
strony głowy zieje dziura po kuli. W ścianie po prawej stronie od wejścia (z 
perspektywy wchodzącego) jest dziura po kuli. Za deską z dziurą znajduje się 
Handout 1 - kartki z dziennika Harry’ego Osbourne’a. 

 
 

9. Pokój 1,2 - dwa pokoje gościnne znajdujące się na piętrze. Wewnątrz jest            
łóżko, garderoba i trochę mebli oraz obrazów. Oddziela je wspólna łazienka dla            
gości. Obok pokoju 1 i gabinetu znajdują się schody, którymi można wrócić na             
dół, jednak część prowadząca na kolejne piętro jest zawalona i niemożliwa do            
ponownego użytku. Czasami ma się wrażenie jakby ktoś był piętro wyżej. 
 

Zagadka Pokojów (1&2) - Oba pokoje są identyczne. W pokoju 1 siedzi na 
łóżku kobieta w szlafroku. Z jej ust wypływa strużka krwi. Pokoje mają też 
nadnaturalną właściwość, cokolwiek otworzy się lub przesunie w jednym, 
otworzy się lub przesunie w drugim.  W obu pokojach są szafki nocne z 
zamkniętymi szufladami. Prócz tego w pokoju 2 jest zamknięta szafa. Aby ją 
otworzyć należy otworzyć szafę w pokoju 1 i zostawić otwartą. W szafie w 
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pokoju 2 znajduje się szlafrok w którym jest klucz do szuflady w pokoju 1. 
W szufladzie w pokoju 1 znajduje się mała pusta buteleczka z napisem 
“Cantarella” i Handout 4 - zapiski badaczy. Otworzy się też szuflada w 
pokoju 2. W niej znajdzie się Handout 2 - fragment lokalnej gazety.  

 
 

10. Schody - stare, spróchniałe schody. Część z nich pod zbyt dużym naciskiem            
może się zawalić, część już się zawaliła. Niestabilna poręcz. 
 

11. Korytarz - wpływ gazu sprawia, że ten sam korytarz wydaje się być raz             
dłuższy, raz krótszy. Dywan przykryty sporą warstwą kurzu. Bardzo słabe          
światło od lamp umieszczonych na suficie. 
 

12. Zamknięta Weranda - zamknięta weranda zawiera pozostałości po ogródku          
wokół małej fontanny, który służył bardziej do hodowania własnych warzyw          
wykorzystywanych do przyrządzania posiłku. Natomiast ogród na zewnątrz        
samej rezydencji zawiera sporo rzeźb i figurek, które straciły dawny blask. 
 

Weranda - Za oknami werandy widać stado wielkich czarnych psów. Warczą 
na każdego kto zbliży się do okien. Psów nie ma, są jedynie wyobrażeniem, 
lecz będą straszyć każdego kto spróbuje wyjść przez Werandę. Zbliżenie się 
do okna kosztuje 1k6 punktów obłędu.  

 
 

13. Wozownia - wozownia to właściwie przybudówka. Stoją w niej powozy,           
sprzęt do ich konserwacji i otwarta brama. Brama to jedyne wyjście z            
samotnego dworu.  
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Scena Końcowa 
Tak naprawdę co stanie się dalej drogi Strażniku tajemnic zależy od ciebie. Bramy do 
wozowni są otwarte i jeśli gracze dotarli aż tam mogą się wydostać. Może jednak 
zaskoczy ich zmora Esther Osbourne, lub Hrabia Typhon postanowił mimo wszystko 
dokończyć dzieła. Pozostawiamy to tobie. Pamiętaj jednak, że prawdziwy horror 
nigdy nie nie ma szczęśliwego zakończenia...  
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Przeciwnicy i zagrożenia: 
Duchy - Poszukiwaczom w tym scenariuszu wydaje się, że widzą duchy z przeszłości. 
Są to podszepty ich podświadomości. Wskazówki mające ich naprowadzić na 
właściwy trop. Pojawiają się w większości pokoi. Duchy nie wchodzą w interakcje, z 
graczami. Wykonują swoje czynności i znikają kiedy Poszukiwacze odnajdą właściwą 
wskazówkę.  
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Mumia - Po Samotnym Dworze krąży mumia, a przynajmniej tak się wydaje na 
pierwszy rzut oka. W rzeczywistości jest to “Nty towarzysz”. Wiele wskazówek 
będzie wskazywało że oprócz poszukiwaczy mieszkał we Dworze ktoś jeszcze (ilość 
zastawy przy stole, posłane łóżka, kubki po kawie w gabinecie.). To właśnie on, 
równie oszalały jak towarzysze. Uległ wypadkowi, spadł ze schodów. Choć nic sobie 
nie złamał miał wiele ran i stracił przytomność. Poszukiwacze opatrzyli go i podali 
środki przeciwbólowe. Odzyskał przytomność dopiero teraz. Krąży po domu obolały, 
zdezorientowany i otumaniony lekami. Z bólu nie może normalnie chodzić. Całego 
jego ciało pokrywają przekrwione i brudne od kurzu bandaże. Będzie się starał zbliżyć 
do Poszukiwaczy próbując przemówić lecz uszkodzona szczęka i na wpół odgryziony 
język zmienią jego słowa w bełkot i zawodzenie. Zaatakowany będzie się bronił, w 
końcu i na niego działa trucizna, znajduje się na granicy szaleństwa. Mumia może 
pojawić się w dowolnym momencie, sugerujemy jedank pozwolić graczom rozwiązać 
kilka zagadek.  
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Zmora - wśród duchów znajduje się jedna Zmora. Jest to odpowiednik Jungowskiego 
“Cienia” ciemnej strony umysłu. Zmora jest jedynym upiorem krążącym po domu. 
Przybiera postać młodej kobiety Esther Osbourne i jest narzędziem atakowania i 
przerażania bohaterów z zaskoczenia. Po każdym ataku będzie się natychmiast 
wycofywać, stosując taktykę walki partyzanckiej i wyczerpywania bohaterów. Jeśli 
gracze wpadną na pomysł pozbycia się zmory (egzorcyzmu, rytuału) należy im to 
umożliwić. W końcu jest częścią ich podświadomości. Jeśli wpadną na fajny plan i go 
wykonają Zmora powinna zniknąć.  
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Handouty:  

