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O czym jest przygoda?
Przedmiotem tego scenariusza jest wyprawa po zapomniany artefakt znany jako 
Niezgłębiony. Wyprawa rozpoczyna się w krainie magii - Halruaa. Celem jest najglębszy 
Podmork gdzie znajduje się komnata z tajemniczym przedmiotem. Jednak nim ekspedycja 
dotrze na miejsce czeka ją wiele niespodzianek… 

Zalety scenariusza:
W gruncie rzeczy wyprawa jest przykrywką dla akcji która rozegra się pomiędzy graczami (a 
dokładniej ich postaciami). Każda postać ma bardzo rozbudowany wątek fabularny który 
mocno koliduje z innymi. Dlatego z góry należy zdawać sobie sprawę że sam motyw 
Niezgłębionego może zostać miejscami na drugim planie. Dodatkowo pragnę zauważyć żen 
nie jest to typowy scenariusz D&D gdzie wchodzi się do lochu i wychodzi obłowionym 
skarbami. Jest to pełna intryg rywalizacja o przetrwanie i zrealizowanie swoich celów. 
Olbrzymia ilość alternatywnych rozwiązań każdego wątku nadaje niezwykły czar poniższej 
przygodzie.

Jak ją poprowadzić?
Przygoda z pewnością nie należy do łatwych w prowadzeniu. Jest to jej poważna wada. 
Niemniej dobry Mistrz Gry jak i wprawni gracze mogą z niej czerpać dużą przyjemność. W 
opisanym scenariuszu znajdują się liczne sugestie jak i porady ułatwiające prowadzenie. Z 
równą skutecznością można ich użyć w innych przygodach.



Postacie:
Ze względy na to że postacie stanowią 
centrum przygody zostaną opisane w 
pierwszej kolejności. 

Beltrama Noglislin
Opis: Wychowywany w rodzinie magów z 
Halruaa. Jego rodzice byli znaczącymi 
czarodziejami w jednym z największych 
miast w kraju – Halarahh. Rodzina 
zapewniała mu swobodne utrzymanie, 
możliwość rozwoju talentu magicznego jak 
i dostęp do laboratoriów. Jednak nacisk był 
tak duży że mimo iż Beltram posiadał 
liczne inne zainteresowania musiał szybko 
z nimi skończyć. Rodzice (Sarmina i 
Liplion) ściśle kontrolowali syna 
nakazując mu uczyć się i poznawać 
spuściznę przodków z Netherilu. 
Początkowo dobre dziecko rozgoryczone 
nadzorem i wymuszeniami rodziców 
zmieniło się w krótkim czasie w 
buntowniczego i awanturniczego 
nastolatka. W pewien sposób pogodził się 
z tym że musi skończyć uniwersytet a 
następnie zająć ważne stanowisko w kraju. 
Wiedział że nawet nie jest w stanie uciec z 
domu. Od tego momentu jego dążeniem 
było zdobyć moc i ukarać rodzicieli za ich 
bezmyślną kontrolę nad wychowankiem. 
Dzięki znajomością oraz wsparciu rodziny 
dostał się na uniwersytet w Halarahh gdzie 
pierwszy raz poznał członków Nethaalan. 
Jeden ze studentów widząc jego potencjał i 
osobowość (Ferguss) postanowił 
wprowadzić go w krąg tej organizacji. 
Nethaalanie zbudowali swą nazwę od 
dawnego imperium Netherilu i własnego 
kraju. Powstali na gruzach tego co 
reprezentował radykalny odłam magów w 
Halruaa ok 500 lat temu – zakres ich badań 
i zainteresowań byłby niepokojący nawet 
dla większości starożytnych z Netherilu. 
Jednak organizacja ta w oczach Beltrama 
wypadła bardzo pozytywnie ze względu na 
moc oraz środki jakimi dysponowali. 
Zdawał sobie sprawę że z ich pomocą 
będzie mógł zrealizować wiele swych 
marzeń jak np zemsta na rodzinie. Dlatego 
od tego momentu stał się zupełnie obcą 

osobą- dla swych bliskich i dawnych 
znajomych. Pogoń za wiedzą i potęgą 
przewyższała wszystko. Wykonywanie 
różnych poleceń swych nowych 
zwierzchników doprowadziły go niemal do 
zaniku systemu moralnego. Z czasem 
zaczął się posuwać do usuwania swych 
rywali na uczelni – zwykle w spiskach jak 
np postąpił z jednym z najbardziej 
utalentowanych czarodziei z dziedziny 
iluzji niejakim Athazarrem Threkinem. W 
okresie gdy trwały najcięższe egzaminy i 
badania mające wyłonić najpotężniejszych 
i w przyszłości najbardziej wpływowych 
ze studentów Beltram wrobił Athazarra 
podrzucając różne przedmioty jak i łącząc 
różne zbrodnicze fakty (których zwykle 
dopuszczał się on lub jego organizacja). 
Tak więc wyszło jakoby tamten miał być 
adeptem czarnej magii która jest 
całkowicie zakazana w całym kraju. 
Nieszczęśnika wyrzucono z uczelni i 
skazano na banicję. Tego typu incydenty 
pozwoliły mu zająć wysoką pozycję w 
Halruaa oraz Nethalaan. Dobrze 
zaznajomił się z mistrzem organizacji 
Tighamem Vertislinem. Ostatecznie dzięki 
niemu udało mu się wreszcie dokonać 
zemsty na rodzicielach – zostali oni 
pojmani. Torturując wypominał im każde 
cierpienie jakie zadali synowi zmuszając 
go do stania się tym kim teraz jest. Ginęli 
długo i w męczarniach. Pewnego dnia 
mistrz wyjawił mu wiedzę na temat 
starożytnego artefaktu o którym 
wspominały zapiski potężnego czarodzieja 
Thorodana. Moc przedmiotu była tak 
ogromna że Tigham poświęcił większość 
życia oraz środków Nethalaan by zdobyć 
wiedzę o nim. Jednym z największych 
mankamentów było to że do aktywacji 
artefaktu miała być niezbędna moc którą 
posiadają jedynie psionicy. Jednak 
zafascynowany Beltram wspomagając 
mistrza kontynuował jego idee. Poświęcił 
długie lata na studiowanie całego wątku aż 
w końcu postanowił zbierać psionów. Nie 
było to łatwe zadanie szczególnie że trzeba 
było ich „używać w ukryciu” – organizacja 
cały czas musiała pozostać w konspiracji. 



Rozprzestrzeniając sieć szpiegowską 
szukał bezbronnych wiosek w Halruaa lub 
pobliskich krajach by wyłapywać  stamtąd 
wszystkie potencjalne psioniczne dzieci, 
mordując przy tym całe wioski by nie było 
świadków. Jednak wszystko szło znacznie 
wolniej niż myślał. Dzieci były ciężkie do 
opanowania, nikt nie umiał się nimi 
zajmować a niektóre stanowiły problem 
wychowawczy. Ich śmiertelność była duża. 
Dopiero niejaki Achius przeżył treningi 
oraz był na tyle otwarty że można było o 
nim myśleć na poważnie jako członku 
wyprawy po artefakt. Jego otwartość i 
naiwność pozwalały na łatwe 
manipulowanie. Wmówiono mu że został 
przygarnięty przez organizację po tym jak 
bandyci spalili jego wioskę na granicy 
Halruaa (zrobił to sam Beltram). 
Dodatkowo utrzymują że wychowują go w 
tajemnicy przed resztą magów z Halruaa 
którzy bardzo źle patrzą na inne 
manifestacje mocy niż magia. Dziecko 
wykonywało wszystkie polecenia i 
powierzone mu zadania nie zdając sobie 
sprawy że robi to dla zabójców własnej 
rodziny. Kiedy wychowanek Nethalaan 
rósł w potęgę Beltram nawiązał kontakt z 
Czerwonymi czarnoksiężnikami z Thay. 
Ich wiedza, moc i potężny przedmiot laska 
Thorodana były niezbędne w wyprawie. 
Jeden z nich Reflen Drugniz był w stanie 
zorganizować pozostałe niezbędne środki 
na wyprawę w tym samą laskę. Wszystkie 
informacje zostały wyjawione jedynie 
jemu i teraz wszyscy czekają na jego 
przybycie by móc naradzić się przed 
wyruszeniem.

Beltram jest ludzkim magiem, w średnim 
wieku. Niski, grubawy i nieco niezgrabny. 
Jego siwiejące czarne włosy nadają mu 
charyzmatyczny wygląd. Krótka broda 
idealnie komponuje się z ostrą, bladą 
twarzą. Zmarszczki na czole i okolicach 
ust sprawiają wrażenie  erudyty. 
Dwukolorowe oczy (lewe brązowe, prawe 
zielone) spoglądają bystro z zapadniętych 
oczodołów. Na uczelni radził sobie w 
różny sposób – nie można mu jednak było 

odmówić talentu magicznego. Posiadał 
wielu wrogów oraz kilka osób z którymi 
sympatyzował ze względu na ich pozycje. 
Już wtedy zrobił wiele złego 
wykorzystując innych i szantażując jak np. 
wrabiając w wykonywanie czarnej magii 
swego rywala podczas egzaminów 
Athazarra czy napuszczając na siebie 
dwóch przyjaciół stopniowo zaostrzając 
sytuację aż w końcu kradnąc magiczne 
berło. To on przystępując do organizacji 
stał się jej jednym z najbardziej 
bezwzględnych członków szybko torując 
sobie drogą na wysokie stanowiska i 
zyskując zaufanie wykonując każde 
polecenie. Jednak bynajmniej nie można 
powiedzieć że jest on lojalny. Gdy mistrz 
wyjawił mu informacje na temat artefaktu 
ten natychmiast postanowił skupić się na 
próbach i planowaniu. Jednak miało to na 
celu głównie zdobycie przedmiotu i 
późniejsze przejęcie organizacji a 
następnie większe długofalowe plany. Ma 
swoich zaufanych popleczników którzy 
pomagają mu w wykonywaniu misji i 
usuwaniu przeszkód. Osoba wyuczona, 
władcza wobec tych nad którymi ma pełną 
kontrolę, lubiąca dominować, 
zdeterminowana do zdobywania mocy 
ponad życie innych, ostrożna, cierpliwa, 
planująca, zapamiętująca urazy, 
zorganizowana, mająca pewne ślady 
paranoi, Postać dystyngowana, ubierająca 
się w wyszukane lecz nieco staromodne 
ubrania – nie ma czasu by obeznać się z 
moda lecz istotne dla niej jest luksus oraz 
inne uciechy fizyczne (wpływ statusu jaki 
miał za młodu). Mimo to trzyma się w 
ryzach i uporczywie dąży do realizacji 
swoich założeń. Umie się obchodzić z 
językiem, zna staroświeckie dworskie 
zwyczaje lecz w głębi duszy woli zupełnie 
swobodne zachowanie. Jest uzależniony od 
Bakkaran (s42 Księga Plugawego Mroku). 
Mimo iż nie żałuje togo co zrobił rodzicom 
czasami jego myśli zbłądzą w stronę 
rozważań na temat życia po życiu i 
ewentualnej kary za czyny jakich dokonał 
przez te wszystkie lata. To wzbudza w nim 
lęk i czasami powoduje czasowe zelżenie 



metodyki postępowania. Jednak gdy 
przypomina sobie że dla niego nie ma 
ratunku ponownie zagłębia się w swej 
paranoi.

