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Wstęp

muzyka: David Arkenstone, The Fog 

Możecie wyobrazić sobie białe litery wstępu na tle szarej, rzecznej wody,

sunące do góry jak opening crawl w Gwiezdnych Wojnach:

Królestwa zachodu upadły, pochłonięte przez upiorne Pustkowia, pełne

niepojętych anomalii i zamieszkałe przez nekrodemony. Ocalali ludzie żyją

wzdłuż Rzeki-Matki, od rządzonego przez namiestników Miasta Kruków,

akademii magów i samotnych klasztorów na południu, po nadmorskie

twierdze rycerzy zakonnych na północy.

Dwa pokolenia temu ludzie, połączeni w Przymierze, zdołali powstrzymać

natarcie Pustkowi. Dziś ich potomkowie, rozbici i rozproszeni, wzywają

pomocy dawnych bogów i rosnących w siłę watażków.

Grupa śmiałków natrafiła na trop Wężowej Drużyny, jednego z oddziałów,

który zaginął na wojnie Przymierza z Pustkowiem. Według wskazań

wróżbity, poznają jego los w strzeżonej przez zastęp wojowników świątyni

Nocy, w pobliżu śpiącego olbrzyma i grodu zwanego Kanibalem.

Kamera unosi się, widzicie mglisty brzeg rzeki i jesienne drzewa.

Traktem wzdłuż brzegu kłusują zbrojni jeźdźcy. Powiewają za nimi

czerwone chorągwie.

https://play.spotify.com/user/regun.quentin/playlist/1wIbZPewI1IsEwdMLYMVCR


Część 1: Prowadzenie przygody

O scenariuszu

Podróżujący przez puszczę bohaterowie próbują poznać losy zaginionej

Wężowej Drużyny, która walczyła z armią demonów. W tym samym

czasie okoliczne ziemie przeżywają najazd barbarzyńskich Krwiożerców.

To od graczy będzie zależało, czy przygoda zakończy się klęską

najeźdźców, czy apokalipsą w małej skali.

Przygodę można poprowadzić jako jednostrzał, początek nowej kampanii

albo kolejny epizod istniejącej.

To nie jest scenariusz w znaczeniu scenariusza filmowego czy tekstu

dramatu; raczej skrzynka z narzędziami, spis pomysłów i inspiracji do

dalszego rozwoju fabuły. W czasie testu takie rozwiązanie pozwoliło mi

oprzeć rozwój akcji w pełni o decyzje podjęte przez graczy – zamiast

prowadzić ich przez z góry ustaloną opowieść, byłem w stanie tworzyć

sceny w oparciu o konsekwencje wcześniejszych działań, opis świata i

osobowości BN-ów, również o własne wyczucie, co najlepiej sprawdzi się

w danym momencie.

Rozegranie scenariusza zajęło mi sześć godzin; podkręcenie tempa

powinno pozwolić skrócić ten czas, a dokładne zgłębianie każdego wątku

rozciągnąć rozgrywkę na kilka sesji.

W miarę możliwości starałem się tak rozłożyć informacje, żeby wszystkie

potrzebne w danej chwili były na jednej stronie, a Mistrz Gry mógł

prowadzić bez kartkowania.

Oprócz informacji dla MG i głównej treści przygody scenariusz zawiera

cztery dodatki, umieszczone na końcu: pomysły na postacie graczy,

muzykę i efekty dźwiękowe, karty dodatkowych postaci potrzebne

do prologu (do wydrukowania i wycięcia), rekwizyt oraz zebrane mapy.

Mechanika

Scenariusz napisany jest z myślą o D&D albo jakimś jego wariancie,

prowadzonym z dość swobodnym podejściem do zasad. Basic D&D z lat

80. powinno spisać się równie dobrze, jak mocno uproszczona 3. edycja

lub Pathfinder. Równocześnie przygoda do tego stopnia opiera się

na interakcjach z bohaterami niezależnymi i dokonywaniu wyborów przez

graczy, że przeniesienie jej na inną mechanikę nie powinno sprawić

większych problemów.