Handout 1 – Kartki z dziennika kupca Harry’ego 
Osbourne’a 

Sugestia dla MG: 

Dla lepszej immersji graczy, można przygotować strony dziennika tak, aby wyglądały 
wiarygodnie i zgodnie z poniższym opisem (tzn. imitacja krwi na ostatniej stronie itp.)  

  

(Kartki są bardzo stare i podniszczone, niektóre słowa w nich starły się pod wpływem 
czasu, brakuje także części stron) 

26.08.1691 

Wczorajsze przyjęcie zorganizowane w mym dworze okazało się iście owocne. Poznałem           
wielu chętnych do interesów; kupców, podróżników, wysoko postawione osobistości. Z          
niecierpliwością oczekuję następnych takich spotkań. (tu znajdują się zamazane słowa nie do            
odczytania) […] 

3.10.1691 

Zorganizowałem wspaniałe spotkanie tylko dla mej rodziny. Zjechali się bowiem moi krewni            
zza oceanu. Przywitałem ich pięknym przyjęciem w mym dworze. Byli zachwyceni! 

Jedynym co zepsuło nasze rodzinne spotkanie były ciągłe kłótnie mego syna Charles’a z mą              
córką Esther. Wiedziałem już wcześniej, że się nie dogadują, jednak naszedł mnie wielki             
smutek, kiedy nie mogli powstrzymać swojego konfliktu choć na tą jedną okazję. 

14.05.1692 

Nastała wielka tragedia. Moja rodzona córka okazała się być czarownicą! Serce mi krwawi i              
jestem niezwykle zawiedziony. Kiedy Charles ogłosił rodzinie złe wieści, nie mogłem w to             
uwierzyć. Jednak Charles to mój pierworodny syn i zawsze mówi prawdę. Opowiedział nam,             
iż widział kiedy jego siostra odprawia czary i bił się z myślami czy wyjawić prawdę. Jednak                
jego sumienie oraz moralność wygrały i jestem za to wdzięczny. Bóg wie co by się stało,                
gdybyśmy jeszcze dłużej mieszkali z czarownicą pod jednym dachem! Cała rodzina jest            
załamana, a moja droga żona nie może przestać płakać. 

Podjąłem decyzję aby wyrzec się Esther oraz postawić ją przed lokalny sąd. On zadecyduje              
co dalej zrobić. 
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  16.05.1692 

Sąd uznał Esther za winną oraz skazał ją na śmierć. Myślę, że to rozsądna decyzja… Żadna                
czarownica nie powinna pozostać przy życiu. Są to istoty niezwykle niebezpieczne.           
Egzekucja odbędzie się jutro w samo południe. 

17.05.1692 

Podczas egzekucji było szaro i zimno. Zanim Esther zawisła na szubienicy, przeklęła ona             
dwór oraz całą rodzinę mówiąc (w tym miejscu ktoś zamazał słowa celowo atramentem).             
Zaniepokoiło mnie to. Mam nadzieję, że były to tylko słowa, a nie prawdziwa klątwa. 

21.09.1962 

Zmarła kolejna osoba. Tym razem była to moja ukochana siostrzenica. Miała zaledwie 10 lat. 