Tigham Vertislin: Siwy i pomarszczony 
starzec przygarbiony i przyciśnięty do 
ziemi ciężarem długiego żywota. 
Pielęgnujący swą długą i krętą białą brodę 
porozdzielaną w szerokie warkocze 
nefrytowymi spinkami. Inteligentny, 
bystry. Bije od niego aura mądrości i 
respektu. Posiada duże wpływy i moc o 
czym świadczy założenie i kontrola 
Nethalaan. Osoba zrzędliwa na stare lata, 
jednak potrafiąc zachować zimną krew w 
każdej sytuacji. Mimo swego wieku wciąż 
pozostaje niesamowicie aktywny i 
energiczny. Jego marzeniem jest rozwój 
ich bractwa na całe Halruaa i przejęcie 
władzy by móc pchnąć kraj w taką stronę 
w jaką pragnęli jego poprzednicy z przed 
500 lat. Myśli że dzięki artefaktowi jest w 
stanie znacząco zmienić położenie 
Nethalaan a może nawet wyjść z 
konspiracji. 

Beltram Noglislin
Człowiek
Czarodziej 7/Halruaański Starszy 5
PW 31
KP 13 (+3 naturalny pancerz)
Inicjatywa +0
Rzuty obronne: Wytrwałość +6, Refleks 
+6, Wola +15
Ataki: Drąg +9/+4; 1k6+4, Srebrny sztylet 
+7/+2; 1k4+1
Umiejętności: Alchemia +15, Blefowanie 
+6, Czarostwo +22, Dyplomacja +8, 
Koncentracja +12, Nasłuchiwanie +5, 
Pływanie +3, Przeszukiwanie +7, Wiedza 
Tajemna +19, Wyczucie pobudek +5, 
Występy Oratorskie +8, Zastraszanie +6, 
Zauważanie +5, Zbieranie informacji + 6.
Atrybuty: S12; Zr10; Bd11; Int20; Md16; 
Cha14
Atuty: Przyjazna magokracja, Urodzony 
czarownik, Zogniskowanie Czaru 
Zaklinanie, Podniesienie czaru, 
Unieruchomienie czaru (sygnatura), 

Wyciszenie czaru (sygnatura), Zapisanie 
zwoju, Wyzbycie się surowców, 
Wzmocnienie czaru, Powtórzenie czaru, 
Ekwipunek: Pierścień ochrony +3, 
Różdżka kwasowej strzały, Amulet 
naturalnego pancerza +3, Zwój: 
Niewidzialność, Bycza siła, Ochrona przed  
żywiołami ,mikstura Leczenia średnich ran 
x3, mikstura Leczenia poważnych ran x2.
Znane zaklęcia: Poz 0:Plugawe oblicze  
(KPM), Dłoń maga, Czytanie magii,  
Światło, Elektryczny wstrząs
Poz 1: Zauroczenie osoby, Magiczny 
pocisk, Dryfujący dysk Tensera, Wykrycie  
sekretnych drzwi, Identyfikacja, Pajęcza  
wspinaczka, Alarm, Promień osłabienia,  
Niewykrywalna aura Nystula, Deszcz  
kolorów, Czerw duchowy (MF), Fala mocy 
(MF), Uparte ostrze (MF), Ekstrakcja  
narkotyku (KPM)
Poz 2: Ohydny śmiech Tashy, Ciemność,  
Wykrycie myśli, Widzenie w ciemności,  
Bycza siła, Kocia gracja, Kwasowa strzała  
melfa, Niewidzialność, Lustrzany obraz,  
Żleazny róg Balagarna (MF), Płomienie  
Aganazara (MF), Zapłon (MF), Fałszywe 
życie (KiK), Sadyzm (KPM)
Poz 3: Kula ognia, Sugestia,  
Jasnowidzenie/jasnosłyszenie, Skurczenie  
przedmiotu, Ostra krawędź, Lot,  
Wybuchowe runy, Wampiryczny dotyk,  
Rozproszenie magii, Zawrócenie strzał  
(MF), Przebłysk prawdy (KPM)
Poz 4: Mniejszy geas, Burza lodowa,  
Obłożenie klątwą, Kamienna skóra, Kula  
kwasu (KiK), Wzmacniacz czarów (MF), 
Moc piekieł (KPM), Ściana zabójczych 
łańcuchów (KPM)
Poz 5: Telekineza, Zamglenie umysłu,  
Dominacja nad osobą, Zatrzymanie serca 
(KPM)
Poz 6: Analiza Dweomeru, Masowa 
sugestia, Łańcuch błyskawic

Sygnatura odnosi się do klasy prestiżowej 
jaką jest Halruaański Starszy. Pozwala ona 
użyć danego atutu metamagicznego tak 
jakby podnosił poziom zaklęcia o jeden 
poziom mniej. Sama klasa prestiżowa 
została opisana w Lśniące południe.



Athazarr Threkin:
Opis: Jest rdzennym Halruaanczykiem 
który jak każdy mieszkaniec tego państwa 
jest dumny ze spuścizny swych przodków 
- ludzi ze starożytnego Netherilu. Jego 
dzieciństwo nie wyróżniało się spośród 
wielu jemu podobnych. Wychował się 
nieopodal Halarahh w niedużej wiosce o 
nazwie Tranalur znajdującej się w pobliżu 
Wielkiego Morza. Rodzice (Andiris oraz 
Erynea) mimo iż nie pochodzili z 
magicznego rodu w bezpośredniej linii 
genealogicznej mieli na tyle środków by 
wysłać syna na studia (kilku mędrców 
uprzednio stwierdziło u niego talent 
magiczny). Dodatkowym impulsem była 
legenda jakoby mag założył ich ród. To 
skłoniło rodzinę do wykorzystania 
możliwości wskoczenia wyżej w 
społecznej hierarchii. Kupieckie 
pochodzenie nie pomagało Athazarrowi w 
trakcie nauki, niemniej był on wtedy pełen 
zapału, ciekawości i chęci zdobywania 
wiedzy. Jak zapowiedzieli to mędrcy jego 
talent był niebanalny, dlatego z łatwością 
zdobywał wiedzę i przychylność mistrzów. 
Domeną stała się iluzja, to dzięki niej mógł 
wytwarzać niesamowite obrazy oraz 
chronić swoją tożsamość by nikt więcej się 
z niego nie naśmiewał. W trakcie nauki 
dowiedział się że jego rodzina zginęła z 
rąk piratów z Dambarath podczas jednej z 
łupieżczych wypraw. To dodatkowo 
zmotywowało go do rywalizowania z 
innymi adeptami. Przez kilka lat wszystko 
szło w stronę tego by został wyróżnionym 
stanowiskiem badawczym w dziedzinie 
iluzji. Jednak knowania Beltrama 
Noglislin’a sprawiły że został on wplatany 
w spisek. Pozycja i respekt jaki zdobył w 
trakcie nauki przeszkadzał Beltramowi w 
dalszym rozwoju kariery - wcześniej znał 
go jedynie jako  utalentowanego 
czarodzieja. Jednakże czyny jakich się 
dopuścił zmieniły na zawsze życie 
Athazarra. Został on wrobiony  w 
uprawianie czarnej magii oraz okultyzm 
niedługo przed zakończeniem badań i 
egzaminem końcowym na Uniwersytecie. 
W radykalnej katedrze jego wydziału takie 

praktyki uznawano za zbrodnie przeciwko 
Halruaa na wzór tego co niegdyś miało 
doprowadzić do wojny domowej. Dlatego 
został on wydalony z uniwersytety w 
trybie natychmiastowym i skazany na 
banicje. Zdruzgotany oraz przypominając 
sobie liczne historie udał się do Thay gdzie 
postanowił w inny sposób uzyskać wiedze 
i moc jaka od zawsze chciał zdobyć i jaka 
mu się należała. Ciężko było wdrożyć się 
w szeregi Czerwonych Czarnoksiężników 
zwłaszcza nie będąc rdzennym 
mieszkańcem Thay. Jednak posiadając 
spore doświadczenie,  sekrety Halruaa oraz 
zmieniając sposób działania na nieco 
bardziej bezpośredni w końcu udało mu się 
dostać w kręgi organizacji. Później już 
wszystko poszło znacznie łatwiej, 
zdobywał kolejne stanowiska, respekt i 
prestiż. Aktualnie jest to postać która może 
nie jest znana wszędzie jednak posiada 
pewne wpływy i kontakty. Przez tak długi 
pobyt w Thay dorobił się wielu rzeczy z 
czego jedną z istotniejszych jest niewolnik-
ochroniarz Avenker Verilodil (dla 
Thayczyków niewolnicy to przedmioty). 
Athazarr posiada oczywiście znacznie 
więcej ludzi (i nie tylko) na jego skinienie, 
jednak tylko Avenker przeżył na tyle długo 
i zasłużył swym oddaniem i lojalnością na 
wyróżnienie i nagradzanie. Athazarr 
uczynił go swym osobistym ochroniarzem 
który został przemieniony rytuałem. 
Kilka miesięcy temu dowiedział się od 
swoich szpiegów o planowanym spisku 
kilku Czerwonych Czarnoksiężników z 
Halruaanami. Słysząc nazwisko Noglislin 
któremu poprzysiągł zemstę bez wahania 
postanowił się zaangażować w tą akcje. 
Niestety członkowie jego organizacji nie 
chcieli go dopuścić do sekretów i celów 
wyprawy więc był zmuszony zdobyć 
informacje w inny sposób.  Po specyficznej 
formie konwersacji i przekonywania do 
swoich racji uzyskał to czego chciał. 
Eliminując wszystkich zbędnych 
świadków i pośredników całej intrygi 
pozostało podszyć się pod Reflena 
Drugniza (przywódcę spiskowców) i 
wyruszyć do Halruaa. 