Elementy mechaniczne zostały opisane skrótowo – myślę, że nawet bez

większego doświadczenia Mistrz Gry będzie w stanie zaimprowizować

szczegóły albo znaleźć odpowiedniki postaci i zdolności w oficjalnych

podręcznikach. 
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Bohaterowie niezależni i potwory zostali opisani poziomem (można go też

traktować jako Skalę Wyzwania według 3. edycji D&D) oraz, czasami,

spisem mocy lub potworem z oficjalnych bestiariuszy, którego statystyk

można użyć. Jeśli jakiś BN nie ma przypisanego poziomu, to znaczy,

że ma 1. poziom pasującej klasy postaci (najczęściej: zbrojny, plebejusz)

albo (w starszych edycjach) jedną kość wytrzymałości.

Przygoda jest napisana z myślą o drużynie na niskich poziomach, ale

ponieważ większość konfliktów można rozwiązać dyplomacją i ucieczką,

nie ma tu twardych wytycznych. Do rozegrania jednostrzału polecałbym

poziom 1. (z maksymalnymi hp) albo 2. 

Konwersje

Akcja „Krwiożerców” toczy się w ponurej puszczy na pograniczu

demonicznych Pustkowi. Takie realia powinny dać się bezboleśnie

przenieść do większości oficjalnych i autorskich światów, które mają

swoje własne dzikie kraje i własne wariacje na temat Mordoru.

Scenografia i ciężki klimat pasowałyby też do Warhammera – Księstw

Granicznych, Sylwanii, pogranicza Kislewa po Inwazji Chaosu, czy nawet

Starego Świata po jakimś apokaliptycznym kataklizmie. Równie dobrze

powinny się spisać coraz liczniejsze autorskie warianty Warhammera,

takie jak „Agonia” Szymona „Noobirusa” Piechy.

Początek rozgrywki

Sparafrazuj graczom Wstęp (powyżej). Następnie, jeśli to początek

kampanii lub jednostrzał, niech gracze stworzą postacie (przynajmniej

jeśli korzystacie z szybkiej mechaniki, która pozwoli zrobić to w kilka

minut). Gra rozpocznie się od Prologu – najazdu wojsk Reguna

Krwiożercy na Ciborę, osadę na brzegu Rzeki-Matki. Następnie akcja

przeniesie się do położonej w dół rzeki świątyni, w której zatrzymali się

bohaterowie.

4 Część 1: Prowadzenie przygody



Postacie

Każdy gracz (z pomocą MG, jeśli trzeba) poza swoim bohaterem powinien

wymyślić Przodka – jakiegoś członka Wężowej Drużyny, z którym coś go

łączy. To może być dosłowny przodek, ale równie dobrze ktoś inny, bliski

postaci gracza: przyjaciel rodziny albo lokalny bohater. Może być

mężnym żołnierzem, ale równie dobrze – cywilem towarzyszącym

wojskom Przymierza lub przestępcą zaciągniętym wbrew woli.

(jeśli Przodek będzie miał imię zaczynające się na tę samą literę, co imię

BG, łatwiej będzie je zapamiętać)

Przed rozpoczęciem właściwej akcji gracze wcielą się w jeszcze inne

postacie – mieszkańców wsi Cibora. Wręcz im karty podpisane

na rewersie w ten sposób:

1. Bliwot, kupiec

2. Meleta, młoda pasterka

3. Muntil, niedowidzący starzec

4. Dargil, wyrostek

5. Linke, młoda wdowa

6. Sowide, zielarka

Daj o jedną kartę więcej, niż jest graczy (np., jeśli graczy jest dwóch, daj

im karty 1, 2 i 3), i pozwól im wybierać.

Opisy na odwrocie kart:

1. Bliwot, kupiec: Udało ci się kupić za bezcen trzydzieści worów fasoli.

Zrobisz na niej interes życia.

2. Meleta, młoda pasterka: Gdzie jest Muntli, twój dziadek? Powinien

być w domu.

3. Muntil, niedowidzący starzec: Dawniej byłeś wojownikiem, ale 

dostałeś strzałą w kolano... Wyszedłeś posłuchać szemrania rzeki.

4. Dargil, wyrostek: Wczoraj do wioski przypłynęła Aleida, piękna 

trubadurka z południa. Chyba się zakochałeś.