Klątwa Esther nadal działa… Nie mogę w to uwierzyć. Po tajemniczym zaginięciu mego             
syna, wszystko zaczęło się sypać. Nie wiem czy jestem w stanie nadal żyć, wiedząc jaka               
tragedia spadła na mą rodzinę. 

02.01.1693 

Dzisiejszego dnia zmarła moja żona, miłość mojego życia. Nic nie wskazywało na jej             
odejście. Klątwa Esther spadła także i na nią. Nie pozostał mi już żaden powód aby żyć dalej.                 
Wszystkie moje interesy się nie udają, większość moich bliskich zmarła lub zaginęła z             
niewiadomych powodów. 

Nie jestem w stanie opisać mojego cierpienia. 

Jedyne co mogę teraz zrobić to je zakończyć. 

Na zawsze. 

(pismo nie do odczytania) 

(przy tym wpisie widać ślady starej zaschniętej krwi na kartce, co sugeruje, że Harry              
Osbourne popełnił samobójstwo) 
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Handout 2 – fragment lokalnej gazety 

  

 

Samotny Dwór 

07.05.1892 

Samotny Dwór – tak lokalni mieszkańcy      
nazwali stary dwór należący niegdyś do      
kupca Harry’ego Osbourn’a. Po jego     
samobójstwie, próbowano odkupić dom i     
go spożytkować. W roku 1698 nowy      
właściciel dworu popadł w szaleństwo i      
sprzedał to miejsce komu innemu, aby      
uciec od rzekomej klątwy. W ciągu      
następnych lat, każdego kolejnego    
właściciela spotkał ten sam los.     
Postanowiono zabić wszystkie okna i     

drzwi dworu deskami i już nie wystawiać       
go na sprzedaż. 

Po wielu latach od tamtych zdarzeń,      
Hrabia T. A. Typhon postanowił zgłębić      
tajemnicę tego opustoszałego miejsca.    
Dzięki jego wynajętej drużynie, która     
zbada i przeszuka dwór, być może      
dowiemy się co tak naprawdę stoi za jego        
tragediami. 
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Handout 3 – zapiski Esther Osbourne 

  

  

Nazywam się Esther Osbourne. Zostałam oskarżona o czary przez własnego brata, który            
wszystko zmyślił tylko po to, żeby się mnie pozbyć. Piszę to jako swoje pożegnanie. Rodzina               
zamknęła mnie w moim pokoju, a teraz czekam na proces sądowy, który ma się odbyć jutro.                
Jestem pewna, że zostanę skazana na śmierć. 

Na szczęście zdążyłam pomówić z wyznawcami kultu ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛otepa, zanim moja          
rodzina zdołała mnie uwięzić. Zapłaciłam wyznawcom sowitą cenę z majątku mego ojca, aby             
pomścili mnie po mojej śmierci. Skoro moja rodzina wyrzekła się mnie tak łatwo, to nie               
zasługują na dobre życie. Musiałam sprawić, aby zapamiętali to co mi zrobili długo po mojej               
śmierci. 

Poinstruowałam członków kultu, aby sprawili mojej rodzinie koszmar. Doprowadzili ich do           
szaleństwa. Będą porywać i zabijać kolejnych członków mojej rodziny dopóki nie zostanie            
ani jedna osoba. 

Ale na rodzinie się nie skończy. Moja zapłata była na tyle sowita, że wyznawcy zgodzili się                
sprawiać taki sam koszmar każdemu, kto raczy wejść na teren dworu. Ich zadanie dobiegnie              
końca dopiero wtedy kiedy dwór opustoszeje. 

Kiedy nadejdzie moja nieunikniona egzekucja, będę udawać, że przeklinam dwór, tak aby            
każdy myślał, że czyny wyznawców ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛ otepa to klątwa. 

Sprawiedliwość dosięgnie wszystkich. Nie ważne jakim sposobem. 

 

  

  

24 



Handout 4 – zapiski badaczy 

Są to zapiski, które zrobiły postacie graczy przed straceniem pamięci. Są one podzielone 
na 3 części. 

  

  

Przebieg misji przeszukania i zbadania ,,Samotnego Dworu’’ na zlecenie Hrabii T. A. 
Typhona: 

Wpis 1 - Oprócz badania dworu, prowadzimy także badania nad istotą zwaną            
Nyar⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛ . Hrabia twierdzi, iż to ów Przedwieczny jest winny wszystkim          
tragediom, które spotkały to miejsce. Według nas jest to tylko mitologia, ale musimy             
sprawdzić każdą możliwość 

 
 

 

Wpis 2 - To miejsce musi być naprawdę przeklęte. Dzieją się tu rzeczy, których nie można                
wyjaśnić racjonalnie. Ja i moja drużyna, ciągle widzimy upiory, wielkie psy włóczące się za              
oknami i dziwne stwory snujące się po korytarzu. Na początku myśleliśmy, że to tylko cienie,               
jednak te zjawy wydają się z czasem coraz to bardziej realistyczne. Wszyscy czujemy się              
zaniepokojeni. Co prawda Hrabia zapłacił nam sporą cenę za przeszukanie tego miejsca,            
jednak powoli zaczynam żałować, że wzięliśmy to zlecenie. 