Cała wyprawa ma na celu odnalezienie 
starożytnego artefaktu o którym potężny 
czarodziej Thorodan napisał nieco w kilku 
swych dziełach. Teraz wiedząc że celem 
wyprawy jest zdobycie i aktywacja reliktu 
tym bardziej jest zadowolony że upiecze 
dwie pieczenie na jednym ruszcie. Reflen 
miał się zająć zdobyciem laski Thorodana 
będącej jednym z niezbędnych 
komponentów całej misji. Nauczenie się 
kontrolowania tego przedmiotu było ciężką 
pracą która powinna się opłacić. Athazarr 
zdobywając wiedzę od Reflena dowiedział 
się o planach i odrobinie przeszłości 
Beltrama i jego organizacji - Nethaalan 
(nazwa organizacji pochodząca od 
Netherilu i Halruaa). Sama gildia do której 
należy Noglislin jest pozostałością po 
kontrowersyjnym odłamie magów z 
Halruaa którzy chcieli prowadzić badania 
w dziedzinach których nawet Netheril nie 
popierał. Mistrzem komórki Beltrama jest 
Tigham Vertislin. Pewne jest że wszystko 
zacznie się w siedzibie Nethaalan. Wie że 
plan zdobycia artefaktu był tworzony i 
dopracowywany latami, a jego 
największym i najcenniejszym punktem 
jest psioniczna moc aktywacyjna 
przedmiotu. Podobno Beltram specjalnie 
poszukiwał psionicznych dzieci a gdy 
znalazł takowe napadał na wioskę 
równając ją z ziemią i nie zostawiając 
świadków wybierał jedynie te które mogły 
mieć talent. Proceder ten powtarzał się 
wiele razy ze względu na dużą 
śmiertelność dzieci oraz brak fachowego 
podejścia do rozwoju psionizmu ze strony 
magów. Dopiero od niedawna jeden 
osobnik (Achius) zdobył  moc o 
odpowiedniej wielkości by uczestniczyć w 
wyprawie i zdołać aktywować artefakt. Nie 
wiadomo o nim za wiele – wszyscy 
psionicy są trzymani w wielkiej tajemnicy, 
ale pewne jest to że tak jak i innym jemu 
też zgładzono rodzinę i zrobił to zapewne 
sam Beltram. Wszystko wskazuje na to że 
Achius nic nie wie o swej przeszłości i 
zapewne myśli że został wychowany przez 
magów. Athazarr doskonale pamięta to co 
zrobił mu Beltram wiedząc że nawet nie 

rzucił na niego okiem. Tak naprawdę był 
jednym z wielu na jego drodze niemniej 
chce pozostać tym ostatnim który stanie 
przed nim.

Athazarr zmienił się z biegiem lat zarówno 
fizycznie jak i duchowo. Z wyglądu nie 
przypomina już takiej mizeroty jaką był za 
młodu choć nie można powiedzieć by 
swoją tężyzną przewyższał innych ludzi. 
Jest łysym pokrytym Thayskimi tatuażami 
mężczyzną w wieku średnim. Jego 
brązowe oczy rzucają przenikliwe 
spojrzenie każdemu powodując jego lekkie 
zmieszanie. Owalna twarz udekorowana 
licznymi zmarszczkami i bliznami w 
wyniku eksperymentów magicznych 
nadaje mu wygląd starszego niż w 
rzeczywistości. Najwidoczniejsza jest 
obszerna blizna po oparzeniu z prawej 
strony policzka i skroni – teraz częściowo 
zamazana tatuażami. Nawet po tylu latach 
widać jego charakterystyczny drętwy chód. 
Czas spędzony na różnych badaniach 
doprowadziły do wcześniejszego siwienia 
(niezauważalne u łysych Thayczyków) 
oraz niewielkiego niekontrolowanego 
drżenia rąk. Lata spędzone nad księgami 
spowodowały pogorszenie wzroku dlatego 
do czytanie potrzebuje okularów. Nie jest 
już jak kiedyś miłym, uprzejmym i 
spokojnym studentem. Pobyt w Tahy 
zmienił go i zmusił by się przystosował do 
władczego, niesprawiedliwego, i pełnego 
intryg życia. Nie ma już miejsca na litość 
czy dobroć, aby przetrwać i piąć się w 
hierarchii trzeba walczyć i być 
bezwzględnym. Jednak nawet tam nie 
zapomniał o swej nemezis, cały ten czas 
był spędzony na pielęgnowaniu swojej 
zemsty która odkąd dowiedział się o 
udziale Beltrama w wyprawie zaczęła 
przybierać na sile i powoli przeistaczać w 
manie. Jednakże nawet po tylu latach 
gdzieś w zakamarkach jego umysłu jest 
skryta nienawiść i obrzydzenie do samego 
siebie. Ubolewa nad tym że stał się tym 
kogo tak bardzo nienawidzi oraz że musi 
się zniżać do jego metod. Przeszło mu 
nawet przez myśl by po zdobyciu 



wspomnianego przedmiotu i zabiciu 
Beltrama otworzyć własna szkole magii 
gdzie w spokojnych i odległych ziemiach z 
dala od Thay czy Halruaa, jednak to tylko 
jakieś odległe myśli już dawno 
zapomnianej i nieobecnej osoby.

Avenker: Niewolnik i osobisty ochroniarz 
Athazarra. Czarodziej kupił go na jednym z 
targów niewolników. Sam Avenker pochodzi z 
pogranicza Thay i Rashemen a jego nietypowe 
imię zostało zmienione już w niewoli. Spędził 
on niemal całe życie nie znając smaku 
wolności. Przywykł do tego na tyle że bez 
mrugnięcia okiem wykonuje rozkazy swego 
pana. Niejednokrotnie był zmuszony do walki 
w obronie życia Athazarra i zawsze wyszedł z 
tego cało, w przeciwieństwie do wielu jego 
poprzedników którzy nieuważnie wbiegali w 
drogę swemu panu narażając się na 
niszczycielską moc zaklęć. W końcu mag 
postanowił go mianować na stałe swym 
przybocznym i nakazał mu przejść przez 
rytuał.

Athazarr Threkin
Człowiek
Iluzjonista 5/Czerwony czarnoksiężnik 6
PW 40
KP 12 (+2 Zr)
Inicjatywa+2(Zr)
Rzuty obronne: Wytrwałość 6, Refleks 
+7,Wola +12
Ataki: Laska Thorodana +6; 1k6+1, 
Sztylet +1 +7; 1k4+2
Umiejętności: Alchemia +13, Blefowanie 
+5, Czarostwo +17, Jeździectwo +4, 
Koncentracja +13, Rzemiosło (tatuowanie 
+13, Ukrywanie się +4, Wiedza Tajemna 
+15, Wróżenie +11, Zastraszanie +4.
Atrybuty: S13; Zr14; Bd12; Int16; Md16; 
Cha14
Atuty: Przenikanie czaru, Wzmocnione 
przenikanie czaru, Tatuaż mocy, 
Zogniskowanie czaru, Unieruchomienie 
czaru, Wyciszenie czaru, Wyzbycie się 
komponentów, Zapisanie zwoju, 
Przywódca kręgu, Potęga czarów (iluzja)
Ekwipunek: Różdżka rozproszenia magii, 
Różdżka kuli ognia, Kamizelka odporności na 
magię (OC 20), Laska Thorodana, Amulet 
Laretha (MF), Bandolier na 12 zwojów, 

2xZwoj Kamiennej skóry,2xZwój 
Odesłania,2xZwój Większe rozproszenie  
magii,2xZwój Usunięcie klątwy,Zwój 
Niewykrywalności, Zwój Alarmu, Pierścień 
odporności na żywioły 

Laska wyglądająca na Laske Thorodana na 
którą rzucił: Wężową pieczęć mocy w Sepii 
(MF), Wybuchowe runy Obłożenie klątwą 

Na księgę zaklęć jest rzucona Pułapka 
Leomunda.

Znane zaklęcia: 0 poz: Widmowy odgłos, Dłoń 
maga, Naprawa, Otwarcie/ zamknięcie,  
Czytanie magii, Kuglarstwo, Wykrycie magii,  
Wykrycie trucizny
1poz: Brzuchomówstwo, Deszcz kolorów,  
Niemy obraz, Zmiana siebie, Niewidzialny  
służący, Wezwanie potwora I, Wierzchowiec,  
Zbroja maga, Pomniejszenie, Powiększenie,  
Spadanie jak piórko, Identyfikacja, Prawdziwe  
uderzenie, Wykrycie niemałego, Wykrycie  
sekretnych drzwi, Uśpienie, Nybora delikatne  
przypomnienie (MF), Poznanie odporności,  
Czerw duchowy (MF), Sieć cieni, Czujne  
zmysły Kaupera (MF), Rozumienie języków,  
Promień osłabienia
2poz:Maska cieni, Stworzenie magicznego 
tatuażu (ZK), Ohydny uśmiech Tashy, Wykrycie  
myśli, Dostrzeganie niewidzialnego, Bycza  
siła, Kołatka, Kwasowa strzała Melfa, Sieć,  
Dotyk ghoula, Lustrzany obraz,  
Niewidzialność, Mniejszy obraz, Obojętność,  
Spryt lisa
3poz:Większy obraz, Przemieszczenie,  
Zatrzymanie nieumartego, Lot , Spowolnienie,  
Sugestia, Zawieszona cisza Khelbena (MF),  
Wezwanie potwora III, Śmierdząca chmura,  
Kwasowe zionięcie Mestila, Nybora łagodne  
upomnienie (MF)
4.poz: Zauroczenie potwora, Tęczowy wzór,  
Widmowy zabójca, Zwiększona niewidzialność,  
Polimorfowanie siebie, Studnia cieni
5poz: Fałszywy obraz, Ożywienie  
nieumartego, Wstrzymanie potwora, Wezwanie  
nieumarłego V (MF)
6poz: Ciągły obraz, Dezintegracja

Avanker
Człowiek
PW (70)
Inicjatywa +6
KP 24



Ataki +13/+8 miecz, +12/+7 sztylet
Obrażenia: 1k8+5 miecz, 1k4+3 sztylet
RO: Wytrw +12, Ref +8, Wola+5 (+4 do 
rzutów na strach, +2 do rzutów na umysł)
Atrybuty: S17, Zr 15, Bd 16, Int 8, Md 15, 
Cha 11
Atuty: Wytrawny jeździec, Błyskawiczny 
refleks, Poprawiona inicjatywa, Potężny 
atak, Rozszczepienie, Unik, Walka na 
ślepo, 
+2 obrażenia przeciwko temu kto atakuje 
Athazzara
Ekwipunek: Długi miecz +2, Duża tarcza 
+1, Zbroja kryta +2, 3x mikstura leczenia 
poważnych ran, 1 x mikstura pajęczej 
wspinaczki, Pierścień ochrony +1, Amulet 
naturalnego pancerza +2, Buty 
przyspieszenia  (1x dziennie na 4 rundy), 
Sztylet +1 (zatruty ostrzem śmierci – rana 
ST20 1k6 Bd, 2k6 Bd, odtrutka)

Uwaga! Mistrzu gry pamiętaj by do 
Athazarra cały czas się zwracać Raflenie. 
Pomyłka może zepsuć całą sesję! 