5. Linke, młoda wdowa: Popielna choroba zabrała twojego 

ukochanego Druwina. Czasem słyszysz jego głos – inni mają cię 

za obłąkaną.

6. Sowide, zielarka: Od lat leczyłaś i chroniłaś mieszkańców Cibory, są

ci jak dzieci.

Gotowe do wydrukowania karty znajdziesz w Dodatku 3.
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Część 2: Informacje dla MG

Główny wróg przygody: Regun Krwiożerca i jego drużyna

Regun jest miejscowym władcą – szczególnie brutalnym,

charyzmatycznym i ambitnym. W ciągu ostatnich lat jego łupieżcza banda

rozrosła się i liczy teraz przeszło stu dzikich i całkowicie oddanych

wojowników, nazywanych krwiożercami.

Regun chce wstrząsnąć całym Ocalałym Światem i zdobyć potęgę, przed

którą ustąpi nawet Dziewięciu Władców Pustkowi. Jest silny i zrobi

wszystko, żeby osiągnąć swój cel.

Regun to mężczyzna olbrzymiej postury, o posągowej twarzy. Do bitwy

jedzie w hełmie z czaszki demona, dzierżąc wojenny topór, Czerwony

Mord. (Regun ma 3. poziom)

Jego bazą wypadową jest Gardziel, twierdza wykuta w surowej

magmowej skale, ukryta wśród puszczy.

Jego doradcą jest Ischius Natator, parający się magią krwi

czarnoksiężnik (2. poziom).

Najazd

Tej jesieni Krwiożercy wyruszają na największą, jak do tej pory, wyprawę.

Chcą zrabować plony, kosztowności i zdobyć jeńców do sprzedaży

w niewolę.

Będą jechali na północ, starym traktem wzdłuż tej samej odnogi Rzeki-

Matki, którą płyną BG. Trakt jest zapuszczony; wojska będą poruszały się

wolniej od łodzi (zwłaszcza, że krwiożercy będą zatrzymywali się, żeby

rabować wszystkie napotkane osady).

Będą walczyć w furii, nie zważając na straty. Jeśli Regun zdobędzie

rozgłos, na miejsce każdego zabitego przybędzie dwóch ochotników.

Jeśli najazd powiedzie się, krwiożercy zatrzymają się w Grodzie-Kanibalu.

Stamtąd będą mogli w przyszłości dotrzeć do Błękitnego Brodu i do

głównego biegu Rzeki-Matki. Cały Ocalały Świat stanie otworem.

Krwiożercy

Wojownicy Reguna zwykle są potężnie zbudowani. Walczą przy użyciu

toporów, włóczni, oszczepów i łuków. Noszą pancerze sklecone z

kawałków utwardzonej skóry i kolczugi, z pokaźnymi naramiennikami

wzmacnianymi drewnem i kośćmi. Ich ozdobami są czerwone chorągwie,
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szarfy i płaszcze barwione we krwi wrogów, powiewające za nimi

na wietrze. Do bitwy jadą umazani krwią. Dosiadają koni przybranych

czaszkami ludzi i zwierząt.

Są brutalnymi, pewnymi siebie, pełnymi energii barbarzyńcami,

bezgranicznie oddanymi wojnie i swojemu władcy. Żądnymi łupów

i chwały w boju. Rozkoszują się rozlewem krwi w bitwie. Walczą, nie

zważając na własne bezpieczeństwo (chociaż nawet ich morale może się

kiedyś załamać). 

Zachowują się, z grubsza, jak wikingowie, typowi dedekowi barbarzyńcy

lub Warboys z czwartej części Mad Maksa.

Ich okrzyki bojowe to „Regun Krwiożerca! Demon o stu gardłach! Krew

dla Krwiożercy!”

Wężowa Drużyna

Dwa pokolenia temu Wężowa Drużyna, jeden z oddziałów wojsk

Przymierza, prowadzona przez kapłana Nocy, Emperiego, przestała

istnieć w bitwie z potworami Pustkowi. Bitwa rozegrała się na starych

kurhanach na zachód od odnogi Rzeki-Matki, którą płyną bohaterowie. 

Ocalali członkowie oddziału odkryli, że kapłani Pustkowi wypaczyli

ziemię, na której obozowały ich wojska. Rana zadana ziemi sprawiłaby,

że okoliczne ziemie zostałyby wchłonięte przez Pustkowia.