 

 

 

Wpis 3 – Potwornie się okaleczyłem chcąc powstrzymać moją drużynę przed przywołaniem            
Przedwiecznego. Bez skutku. Stało się. Jesteśmy zgubieni. Moi kompani postradali zmysły. 

Wpis 4 – Nie daję już rady, chcę stąd uciec. Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl               
fhtagn – 
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Handout 5 – tajemnicza wiadomość 

Ta wiadomość ma za zadanie naprowadzić graczy, aby myśleli, że wypowiedzenie 
imienia Przedwiecznego sprawi, że wydostaną się na wolność 

  

Chcesz być wolny 

Czujesz mnie za swoimi plecami 

Czujesz mój oddech, moje ciche kroki 

Wymów moje imię a dam ci wolność 

Zapomnij, a zbliżę się jeszcze bardziej 

I zrzucę cię do otchłani 

Zostaniesz zapomniany na wieki 

Tak jak zapomniałeś o mnie 
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Handout 6 – notatka z biblioteki 

⬛⬛⬛⬛ lath⬛⬛⬛⬛  jest aktywny i często chodzi po Ziemi w przebraniu człowieka, 
zwykle wysokiego, szczupłego, radosnego mężczyzny. Ma „tysiąc” innych form i 
manifestacji, z których większość uważana jest za dość przerażającą i wprowadzającą w 
obłęd. 

  

  

 

 

 

 

⬛⬛⬛⬛ lath⬛⬛⬛⬛ wciela wolę Zewnętrznych Bogów i jest ich posłańcem, sercem i           
duszą, odwieczną postacią zastępcy lub posłańca ukrytych i strasznych mocy. Jest także sługą             
Azathotha, którego żałosne, spastyczne życzenia natychmiast spełnia. W przeciwieństwie do          
innych Zewnętrznych Bogów, dla ⬛⬛⬛⬛lath⬛⬛⬛⬛ szerzenie szaleństwa jest        
ważniejsze i przyjemniejsze niż śmierć i zniszczenie. Niektórzy sugerują, że zniszczy on            
ludzkość i prawdopodobnie także ziemię. 

  

  

 

 

 

 

Większość Zewnętrznych Bogów używa dziwnych obcych języków, podczas gdy          
⬛⬛⬛⬛ lath⬛⬛⬛⬛ używa ludzkich języków i może z łatwością uchodzić za człowieka,           
jeśli zechce to zrobić. Większość z nich jest wszechmocna, ale nie ma wyraźnego celu ani               
porządku, jednak ⬛⬛⬛⬛ lath⬛⬛⬛⬛ wydaje się celowo zwodniczy i manipulacyjny, a          
nawet wykorzystuje propagandę, aby osiągnąć swoje cele. Pod tym względem jest           
prawdopodobnie najbardziej ludzki wśród Zewnętrznych Bogów.  
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Handout 7 – wiadomość Hrabiego 

 

  

Moi drodzy badacze, 

Nie potrzebowałem was do zbadania dworu. Już sam to wcześniej zrobiłem i odkryłem             
zapiski Esther Osbourne. Bardzo zainspirowały mnie ostatnie słowa jej wypowiedzi. 

„Sprawiedliwość dosięgnie wszystkich. Nie ważne jakim sposobem.” 

Ta młoda kobieta mnie zachwyciła. Wyobrażacie sobie być częścią tak wielkiego           
dziedzictwa? Dwa wieki zemsty, śmierci i nieszczęść. To coś wspaniałego, a wy moje drogie              
laboratoryjne szczury uczyniliście to dziedzictwo wiecznym. Pokazaliście, że moja metoda          
działa.  

Moim planem było sprowadzenie was do tego dworu i doprowadzenie was do szaleństwa.             
Niespodzianka! Żadna z tych rzeczy, które widzieliście nie była prawdziwa. Po prostu            
podałem wam specjalną truciznę, która powoli wyjadała wasze zdrowie psychiczne. Nie           
przywołaliście Przedwiecznego. To wszystko było moim wyszukanym planem. A teraz          
pozostawię was ze świadomością przegranej.  

Z poważaniem, 

Earl T. A. Typhon 
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