Achius
Opis: Młody człowiek którego życie już 
na początku przyjęło dramatyczny obrót – 
bandyci napadli na rodzinną wioskę Nerb 
na pn od Halruaa. Niemal wszyscy 
mieszkańcy zostali wymordowani w tym 
jego rodzice. Tamte ziemie są bardzo 
niebezpieczne i pozbawione jakiejkolwiek 
ochrony. Na jego szczęście przygarnęli go 
czarodzieje z Halruaa. To oni opowiedzieli 
mu o jego przeszłości – do napadu na 
wioskę doszło gdy miał 2 lub 3 lata. 
Niemal całe życie spędził jako ich 
wychowanek. Znaleziono go samego 
błądzącego w dziczy podczas jednej z 
kupieckich wypraw. Jego patronem został 
Beltram Noglislin (Niski, grubawy i nieco 
niezgrabny. Jego siwiejące czarne włosy 
nadają mu charyzmatyczny wygląd. Krótka 
broda idealnie komponuje się z ostrą, bladą 
twarzą. Zmarszczki na czole i okolicach 
ust sprawiają wrażenie erudyty. 
Dwukolorowe oczy (lewe brązowe, prawe 
zielone) spoglądają bystro z zapadniętych 
oczodołów). Inną osobą która czasami z 

nim rozmawiała był Tigham Vertislin 
mistrz Beltrama oraz główny zwierzchnik 
całej siedziby. Mimo wychowania w 
bezpiecznym miejscu Achius czuł się 
nieswojo. Najbardziej dziwiło go to że 
czarodzieje wykryli u niego moce 
psioniczne – nietypową odmianę 
manifestacji mocy. Jak twierdzili takie 
„uchybienie” w Halruaa jest 
niebezpieczne, ponieważ niejeden mag 
mógłby wyśmiewać go za jego inność a 
nawet posunąć do przemocy. Wobec tego 
niemal cały czas spędzał w siedzibie 
swych protektorów, zdobywając wiedzę na 
temat własnego jestestwa z licznych ksiąg 
które mu podawali. Magowie starali się mu 
pomagać w zwiększaniu talentu, jednak 
widoczne było to że nie mieli zbytniego 
pojęcia jak do tego podejść. Szczególną 
uwagę skupiali na nim Beltram oraz 
Tigham. Niejeden raz wyruszał z kimś na 
wyprawę by móc w praktyce używać 
swych zdolności oraz by pomagać i 
poznawać świat poza murami swego 
sanktuarium. Żywot pod patronatem 
Beltrama nie należał do wielkich 
przyjemności. Achius był ściśle 
nadzorowany. Czasami czuł się bardziej 
jak niewolnik niż wychowanek. Nie żył ani 
w wygodzie ani nie posiadał przyjaciół. 
Bardzo często czuł się samotny, skłaniało 
go to do rozwoju swego talentu jednak 
nieraz rozgoryczenie przeważało i 
dostawał wtedy srogie kary od swych 
mistrzów. Każda możliwość wyjścia poza 
obręb swych komnat napawała go ogromną 
radością, pozwalała na nowo odżywać 
dlatego jeśli tylko było coś do zrobienia 
poza murami zawsze chętnie się do tego 
zgłaszał. Parę miesięcy temu zdarzyło mu 
się coś dziwnego. Będąc podczas jednej z 
wypraw kupiecko-badawczych gęsta mgła 
oddzieliła go od współtowarzyszy. Błądząc 
w lesie przypadkiem wpadł do niewielkiej 
jaskini w której spotkał bardzo dziwną 
istotę – owłosionego, dużego humanoida, o 
wyglądzie wilka. Przerażona istota 
zaatakowała nieprzygotowanego Achiusa. 
Po ciężkim starciu Achius uzyskał drobną 
przewagę i dzięki swej mocy odparł 



napastnika zmuszając go do odwrotu. Rany 
które poniósł w starciu nie były głębokie 
lecz pokrywały sporą część jego ciała. 
Kilka godzin później udało mu się 
odnaleźć Beltrama i innych. Do tego czasu 
sam opatrzył swoje rany i ukrył je przed 
patronem bojąc się kary za to że się zgubił 
i narobił niepotrzebnych kłopotów. 
Wszystko pozostało niezauważone. 
Kilkanaście dni później zaczął się źle czuć, 
gorączkować oraz ogarniały go dziwne 
myśli. Przez dwa dni był w stanie 
pomiędzy jawą a snem. Całe ciało 
swędziało i bolało – każda kość i każdy 
mięsień promieniował cierpieniem. W 
końcu udało mu się powrócić do zdrowia. 
Jednak sytuacja ta kilka dni później znów 
się powtórzyła. Zdesperowany postanowił 
dowiedzieć się genezy tej choroby. 
Ostatecznie łącząc fakty i wiedzę z książek 
ustalił że został zarażony straszną 
nieuleczalną chorobą – likantropią. Tak jak 
przypuszczał wkrótce potem nastąpiła 
przemiana. Dzięki swej mocy psionicznej, 
naukach samokontroli był w stanie 
opanowywać niespodziewane zmiany oraz 
rządzę krwi jaka go ogarniała – jednak nie 
było to łatwe i nie zawsze wychodziło. 
Kilkakrotnie wymykał się z siedziby by 
jako drapieżnik grasować w dziczy w 
świetle księżyca. Ale już wtedy wiedział że 
jest tylko kwestią czasu że wszystko się 
wyda i zapewne zostanie skazany na 
śmierć lub coś gorszego – szczególnie że w 
zwierzęcym szale zabił kilkoro 
napotkanych ludzi. Jednak nową nadzieją 
stało się to że Beltram planuje niedługo 
poważną wyprawę w odległe miejsce w 
którym Achius ma uczestniczyć. Może 
wtedy będzie możliwość by uciec albo coś 
z tym zrobić. Sama wyprawa ma się tyczyć 
odnalezienia jakiegoś artefaktu. Beltram 
stwierdził że Achius wszystkiego dowie się 
w swoim czasie. Mimo to psion wciąż nie 
jest pewny co ma zrobić, wie że ucieczka 
nie będzie łatwą sprawą, szczególnie że nie 
zna ani okolicy ani nikogo kto stanąłby po 
jego stronie. W głębi duszy nie chce także 
opuszczać swych patronów – w końcu to 
oni uratowali mu życie. Aktualnie jest 

bardzo rozdarty i zagubiony. Postanowił 
wybrać się z innymi – może moc artefaktu 
albo coś w trakcie podróży da mu jakiś 
znak, szczególnie że ostatnio miewa 
dziwne sny. Widzi w nich płonące 
budynki, uciekających ludzi. Słyszy 
wrzaski mordowanych i nagle widzi jak 
jakaś mroczna postać razi promieniem 
dwójkę ludzi. Wszystko jest tam 
niewyraźne i ukryte w cieniu. Sen 
powtarzał się kilka razy, gdzie zmieniały 
się jedynie drobne szczegóły.   

Achius to młody wysoki i chudy 
mężczyzna. Jego jasna cera, krótkie blond 
włosy (zawsze w nieładzie) oraz stalowo-
szare oczy nadają mu bardzo delikatny 
wygląd. Sprawia wrażenie miłej i 
spokojnej osoby. Cechy te wcale nie 
rozmijają się z rzeczywistością. Achius 
pozbawiony możliwości swobodnego 
poruszania się i kontaktowania z innymi 
ludźmi bardzo tęskni za prawdziwym 
światem. Za każdym razem gdy jest poza 
domem nie może się nacieszyć wszystkim 
co widzi. Pragnie poznać i przyjrzeć się 
wszystkiemu co nowe i obce. Lata pod 
nadzorem Bletrama nauczyły go pokory 
oraz cierpliwości. Mimo to wciąż 
pozostaje otwarty na wszystko i 
wszystkich. Ostatnimi laty bardzo 
zaintrygowały go kobiety, jak iż nie może 
się praktycznie kontaktować z nikim nie 
wie co to przyjaźń a tym bardziej miłość. 
Jak twierdzi gdy widzi kobietę „bardzo 
dziwnie się czuje” a czasami to uczucie 
schodzi poniżej pasa. Wiele razy 
zastanawiał się nad rodziną, jaka była, czy 
ma jakichś krewnych? Równie często 
myśli kierują się ku temu jak by to było 
gdyby czy, planowanie zemsty na 
niegodziwcach którzy zrobili coś tak 
strasznego. Likantropia wywołała w nim 
kolejne zmiany – poczuł się jeszcze 
bardziej osamotniony, i zirytowany całą 
sytuacją. Najbardziej martwiło go to że w 
szale zabił kilkoro niewinnych ludzi – a to 
coś zupełnie innego niż walka w obronie 
swego życia. Jednak próbując znaleźć 
jakąś dobrą stronę zaczął koncentrować się 



na kontrolowaniu choroby przez psionizm 
oraz ewentualne czerpanie korzyści ze 
swego nowego położenia – bądź co bądź 
stał się sprawniejszy fizycznie, wyostrzyły 
mu się wszystkie zmysły. Teraz chęć 
zemsty i buntu buzuje w nim i coraz ciężej 
ją opanować. 