Żeby powstrzymać skazę, Emperi odprawił potężne rytuały, naruszające

równowagę między życiem a śmiercią w promieniu wielu staj. Duchy

poległych, zamiast przebyć Pustkowia pod opieką przodków i trafić do

lepszego świata, zostały przywiązane do ciał. W niespokojnym śnie toczą

walkę z mocą Pustkowi, żeby uleczyć ziemię; to oni są zastępem

wojowników, o których mówił wróżbita. Zastęp wciąż rośnie – dołączają

do niego ożywiani mocą rytuału umarli z okolicy. 

Jeśli odpoczynek zmarłych nie zostanie zakłócony, rana zasklepi się

w ciągu dekady, a polegli wreszcie odnajdą spokój.

O dokładnym losie oddziału zadecydują gracze podczas wizji, która

przeniesie ich w przeszłość.

Igli i kultyści Pustkowi

Na samym początku scenariusza BG napotkają Iglego, potajemnego

kultystę Pustkowi. Pod wpływem zaklętej substancji przechowywanej

w szczelnej puszce-amulecie, soków z czaszki nekrodemona, Igli słyszy

w snach kapłana Pustkowi, Metakarpa, który wydaje polecenia jemu

i innym członkom kultu. Soki zostawiają na jego lewej dłoni, skrytej
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w rękawicy, czarny ślad – znak, po którym można poznać wszystkich

kultystów.

Plan kultu polega na dokonaniu serii bluźnierczych mordów – ofiary dla

Władców Pustkowi. Jeśli się powiedzie, zostaną przywołane demony,

a Metakarp ma powierzyć kultystom władzę nad nimi.

Wśród mieszkańców Ocalałego Świata Pustkowia uchodzą za zło

ostateczne. Oddawanie im czci jest karane śmiercią.

Cele Iglego

Igli zna brzegi tej odnogi Rzeki jak własną kieszeń. Ta ziemia i jej

mieszkańcy są dla niego wszystkim i będzie ich bronił za wszelką cenę.

Jest przekonany, że prędzej czy później kraina padnie łupem Reguna

Krwiożercy albo innego watażki. Jest gotów współpracować z mocami

Pustkowi, żeby zyskać moc, jaką mieli dawni władcy Zachodu – jest

przekonany, że nie popełni ich błędów, będzie ostrożny i wykorzysta

mroczne siły, żeby dobrze rządzić ludźmi i ochraniać ich.

Osobowość

Igli zachowuje dystans. Jest opanowany, pewny siebie, a równocześnie

uprzejmy wobec wszystkich, których nie uzna za wrogów. Jest

inteligentny i dużo myśli. Ze sposobu bycia przypomina trochę Aragorna. 

Jest dobrym i chętnym rozmówcą, służy informacjami o geografii,

polityce, siłach Krwiożercy czy planach obrony; dzieli się domysłami co

do dalszego postępowania wroga.

Podczas wspólnej podróży spróbuje wybadać, czy BG mogliby zostać jego

sojusznikami. Na przykład:

- będzie dystansował się do kapłanów, bogów i Starego Obyczaju („Nie

ufam duchom i kapłanom. Przyjmują ofiary, ale nie są skłonni pomagać

śmiertelnikom. Oczywiście, nie mówcie tego kapłance, niebezpiecznie się

zdradzać z takimi poglądami”)

- będzie wyrażał tęsknotę za dobrymi rządami i obawę przed Regunem

i jemu podobnymi.

- będzie wspominał o sekretnym Planie, nad którym pracuje

z sojusznikami – opowie, że to może być jedyna nadzieja na pokonanie

Reguna.

- będzie pytał BG o dalsze plany, o to, czy byliby skłonni walczyć

z Regunem; zwierzy się, że żeby go pokonać, mógłby oddać wszystko.