Achius
Człowiek-Likantrop
Piosn 10
PW 45 (55)
KP 17 (+1 z pancerza, +5 Zr, +1 naturalny 
pancerz)/ 19 (+1 z pancerza, +5 Zr, +3 
naturalny pancerz) jako wilkołak
Inicjatywa +5 (9)
Rzuty obronne: Wytrwałość +7, Refleks 
+8, Wola +12
Ataki: Nadziak +7; 1k6+2, Lekka kusza 
+11 1k8+1
Umiejętności: Ciche poruszanie +17, 
Nasłuchiwanie +6, Koncentracja +16, 
Pływanie +15, Psionizm +16, Skakanei 
+14, Wspinaczka +14, Wiedza (psionizm) 
+15, Równowaga +9, Wyzwalanie się +13
Atrybuty: S12(14); Zr21 (25); Bd14 (18); 
Int15; Md16; Cha12
Atuty: Utalentowany, Wewnętrzna siła, 
Wyzwolenie mocy, Penetracja mocą, 
Stworzenie uniwersalnego przedmiotu. 
/Poprawiona inicjatywa, Finezja w broni 
ugryzienie, Walka na ślepo.
Ekwipunek: Buty cichego poruszania, 
Kamień loun redukcji obrażeń (RO 2), 
Rękawice zręczności +2, Amulet KP +1, 3 
wybrane drodżdże, Pierścień mniejszej  
ochrony przed żywiołami, Nadziak +1, 
Lekka kusza +1
Znane moce: Postać posiada 16 
darmowych manifestacji 0 poz mocy. 
Pkt mocy 71
 0 poz: Dryf, Kocie upadanie, Pęd,  
Przeszkodzenie, Mój blask, Palec ognia,  
Elfi wzrok
1 poz: Biosprzężenie, Pajęcza wspinaczka 
Przeczuwanie walki, Pomniejsze  
ulepszenie ciała
2 poz: Piosniczny zamek, Zwierzęca 
bliskość, Niewidzialność

3 poz: Wymiarowy poślizg, Biały ogień,  
Metafizyczna broń
4 poz: Wymiarowe drzwi, Bariera 
Inercyjan
5 poz: Nienawistna teleportacja
Achius zna wszystkie style walki 
psionicznej z wyjątkiem Wieży żelaznej 
woli.

Pełnie księżyca a Achius
Ważnym wątkiem może być wprowadzenie 
pełni księżyca w odpowiednim momencie 
sesji. W związku z tym zdarzeniem należy 
zagłębić się w zasady likantropów z 
Podręcznika potworów.

Sny Achiusa
Istotnym elementem rozgrywki mogą się 
stać sny Achiusa. Postanowiłem specjalnie 
nie udostępniać oryginalnych snów z 
prostego powodu. Jeden z moich graczy 
(Athazarr) zaskoczył mnie w niesamowity 
sposób – za pomocą czaru postanowił 
kontrolować sny Achiusa (wcześniej mi je 
wszystkie opisał więc wystarczyło tylko w 
przerwie dać do przeczytania 
Achiusowi).Jak widać nie można do końca 
przewidzieć co się znajdzie w snach. 
Jednak moim podstawowym założeniem 
było że wraz z rosnącą mocą Achiusa 
potrafił on się mocniej cofnąć w odmęty 
swej pamięci. Wspomnienia które kiedyś 
zostały wyparte ze względu na ich dużą 
brutalność teraz wracają. Okazuje się że 
było on naocznym świadkiem mordu 
rodziców. Co ciekawe Athazarr u mnie 
przedstawił to podobnie.

Tigham Vertislin: Siwy i pomarszczony 
starzec przygarbiony i przyciśnięty do 
ziemi ciężarem długiego żywota. 
Pielęgnujący swą długą i krętą białą brodę 
porozdzielaną w szerokie warkocze 
nefrytowymi spinkami. Inteligentny, bystry 
i mądry. Dla Achiusa wzbudza 
niesamowity respekt – wydaje się milszy 
niż Beltram. Niestety nikt nigdy nie mówił 
za wiele, dlatego ciężko powiedzieć czego 
od niego oczekują. Można by rzec że



interesują się nim z czysto naukowego 
powodu, zrozumiałego dla Haalruaan.

Wybór ekwipunku proponuję pozostawić 
graczom. Odgórny ekwipunek w pewien 
sposób ogranicza jak i może sugerować 
niektóre zdarzenia. Wypisane przedmioty 
przy każdej z postaci zostały wybrane 
przez „moich” graczy. Podobnie można 
postąpić z zaklęciami/mocami jak i nawet 
samymi klasami postaci. Niemniej należy 
się dobrze zastanowić nad każdym 
nietypową wyborem. Czary pokroju 
Wróżenie mogą w istotny sposób 
pogmatwać grę i uczynić ją od początku 
„płaską”. Dlatego wybór czegokolwiek 
powinien być pod ścisłą kontrolą Mistrza 
gry.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest 
kurczowe trzymanie się zasad księgi 
zaklęć. Niech każdy z magów będzie miał 
np. 200 stronicową księgę i sam zastanowi 
się jakie zaklęcia chce tam mieć. Powinno 
to mocno ograniczyć potężnych 
cudotwórców jakimi są magiczne postacie 
w D&D. Dodatkowo nada to pewnego 
realizmu jak i może spowodować chęć 
obrony swojego mienia w przemyślany 
magiczny sposób.

Ze względu na prawa autorskie 
postanowiłem nie udostępniać wprost 
informacji z którymi każdy uczestnik gry 
powinien się zapoznać. W dzisiejszych 
czasach jest wiele legalnych źródeł 
dających dostęp do nich. Oto podstawowe 
zagadnienia które powinny być dołączone 
do każdej postaci:
-Historia Halruai 
-Czerwoni Magowie
-Magowie z Halruai
-Mapa Faerunu

Dodatek dla Beltrama i 
Athazara
Niezgłębiony: taką nazwę Thorodan nadał 
pewnemu artefaktowi opisując go w kilku 
swych dziełach o naturze magii i 
przedmiotów. Natknął się na niego 

zupełnie przypadkiem podczas jednej z 
wypraw ponad sto lat temu. Jest to 
unikalne dzieło nieznanego pochodzenia, 
Prawdopodobnie zostało stworzone przez 
Ilithidów oraz ich niewolników jak drowy 
czy githianki. Wygląd artefaktu jest równie 
nietypowy jak jego natura – w istocie nie 
jest to pojedynczy przedmiot lecz cała 
komnata wypełniona licznymi magicznymi 
urządzeniami (kondensatorami mocy) 
które w połączeniu dają potężne 
urządzenie. Jest to wysoka na 3 metry 
platforma w kształcie pięcioboku o 
promieniu 6 metrów. W każdym rogu 
znajduje się kolumna pokryta runami oraz 
inskrypcjami. W pobliżu środka stoją trzy 
piedestały które są również pokryte 
inskrypcjami – każdy innymi. Pierwszy 
zawiera jakby mapę całej kosmologii 
planów otaczających Toril, drugi tyczy się 
magii oraz splotu, a trzeci zapewne 
psionizmu. Język którego użyto do 
tworzenia przedmiotu jest nietypowy i 
bardzo ciężki do zrozumienia, jedynie 
fragmenty zostały odczytane przez 
Thorodana. Platforma posiada dziwną 
podstawę która skłania do tego by myśleć 
iż jest w stanie się przemieszczać – 
zapewne lewitować. Spędzając wiele czasu 
na badaniach udało mu się ustalić że 
przedmiot zawiera w sobie niespotykane 
nigdy wcześniej połączenie magii i 
psionizmu. Jest to ewenement na skalę 
całego Torilu, a może i planów. Jak 
przypuszcza został stworzony w tajemnicy 
a połączenie jego mocy miało na celu 
uniemożliwić kontrolę bez odpowiednich 
zdolności – magiczno/psionicznych. Z całą 
pewnością posiada on wielką moc 
psionicznych ataków jak i inne magiczne 
efekty. Niestety nie udało mu się uzyskać o 
nim wszystkich informacji – sam Thorodan 
nie był psionem. Jednak z tego co 
uwzględnił w swych dziełach można 
przypuszczać iż przedmiot po aktywacji i 
nawiązaniu z nim kontaktu dokonuje 
samoidentyfikacji i dostrojenia do 
użytkownika. Zapewne jest 
wielofunkcyjny i może zarówno niszczyć 
jak i tworzyć. Miejsce gdzie Niezgłębiony 



został odnaleziony jest położone w 
Podmroku.

Prolog: Halagard, 7 Flamerule, 
1372 RD Rok dzikiej magii

Muzyka: Icewind dale: Hrothgar’s 
Home (Jeremy Soul)

Akcja rozpoczyna się w siedzibie 
Nethaalan. Jest wieczór, krwisty zachód 
słońca, piękna pogoda z nielicznymi 
chmurami. Wytworny gabinet, luksusowe 
meble, kominek, wyjście na taras 
widokowy z którego widać alejki z 
fontannami, piękny ogród, fantazyjne 
rzeźby.  

Postacie będą kolejno przychodzić do 
gabinetu Tighama. Dlatego by wszyscy 
orientowali się w sytuacji należy rozdać 
wstępne informacje zawarte poniżej:
Achius: 7 Flamerule 1372 (Rok dzikiej  
magii). Zbliża się wieczór. Siedzisz sam w 
swojej komnacie nie mogąc się na niczym 
skupić. Dziś Beltram powiedział Ci że  
wieczorem wydarzy się coś ważnego i  
zostaniesz wezwany do mistrza Tighama.
Athazarr:7 Flamerule 1372 (Rok dzikiej  
magii) Znajdujesz się w siedzibie  
Nethaalan. Przed Tobą znajdują się  
solidne drzwi gabinetu Tighama. Na 
chwilę spoglądasz na Avankera.  
Nakazujesz mu zostać przed drzwiami i  
nasłuchiwać. Po chwili decydujesz się  
zapukać. Z środka słyszysz głos  
zapraszający Cię do wnętrza. Uchylasz  
drzwi. Niech maskarada się rozpocznie…
Pierwszy zjawi się Beltram. Tigham 
zechce go uprzedzić o metodach 
Thayczyków. Zwróci uwagę że należy się 
spodziewać zdrady. W dogodnym 
momencie gdy czarnoksiężnik przestanie 
być użyteczny należy go usunąć. 
Dodatkowo wręczy Beltramowi Amulet  
tyrana który pozwoli utrzymywać Achiusa 
w ryzach. 