Igli będzie ostrożny, nie chce mieć z BG wrogów. Jeśli uzna, że są

obiecującymi sojusznikami, otwarcie spyta, czy chcieliby dołączyć do

Planu. Zdradzi się ze wszystkim tylko, jeśli BG zgodzą się przyjąć znak

kultu – ciemną plamę na dłoni (plama blaknie, ale nie znika przez wiele

dni – w ten sposób, jeśli BG zdradziliby go, sami też byliby podejrzani o

udział w spisku).
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Część 3: Krwiożercy!
streszczenie przygody. Liczby oznaczają kolejne miejsca, które prawdopodobnie odwiedzą bohaterowie – czytaj od dołu

4. Świątynia Nocy

Droga: Kurhany – czarna struga – uśpiony olbrzym. Ostatni

kapłan Emperi, 30-80 umarłych. 

Wizja: odcięta ręka nekrodemona – tchórz Sarpis – Ragust,

dziad Reguna – młody Jodut (zdrajca)

3. Krwiopijcy

jednoręki Jaszcząb wpada do rzeki, pięciu łupieżców

w krzakach. Przywódczyni Ślepe Oko, Babka – znachorka.

Posąg Reguna i wielkie komary.

1. Świątynia Rzeki-Matki

Kupiec Pawil, kultysta Igli, truba-

durka Aleida, kapłanka Rzeki-Matki

Lide, sługa Baudo.

Sabun od Siekiery i 4 krwiożerców

najeżdża na świątynię.

5. Bitwa o Gród-Kanibala

95 krwiożerców, 30 obrońców + 40

cywilów. Łodzie na 20 osób.

Matka Dargute, Stary Jodut 

(kultysta), Sarpis Przemyślny.

Regun Krwiożerca, Ischius

Natator.

Grad strzał – Pieczęcie Usychania

Ischiusa – Sabun rzuca wyzwanie – przyjaciel w tarapatach – 

wspinaczka na mury –  kultyści mordują – odsiecz! (20 ludzi)

Metakarp, Kapłan Pustkowi, przemawia w snach wywołanych

sokiem z czaszki demona.

1 mord – wezwanie nekrodemona bez ręki, 2 mordy – gremliny,

3 – pandemonium.

2. Suchy Pień

Mokro i błotniście. Zielarka Irma (nie jest ubłocona, ma stare

zioła – to ona zabiła) i osiłek Kuntis.

0. Cibora – prolog, wszyscy giną
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Prolog

muzyka: Basil Poledouris, Riddle of Steel / Riders of Doom

Dźwięk rogu.

Ranek. Na południu ptaki zrywają się do lotu, zaraz potem słychać tętent

kopyt na trakcie nad rzeką. Nadjeżdżają Krwiożercy. Mieszkańcy Cibory

mają kilka minut, zanim czoło wojsk najeźdźców zmiecie ich

z powierzchni ziemi. Co zrobią w swoich (prawdopodobnie) ostatnich

chwilach?

Kiedy Krwiożercy będą tuż-tuż, z toporami i włóczniami mierzącymi

w osadników, wzniesie się bitewny pył. Utnij scenę.

Niespokojni zmarli

Niepogrzebani polegli wkrótce po walce powstaną z martwych jako

ożywieńcy i zaczną niestrudzenie przedzierać się do świątyni Nocy (tej

samej, do której zmierzają BG). Umarli nie są agresywni, po dotarciu do

świątyni ułożą się w kurhanach i spróbują zapaść w sen.

Dokładna obserwacja albo udane testy pozwolą bohaterom zobaczyć

umarłych w nocy, podczas podróży. Blade światło dobywa się z ich oczu

i ust.
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Obiad w świątyni  Rzeki-Matki

Muzyka: brak.

Drużyna otrzymała już wskazówki od wróżbity i jest w drodze w dół

odnogi rzeki-Matki w stronę Grodu-Kanibala. Podróżuje solidną łodzią,

która zgodnie z miejscowym zwyczajem ma namalowaną na dziobie rybią

głowę.

Jest ładny, spokojny dzień. Dla gości na dziedzińcu świątyni Rzeki Matki

przygotowano obiad – ryby pieczone na ogniu i olbrzymią michę fasoli.

Gośćmi są bohaterowie graczy (już właściwi, nie biedni mieszkańcy

Cibory), a także kupiec Pawil, podróżująca z nim trubadurka Aleida

i ich ochroniarz, Igli. Kapłanka Lide modli się w świątyni – miała

niepokojące wizje. Razem z nią jest sługa Baudo.