Drugą osobą będzie Athazarr. Po krótkich 
kurtuazjach rozmowy zejdą na temat 

samego artefaktu. Wyjdzie na jaw że laska 
ma moc odnalezienia go i prawdopodobnie 
może być użyteczna w aktywacji (wie to 
zarówno Tigham jak i Athazarr). Tigham 
powie o pozbyciu się najemników gdy już 
wykonają swoją robotę. Nie ma po co 
ryzykować zdemaskowania.

Ostatnią wezwaną osobą będzie Achius. 
Od tego momentu zostanie omówiony cały 
plan wyprawy. Tigham powie ogólnikowe 
rzeczy na temat wyprawy:
-celem jest podmrok gdzie znajduje się 
artefakt do zbadania
-ekspedycja poleci statkiem z Halarahh na 
pn-wsch aż za granicę Halruaa gdzie 
powinni odnaleźć wejście do pomroku
-została wynajęta grupa dziesięciu 
najemników
-wyruszy sześciu magów Nethaalan 
kierujących statkiem(będą słuchać 
Beltrama)
-jutrzejszego dnia planowana jest wyprawa 
na górę Tallath w celu zdobycia kilku 
zamówionych przedmiotów przez Tighama
W trakcie tych scen warto by gracze 
opisali swe postacie, ich wygląd i 
zachowanie. Tigham zechce by każdy coś 
o sobie powiedział.
Wzbogacić scenę można np. dzięki 
podaniu przez Tighama wykwintnego wina 
które będzie rozlewane dzięki mocy 
lewitacji do nadlatujących kielichów 
(dobrym pomysłem jest otworzyć 
prawdziwą butelkę wina na sesji). 

Amulet tyrana: To dwa połączone ze sobą 
przedmioty magiczne. Oba przedmioty 
powinny być noszone przez dwie różne 
osoby (pana i niewolnika). Właściciel 
pierwszej części otrzymuje zdolność 
wyczuwania miejsca w którym znajduje się 
noszący drugą część (kierunek i 
przybliżona odległość). Część niewolnika 
jest przedmiotem przeklętym którego nie 
da się pozbyć z własnej woli. Dopiero 
zaklęcia jak Zdjęcie klątwy pozwalają 
pozbyć się przedmiotu. Amulet tyrana 
może zmusić niewolnika do wykonania 
dowolnego rozkazu (nie więcej niż 3 słowa 



rozkazu). Może się on oprzeć woli pana 
dzięki rzutowi obronnemu na Wolę ST25. 
Po użyciu tej zdolności oba przedmioty 
rozpadają się.

Laska Thorodana: To kostur potężnego 
arcymaga. Przez długie lata przedmiot 
przesiąkł jego mocą i sam stał się 
magiczny. Dodatkowo czarodziej 
postanowił w nim zamknąć zdolność do 
naprowadzenia na Niezgłębionego. Kostur 
wskazuje drogę dając znaki temu kto go 
dzierży i się do niego dostroił (np. dzięki 
Analizie dweomeru).

Góra Tallath

Muzyka: U podnóża góry: Inon Zour 
Icewind dale 2: The Shaengarne

Wnętrze świątyni: Inon Zour Icewind dale 
2: The temple of Auril
Następnego dnia rankiem cała czwórka 
zostanie przeteleportowana w okolice 
Świątyni Mystry na górze Tallath. Zgodnie 
z tradycją zostaną odprawione modły o 
powodzenie wyprawy. Następnie wszyscy 
udadzą się do biblioteki pod świątynią. 
Czeka tam kilka zaklęć zamówionych 
przez Tighama.- 2x Masowa lewitacja, 4x 
Eteryczność. Po odbiorze przedmiotów 
zostaną przeniesieni do Halarahh w okolice 
promenady.

Tutaj wypada przedstawić ogrom, 
mistyczność i wagę miejsca. Już samo 
czekanie na dokończenie rytuału szukania 
zaklęć w bibliotece zajmuje sporo czasu 
który może być spożytkowany 
rozejrzeniem się po okolicy i 
podziwianiem potęgi tego sanktuarium. 
Może postacie spotkają nawet samą 
arcykapłankę Greile Santoin (20 Kpn 
Mystry).  

Masowa lewitacja
Transmutacja
Poziom: 6 Czar/Zak
Komponenty: W, S, K
Czas rzucania: 1 runda

Cel: Wszystkie przyjazne istoty w 
promieniu 5m
Czas trwania: 10 min/poz
Rzut obronny: Żaden
Odporność na czary: Nie
Czar działa dokładnie jak Lewitacja.(PG s 
195)

Halarahh

Muzyka: Miasto 1: Baldur’s gate II Tron 
Bhaala: mus_amketh
Miasto 2: Michael Hoenig Baldur’s gate II 
mus_wp

Halarahh to stolica Halruaa. W tym 
miejscu warto pokazać istotę krainy. 
Miasto pełne magii, golemy chodzące po 
ulicach, podniebne statki. Być może 
latająca miotła sprząta ulicę wpadnie na 
jedną z postaci. Sprzedawcy podający 
towar dzięki mocy lewitacji, nietypowa 
architektura. Dobrym rozwiązaniem może 
być spacer promenadą w trakcie którego 
będzie można spotkać wiele osobliwości.
Wynajęty statek jest niewielki. To ledwie 
namiastka ogromnych statków 
wylatujących poza granice Halruaa. 
Aktualnie jest w trakcie załadunku. 
Magiczni tragarze wnoszą ostatnie 
skrzynie z towarem – jedzenie, ubrania, 
magiczne drobiazgi. Na miejscu czeka 
pełna załoga oraz najemnicy. Przed lotem 
odbędzie się ostatnia rozmowa z 
Tighamem. Postara się on rozwiać 
wszelkie wątpliwości (lubi gdy wszystko 
jest zapięte na ostatni guzik). Wylot 
powinien nastąpić około południa.
Poniżej znajduje się lista BNów 
wchodzących w skład wyprawy. Wszystkie 
postacie mają typowe statystyki i 
ekwipunek dla swojej rasy oraz klasy.

Najemnicy:
Houn (7 Łtr, człowiek)
Umbril (8 Łtr, człowiek)
Waeryn (7 Trop, krasnolud)
Maeve (9 Trop, niziołek)
Savaer (6 Trop, człowiek)
Hukir (8 Wjk, człowiek)



Oskut (9 wjk, pół-elf)
Sikhi (6 wjk, człowiek)
Charava (7 wjk, krasnolud)
Mezoar (8 brb, człowiek) 

Grupa będzie słuchać głównie Beltrama. 
Niewykluczone jednak że ktoś może 
uzyskać nad nimi „kontrolę” odpowiednio 
się zachowując.

Czarodzieje:
Meleghost  (7 czar, człowiek)
Chand (8 trans, człowiek)
Aldym (7 przem, człowiek)
Tethost (6 przywoł, człowiek)
Sandrue (9 wywoł, człowiek)
Presmer (7 czar, człowiek)

Wszyscy magowie są członkami 
Nethaalan. Będą wykonywać jedynie 
rozkazy Beltrama. Wobec nich otrzymuje 
on +4 do wszystkich testów związanych z 
wpływem czy rozmową.

Jeden najemnik mocno się spóźnia. 
Przybiega w ostatniej chwili tuż przed 
odlotem. Okaże się że to podchmielony 
krasnolud (Waeryn),który ma wiele 
ciekawych historii do opowiedzenia. Ale o 
tym nieco dalej.

Podróż

Muzyka: Lot statkiem: World of Warcraft 
– Cataclysm: Call of elements
Lot statkiem 2: World of Warcraft- 
Cataclysm: Durotar

Statek kieruje się w kierunku pn-wsch, na 
drugą stronę Ścian. W trakcie podróży 
można poetyko opisać niemal całą krainę. 
Widok z takiej wysokości z pewnością jest 
oszałamiający.  Otaczające góry, niewielkie 
miasteczka, winnice, chowające się z 
górami słońce, noc pełna gwiazd. 
W trakcie lotu ktoś może opowiedzieć 
ciekawą historią o jednym z mijanych 
miejsc.  Waeryn z pewnością nie straci 
okazji do zdobyci kilku słuchaczy. 
Uwielbia opowiadać przeróżne historie. 

Zarówno krasnoludzkie legendy jak i 
„własne” przeżycia. Głównym tematem są 
epickie pijatyki oraz lubieżne dokonania 
(szczególnie na orczycach). 

Muzyka: Burza: Baldur’s gate II: 
mus_bat_bg13

Podczas nocnej podróży gdy wszyscy idą 
spać (z wyjątkiem kliku kontrolujących 
wehikuł) statek wpada w turbulencje 
wywołane magiczną burzą (Rok Dzikiej 
Magii). Wszyscy zostają wyrwani ze snu. 
Jest już za późno by uciec. W krótkim 
czasie statek wchodzi w samo oko 
cyklonu. Następuje ciąg gwałtownych 
zdarzeń. Ktoś wypada za burtę?, ktoś 
rażony piorunem? Po czasie magia statku 
zaczyna szwankować. W końcu rozbija się 
gdzieś po drugiej stronie Ścian w lesie. 

Muzyka: Las po lądowaniu: Baldur’s gate 
II: mus_twc
Las: World of warcraft: Duskwood
Las 2: Baldur’s gate II: mus_umar
Las 3: Baldur’s gate II mus_watcher
Walka z wilkołakami: Baldur’s gate II: 
mus_bat_bg15

Przed wschodem słońca wycie wilków 
budzi Beltrama. Zapewne zechce 
zlokalizować szczątki wraku oraz załogę. 
Katastrofę przetrwało jedynie 3 magów i 6 
najemników oraz cała drużyna wraz z 
Avankerem.  Niemal wszystkie zapasy 
zostały stracone. Po lesie są porozrzucane 
szczątki statku. Wszyscy odnieśli poważne 
obrażenia. Athazarr ma zwichniętą rękę, 
Achius kuśtyka (1/2 prędkości). Reszta jest 
głównie poobijana. Błądząc po lesie i 
szukając reszty ekspedycji napotykają 
najemnika ze złamanymi nogami. Jego 
krzyki słychać w całej okolicy. Ktoś 
obawia się że może zwabić tutejsze bestie. 
Błądząc po lesie wciąż słychać wycie 
wilków. Łowcy przewidują spore stado. 
Konieczne jest rozbicie obozu by odzyskać 
siły i ustalić plan co dalej – większość 
osób jest niezdolna do marszu w tym 
stanie. 



Podczas odpoczynku ktoś opowiada 
legendy o grasujących w tych okolicach 
widmowych panterach polujących na 
magów, wysokich paszczowcach i ograch. 
Waeryn (lub ktokolwiek inny) proponuje 
udać się do krasnoludzkiego osiedla 
będącego prawdopodobnie na pn-zach od 
twego miejsca. Tam powinno się odzyskać 
zapasy i dostać nowe informacje na temat 
gdzie się udać. 
Wciąż dająca się we znaki magiczna burza 
ogranicza wszelką magiczną komunikację i 
podróż. 

Wędrówka przez porośnięte góry jest 
trudna. Irytujące robale, chaszcze, wilgoć. 
Ciągłe parcie pod górę męczy nawet nie 
niosących dużo ekwipunku. W końcu 
grupa dojdzie do wąskiego przejścia nad 
urwiskiem. Okaże się że jest ono zawalone 
(zrobili to Malaryci bawiąc się z ofiarą). 
Trzeba będzie zawrócić i nadłożyć bardzo 
dużo drogi. Zdolni czarodzieje mogą 
spróbować za pomocą magii przebyć tą 
przeszkodę. Jednak czy wszyscy przejdą 
razem z nimi?

Proponowane jest wykonywanie testów Bd 
lub Wytrw jeżeli grupa chce szybko 
przemierzać drogę. ST 10 (rosnąca z 
każdym testem o 1) powinna w zupełności 
wystarczyć dla mizernych czarodziei. 
Efekty powinny być dostosowywane do 
postaci.

Niezależnie czy grupa przedrze się przez 
przeszkodę czy zawróci nadkładając drogi 
będą zmuszeni po pewnym czasie rozłożyć 
obóz. Tego wieczoru Malaryci zechcą 
uderzyć. Przychodzą zarówno polować jak 
i czując woń Achiusa. Prawdopodobnie 
chcą zobaczyć kim on jest. Porwą go? 
Dołączą do siebie? A może będzie on 
walczył przeciwko nim?. Malaryci mogą 
uderzyć również w trakcie przechodzenia 
przez przeszkodę. Rozdzielenie ekspedycji 
da im olbrzymią przewagę. Jeśli to tylko 
możliwe atak odbędzie się w nocy.
W starciu weźmie udział 10 wilkołaków 
oraz 21 złowieszczych wilków. Malaryci 

wycofają się gdy odniosą około 30-40% 
strat (w PW lub ilościowo). W trakcie tej 
walki proponuję nie trzymać się kurczowo 
zasad. W tym momencie dynamika 
spotkania jest najważniejsza. Dokładne 
kontrolowanie tak wielkiego starcia może 
odebrać całą przyjemność ze spotkania.

Trop 6 człowiek
Trop 7 człowiek
Trop 4 pół-elf
Trop 7 pół-ork
Kpn 6 człowiek
Kpn  5 człowiek
Druid 7 człowiek
Druid 6 elf
Druid 5 człowiek
Regnar, Druid 8 pół-elf

Po statystyki wskazanych istot należy 
zajrzeć do Księga Potworów oraz 
Podręcznik mistrza gry.
Regnar to przywódcą stada. Jest on 
likantropem od urodzenia. Nie posiada 
żadnych dalekosiężnych planów wobec 
swoich pobratymców. Targany jedynie 
rządzą krwi pragnie mordować w imię 
Malara w jak najokrutniejszy sposób. 
Rządy sprawuje silną ręką nie znosząc 
sprzeciwu. 

Krasnoludzkie osiedle

Muzyka: Wejście do osady: Icewind Dale: 
Temple of the forgotten god interior
Wnętrze osady: Icewind Dale: Artisian’s  
district

Osiedle zostało wykute w litej skale. Już 
na pierwszy rzut oka można stwierdzić że 
jest to dzieło krasnoludów. Masywne, 
trwałe, bogato rzeźbione. Magowie mogą 
czuć pogardę wobec nadmiaru zbędnej 
ręcznej pracy. 

Obszerne frontowe wejście prowadzi do 
głównej hali. Od niej odbiegają inne tunele 
prowadzące w różne strony. Na głównym 
placu znajdują się mieszkania oraz budynki 
użytku publicznego. Inne tunele prowadzą 



do warsztatów, mieszkań, kopalni, huty, 
świątyni Moradina. 

Od razu można zauważyć pustkę i ciszę. 
To miejsce jest opuszczone. Gdzieniegdzie 
widoczne są ślady zniszczeń, walki, 
ucieczki. Waeryn jest mocno zafrapowany, 
zastanawia się co tu się stało. Nie 
omieszka zwalić wszystkiego na orki.

Muzyka: Smoki!: World of warcraft – 
cataclysm: Xaxas

Grupa zaczyna się samoistnie rozpraszać 
po tak dużej przestrzeni jaką jest plac wraz 
z otaczającymi go budynkami. Ktoś 
znajduje zapiski sztygara i wyczytuje że 
siedziba ma kopalnię połączoną z 
pomrokiem. Podczas poszukiwań jeden z 
najemników trafia w nieodpowiednie 
miejsce. Z oddali słychać wrzask, oraz 
zbliżające się echo pośpiesznego 
poruszania się. Wszyscy zaczynają się 
zbijać w grupę nasłuchując co się dzieje. 
Po chwili z korytarza wybiega najemnik a 
za nim ogromny czerwony smok! W 
momencie wyłonienia się z korytarza zieje 
ogniem zamieniając w popiół 
nieszczęśnika. Wszyscy wpadają w panikę 
i zaczynają uciekać. Jeżeli spróbują 
ucieczki w stronę wyjścia z osiedla okaże 
się że z tamtej strony nadchodzi kolejny 
smok. Waeryn próbując przekrzyczeć 
resztę spróbuje nakłonić by udać się do 
kopalni gdzie smoki się nie zmieszczą. Od 
tego momentu następuje ciekawy pościg 
który może być ubarwiany we wszelki 
sposób. Od wyprzedzania się wzajemnie, 
potykania o przeszkody, może jazda 
kopalnianym wózkiem na rudę? Same 
smoki również zechcą zepchnąć grupę do 
kopalni.

Całe osiedle zostało zniszczone przez parę 
smoków które szukały miejsca na swe leże. 
Aktualnie smoczyca pilnuje jaj dlatego 
niechętnie oddali się ze swego legowiska. 
Samiec który wrócił z łowów jest bardziej 
skory do kolejnego polowania. Niemniej 
żaden ze smoków nie będzie 

zainteresowany długotrwałym pościgiem. 
Wolą po prostu wypłoszyć intruzów. 
Scena z pojawiającymi się smokami jest 
świetną okazją do budowania stopniowego 
napięcia. Cisza i ciemności mogą 
wzbudzać niepokój podczas powolnego 
przetrząsania osiedla, Być może zostanie 
tu nawet rozbity obóz. Świetnym 
pomysłem jest dostosować dynamikę 
narracji do zaproponowanego powyżej 
utworu.

Kolejnym ciekawym pomysłem jest 
możliwość poświęcenia życia Avankera by 
móc uratować Athazarra. Być może osłoni 
go przed smoczym oddechem, a może po 
prostu odciągnie uwagę smoków. 
Opcjonalnie można dla tego miejsca 
wprowadzić niewyczuwalne wcześniej 
pole dzikiej magii (Rok Dziej Magii). W 
związku z tym mogą powstać bardzo 
ciekawe zdarzenia. Może ktoś chcąc 
zaatakować smoki zobaczy że jego 
zaklęcie zostało wypaczone i zda sobie 
sprawę że w tym miejscu nie można 
bezpiecznie używać magii. Może 
teleportacja zadziała na inną osobę lub w 
inną stronę?

W pewnym momencie ekspedycja powinna 
zostać odcięta od powierzchni i zepchnięta 
w głąb kopalni będącej wejściem do 
podmroku.

Podmrok

Muzyka: Tunele: Diablo II, Tombs
Tunele: 2 Diablo, Caves
Plan eteryczny: World of warcraft The 
burning Crusade, Netherstorm

Podmrok to miejsce w którym może 
zdarzyć się niemal wszystko. Z tego 
względu podaję kilka pomysłów które 
można użyć w trakcie gry:
- napotkanie karawany svirfneblinów. Być 
może zechcą pokazać drogę? Może mają 
ciekawe informacje? Uzupełnią zapasy 
drużyny?



-wielka ciemna masa niemrawo porusza się 
w ciemności, od czasu do czasu burknie. 
Czyżby to kopacz kreował kolejny tunel?
-łupieżcy umysłu polują na kolejnych 
niewolników, ofiarą jest wyprawa? A może 
ktoś inny?
-czyżby ekspedycja nieświadomie trafiła 
do sekretnej świątyni drowów? Lolth z 
pewnością się wścieknie.
Zalecane jest by nie przedłużać zbędnie 
podróży w podmroku. Można ją 
odpowiednio kontrolować by odbyła się 
odpowiednia ilość odpoczynków/noclegów 
o ile to pomoże zaognieniu wzajemnych 
relacji między postaciami. Ważne by 
wprowadzić w życie odpowiednią ilość 
snów dla Achiusa Dodatkowo mogą 
występować inne ciekawe sytuacje 
zainicjowane przez graczy.

Od pewnego momentu wędrówki w 
pomroku laska zaczyna wskazywać drogę. 
To doprowadzi postacie do wielkiej studni. 
Nie widać jej dna ani stropu. Trzeba użyć 
Lewitacji by zejść na dół. Ściany są śliskie, 
niemal pionowe. Nawet zaklęcia nie 
spowodują bezpiecznego dotarcia na dół. 
Podczas lotu liczne występują turbulencje i 
fluktuacje. Ktoś zaczyna opadać szybciej i 
znika? Dopiero na dole widać że się rozbił. 
Na samym dnie na ścianach są różne 
niezrozumiałe inskrypcje. Od tego 
momentu trzeba przejść tunelem przez plan 
eteryczny…

Plan eteryczny sam w sobie jest nietypowy. 
To kolejne pole do popisu dla ciekawych 
spotkań. Może jakieś istoty będę 
przemierzały te okolice? Może złe duchy 
czają się w pobliżu? Po raz kolejny 
dynamizm akcji zależy od tego w jakim 
stanie jest drużyna oraz czy to nie 
odwlecze głównego wątku na bok.