Świątynia przypomina bobrowe żeremie – kuliste, niskie budynki

o ścianach uplecionych z wikliny i trzciny, czasami układającej się

w niepokojące wzory, przypominające rybie pyski.

Chodziły słuchy, że w Ciborze można ubić świetny interes: fasola

za futra! Więc nakupiłem fasoli, załadowałem łódź po burty, i dalej do

Cibory. Idę do ich kupca i mówię: „pokazuj towary!”. A on mnie

prowadzi do składu, „patrz i podziwiaj”, mówi. A tam – góry fasoli! Do

sufitu! Interes był taki, jak mówili: fasola za futra – tylko to nie ja

miałem sprzedawać fasolę. No, i teraz wracam do Błękitnego Brodu

z łodzią pełną fasoli, z którą nie mam co zrobić. Jedzcie do syta!

Inni podróżni są przyjacielscy, zainteresowani drużyną i jej celem

podróży. Sami też chętnie opowiedzą o sobie. Poprowadź parę minut

rozmowy, niech gracze z grubsza poznają osobowości BN-ów (opisane

niżej).
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Nowi znajomi

Kupiec Pawil z blond brodą jak łopata. Jest jowialny, przyjacielski,

pogodny, nie załamuje się i ogólnie daje się lubić. Często wpada w

tarapaty i potrzebuje pomocy. Źle wyszedł na ostatnim interesie, ale

żartuje z tego, zamiast użalać się nad sobą. Płynie na swoim statku do

Błękitnego Brodu.

Igli to doświadczony wojownik o zimnych oczach i ostrych rysach twarzy.

Ubiera się w czarny płaszcz i rękawice, zawsze trzyma rękę przy rękojeści

długiego miecza. Pawil wynajął go jako ochroniarza. Z początku Igli

zachowuje dystans, ale widzi w BG potencjalnych sojuszników – będzie

chciał ich wybadać. Jest kultystą – patrz Informacje dla MG, powyżej.

Poziom 2.

Trubadurka Aleida nosi wielki kapelusz ozdobiony barwnymi piórami.

Inteligentna i przyjacielska. Świetnie śpiewa. Nie umie walczyć, boi się

przemocy i potworów. Podróżuje z Miasta Kruków na południu na

północ, zabrała się z Pawilem jako pasażerka.

Kapłanka Lide jest znękana wizjami nadchodzącego zła. Ubiera się

w ciemne szaty ozdobione trzcinami i pałką wodną, ułożonymi na kształt

płetwy nad ramieniem. Czci Rzekę-Matkę – jej dobroczynny aspekt

dawczyni życia, ale też stwory czające się pod jej powierzchnią (jest to

najpowszechniejszy kult na tych ziemiach, ludzie go szanują i się go boją).

Lide jest poważna i mądra. Dba o ludzi i oddawanie czci bogom. Zwykle

łaskawa, potrafi też być bezwzględna.

Poziom 2. Ważne zaklęcia: wezwanie istot z głębin, przywołanie ryb,

ograniczone kontrolowanie rzeki, wypełnienie płuc wroga wodą.

Sługa Baudo jest potężnie zbudowany, ma ręce jak bochny. Małomówny,

wycofany, wierny kapłance.
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Krwiożercy nie boją się bogów

muzyka: Basil Poledouris, Riddle of Steel / Riders of Doom

Dźwięk rogu. Pięciu jeźdźców Reguna wyprzedziło główne siły, jadą

złupić świątynię. Na czele jedzie niejaki Sabun od Siekiery.

Krwiożerców można dostrzec z daleka, kiedy ścieżka, którym jadą,

przebiega najbliżej rzeki. Łatwo będzie nastraszyć ich i zmusić do

odwrotu. Jeśli gracze odpłyną, krwiożercy nie będą ich ścigali – ścieżka

oddala się od rzeki. Mogą co najwyżej posłać za nimi parę oszczepów.

Trubadurka Aleida będzie chciała uciekać, wojownik Igli – walczyć. Skup

się na odgrywaniu BN-ów mających przeciwne zamiary od graczy – to

pozwoli poprowadzić ciekawsze dialogi.