Niezgłębiony

Muzyka: World of warcraft Silithus

Docelowe miejsce wydaje się być 
opuszczone i pozbawione życia. Niewielką 

ilość światła dają bladozielone emanacje 
chaotycznie rozmieszczone na ścianach. 
Powierzchnia podłogi oraz ścian jest 
nierówna. Pokryta nieokreśloną mozaiką 
która sprawia wrażenie ciągłego ruchu. 
Liczne rysunki i inskrypcje nie 
przypominają niczego znanego dotychczas. 
Miejsce składa się z nieokreślonej ilości 
korytarzy i pomieszczeń. W każdym z 
pomieszczeń na środku znajduje się coś o 
niewytłumaczalnym zmiennym kształcie. 
Możliwe że to fragment artefaktu? Dobrym 
pomysłem jest od tego momentu zacząć 
wprowadzać graczy w lekkie zakłopotanie. 
Pomysłów na to jest wiele i zależą one 
które z alternatywnych zakończeń zostanie 
wybrane.

Główna komnata jest okrągłym 
pomieszczeniem. Otacza ją niemożliwa do 
policzenia ilość kolumn (każdemu 
wychodzą inne wyniki) od których 
odbiegają wzory w stronę opisanego 
wcześniej artefaktu stojącego w centrum 
komnaty. 

Opcjonalne zakończenia: 
1. Swobodna walka między 

postaciami. Artefakt jest 
prawdziwy. W tym układzie plan 
całego miejsca nie jest zbyt istotny. 
Ważne jest to by gracze dotarli w 
łatwy i szybki sposób do ostatniej 
komnaty. Aktywacja artefaktu jest 
dzięki rzuceniu przez każdą postać 
czaru/mocy o poziomie minimum 4 
(da się tego dowiedzieć przez jakiś 
czas badając przedmiot testem 
Wiedzy, Wykryciem magii, 
Czaroznawstwem ST25). 
Dostrojenie do przedmiotu odbywa 
się za pomocą testu atrybutu 
odpowiedniego dla swojej klasy 
(ST 15). Artefakt daje swemu 
właścicielowi potężne moce:
-każda użyta przez niego moc/czar 
jest pod działaniem atutu 
Maksumalizacja czaru/mocy bez 
zmiany poziomu zaklęcia/mocy.



-postać dostrojona otrzymuję OC 
równe swemu poziomowi +10 
-postać dostrojona otrzymuje 
premię +3 do wszystkich rzutów 
obronnych
-postać dostrojona otrzymuje 
szybkie leczenie 5.

W jednym momencie nad przedmiotem nie 
może panować więcej niż jedna osoba. 
Próba dostrojenia się to akcja 
całorundowa. Gdy ktoś inny sprawuję 
władzę nad artefaktem w momencie próby 
dostrojenia zostaje wykonany sporny test 
kluczowego atrybuty. Dopiero przewaga 3 
pkt pozwala zabrać kontrolę nad 
artefaktem.

2. Artefakt to więzienie potężnej 
istoty. 

Okazuje się że domniemany artefakt to 
miejsce odosobnienia potężnego bytu. 
Istota jest mocno ograniczona. Może 
jedynie próbować komunikować się z 
postaciami, i czytać im w myślach. Z 
pewnością zechce pobawić się z intruzami 
wykorzystując ich do uwolnienia się. 
Poniżej znajdują się opisy proponowanych 
dialogów mających wzbudzić wrogość 
postaci wobec siebie. Istota zdaje sobie 
sprawę że z biegiem czasu okowy słabną. 
Dlatego uwolnienie odpowiedniej ilości 
magicznej energii powinno przełamać 
łańcuchy więzienia. 

Aaa śmiertelnicy, juz dawno żadnego z was  
nie widziałem. Tyle żyjących istot w tym 
zapomnianym miejscu. Cóż was tu  
sprowadza? Rządza poznania, chęć 
władzy? Tak wiele kłamstw, tak wiele  
tajemnic, jeszcze więcej ofiar.  Wypaczony 
mędrzec, zaślepiona furia, niewinna 
bestia. ciągniecie za sobą posępny 
korowód, myślicie że jesteście bezkarni?

Mnie? mnie się nie bójcie, największym 
wrogiem w tym miejscu jesteście wy sami.

Zdrada czai się w każdej głowie. To tylko  
kwestia czasu.

Dziękuję że mnie uwolniliście.Nim odejdę  
by zniszczyć świat mych oprawców w 
nagrodę podzielę się z wami pewną 
prawdą. Całe to miejsce to bardzo potężny 
artefakt.Został on stworzony wieki temu 
przez konsorcjum międzywymiarowe. Jego 
przeznaczeniem było zniewolenie mnie.  
Jednak dzięki wam znów mogę wstrząsnąć 
światem, niszczyć plany, zabijać bogów. 
Jam jest 1000 czarnych słońc na 
płonących niebiosach Nagrandu. I  
wiedzcie że wrócę i po wasz mały świat. A 
wasze dusze zostaną pochłonięte przez  
nieskończoną pustkę i wydane na wieczne 
zapomnienie... Jednakże teraz żyjcie i  
oczekujcie mojego ponownego nadejścia.

Dołączone do scenariusza pliki mp3 
stanowią nagranie powyższego monologu. 
Pierwsze dwa nagrania są próbą 
znalezienia wspólnego języka uwięzionej 
istoty. Dopiero za trzecim podejściem uda 
się jej porozumieć. Niemniej pierwsze dwa 
nagrania powinny wywołać mocne 
zdziwienie. Może to wprowadzić bardzo 
dużo pomysłów ze strony graczy które 
można szybko i łatwo wykorzystać. 

3. Inkwizycja z Halruaa dociera na 
miejsca by wymierzyć 
sprawiedliwość niegodziwcom. 
Kilku Łowców magów z Halruaa 
(organizacja opisana w Lśniącym 
południu). Mogą oni ujawnić 
tożsamość Beltrama wobec Achiusa 
co może spowodować że walka 
nabierze ciekawy obrót.  

Opcjonalny szybszy tryb gry: 
Powyższa przygoda została napisana tak 
by było dużo miejsca na interakcje z 
otoczeniem. Dużo opisów, ciągłe napięcie i 
oglądanie wzajemnych zmagań graczy. 
Jednak grę można łatwo przyspieszyć 
usuwając pewne wątki nie mające 
bezpośredniego wpływu na nią. W takim 
przypadku proponuję usunąć Górę Tallath, 
nadmierny opis przy locie statkiem. Jeżeli 
ktoś nie przepada za dużą ilością walki 
można zrezygnować ze starcia z 
wilkołakami. Dodatkowo wystarczy 



odpowiednio dopasować ilość spotkań w 
podmroku.

Sposób prowadzenia 1
Ze względu na to że sesja jest zawiła a 
gracze powinni robić jak najwięcej działań 
w tajemnicy proponuję zastosować tzw 
„system karteczkowy”. Cała idea polega na 
tym by zarówno gracze jak i mistrz gry 
pewne informacje zapisywali na kartkach i 
wymieniali dyskretnie między sobą lub z 
mistrzem gry. To pozwoli uniknąć 
zdemaskowania przy robieniu najbardziej 
prozaicznych rzeczy. Kolejnym plusem 
tego jest wzbudzenie emocji. W końcu 
każdego niepokoi jak ktoś inny dostaje 
karteczkę z nie wiadomo jaką informacją. 
Może czegoś się domyśla? Świetne jest to 
że można napisać nawet mało istotne 
rzeczy a te i tak wzbudzą napięcie wśród 
wszystkich. 

Kolejnym zastosowaniem systemu 
karteczek jest walka. Chodzi o to by nikt 
nie podejmował decyzji znając posunięcie 
przeciwnika. Po prostu po rzucie na 
inicjatywę niech każdy napisze co robi. Z 
pewnością nie cała i nie każda walka musi 
być tak prowadzona. Jednak w 
krytycznych sytuacjach jak starcie ze 
smokiem nie ma czasu na narady. Czy ktoś 
będzie na tyle głupi że stanie do walki gdy 
inni będą uciekać? Najważniejsze jest 
odcięcie każdego z graczy od kontaktu z 
innymi podczas podejmowania decyzji w 
starciu.

Sposób prowadzenia 2
Kolejnym zalecanym trickiem jest robienie 
w miarę regularnych przerw. Np. co 
godzinę lub 40 min. Mistrz gry może 
zamienić wtedy dyskretnie kilka słów z 
graczami na osobności bez wzbudzania 
podejrzeń. Pamiętaj że bardzo ważne jest 
wydusić od graczy co mają w planach. W 
końcu jedynie dzięki temu jesteś w stanie 
prowadzić spójną i pełną napięcia sesję.

Ważne pomoce:
Do prowadzenia  tego scenariusz gorąco 
polecam z zapoznaniem się z 
podręcznikiem Zapomniane krainy oraz 
Lśniące południe. Jest tam wiele 
informacji na temat Halruaa z których 
skorzystałem a które nie zostały tutaj w 
pełni przedstawione. Dodatkowo 
niezbędne są Księga potworów, 
Podręcznik gracza, Podręcznik psioniki. 
Miłymi dodatkami dla postaci są Magia 
Faerunu, Księga plugawego mroku.
Muzyka: W miarę możliwości wypisałem 
autorów oraz tytuły. Jednak są utwory 
których nazwy mam tylko wyciągnięte z 
plików z gry. 

D&D z ograniczoną magią. 
Dodatkową zmianą w mechanice którą 
wprowadziłem do gry jest znaczne 
ograniczenie cudownych olejków i innych 
podobnych rzeczy które przywracają 
zdrowie natychmiast. To odbiera cały urok 
grze. Znacznie ciekawiej jest gdy ktoś ma 
potłuczoną rękę, zwichniętą nogę czy 
podobne dolegliwości. Oczywiście 
wspomniane panacea wciąż mogą działać 
jednak w ograniczony sposób i w 
wydłużonym czasie.

Użyte skróty:
MF – Magia Faernu
KPM – Księga plugawego mroku
KiK – Księga i Krew
ZK – Zapomniane Krainy

Podziękowania:
Chciałbym podziękować wszystkim którzy 
brali udział w opisanym powyżej 
scenariuszu. Mam nadzieję że zabawa była 
równie dobra dla was co i dla mnie. 