Jeśli jeźdźcy zostaną odparci, kapłanka będzie nalegała, żeby opuścić

świątynię – widziała w snach nadchodzące zło, jest pewna, że najeźdźców

będzie więcej (tak naprawdę były to wizje Pustkowi, związane

z postępującym planem Iglego i kultystów).

Ucieczka ze świątyni:

- w głównej izbie świątyni jest ocembrowana sadzawka ze

świętą rybą – wróżebnym linem. Kapłanka Lide nie zostawi go na

pastwę Krwiożerców – trzeba wziąć ciężki gliniany garnek z podwórza,

wziąć w niego lina i wypuścić do rzeki.

- mały statek-ryba kupca Pawila (żagiel, wiosła, dziób upleciony

z wikliny na kształt rybiej głowy) jest załadowany po brzegi. Jeśli ma

do niego wsiąść ktoś poza Pawilem, Aleidą i Iglim, trzeba będzie

zostawić dwa-trzy worki fasoli.

- BG mają jedno dodatkowe wolne miejsce w swojej łodzi.

- jeśli dojdzie do walki, a gracze nie będą mieli wyraźnej przewagi,

kapłanka złoży w ofierze koguta, żeby wezwać istotę z głębin,

wodnika-ryboluda, oblepionego glonami, o rybich płetwach i obwisłym

pysku. (2. poziom – albo statystyki jak Kuo-Toa, bez strachu przed

słońcem). Wodnik spróbuje ochronić święte miejsce i zaciągnąć ciała

zabitych w głębiny.

- jeśli świątynia miałaby zostać sprofanowana, kapłanka wypowie

zaklęcia, dzięki którym Rzeka podmyje zbocze, a świątynia runie

do wody.

Najprawdopodobniej skończy się na tym, że bohaterowie graczy popłyną

obok statku Pawila w stronę Kanibala; na kolejnych stronach przyjmuję,

że będą płynęli bez dłuższych postojów, aż dopłyną do celu. 

Pod wieczór zacznie padać. W czasie podróży czasem będzie można

dostrzec dymy i usłyszeć odległe wrzaski Krwiożerców za plecami.
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Zbrodnia

muzyka w tej scenie i następnych: Składanka  na przygodę

W nocy padał rzęsisty deszcz, wędrowcy są przemoczeni, brzegi Rzeki

zamieniają się w błotniste grzęzawisko.

Nad ranem łodzie będą mijały Suchy Pień, spokojną osadę z chatami

zbudowanymi z drewna i trzciny. Mieszka w niej mniej więcej 20 osób

(w tym pięciu skłonnych do walki mężczyzn).

„To tylko kilka domów na krzyż. Nigdy nic się tu nie dzieje” – Igli

Kiedy gracze są w pobliżu, z osady słychać krzyki. „Mord! Zbrodnia!”.

Mieszkańcy zbiegają się przy jednej z chat.

W chacie leży ciało uduszonego Gaubina, znanego i lubianego

gospodarza.

W momencie odkrycia ciała przy chacie byli osiłek Kuntis i zielarka

Irma.

Kuntis od lat kłócił się z Gaubinem o spadek, niedawno groził mu

przemocą. Jest niesympatyczny i awanturuje się. Mówi, że widział Irmę

wychodzącą z chaty Gaubina.

Irma zaprzecza, mówi, że zbierała zioła. Kłamie – jest kultystką jak Igli,

dokonała mordu na polecenie Metakarpa. Jeśli się przyjrzeć (np. jeśli

gracze spytają, jak wygląda), widać, że ma dość czyste buty i suknię

(gdyby naprawdę zbierała zioła, byłaby ubłocona). Znający się na

przyrodzie bohaterowie mogą też zauważyć, że wiązki ziół, którymi jest

obwieszona, nie są świeże – mają dwa-trzy dni.

Irma nosi rękawice, ma ręce poplamione sokami roślin, wśród nich jest

dobrze ukryta czarna plama od soku z czaszki demona – znamię kultu.

Jeśli miałaby być przesłuchiwana, może powiedzieć prawdę i zdradzić

kult – ale równocześnie nakłamie tyle, ile tylko będzie mogła, i zacznie

rzucać fałszywe oskarżenia.

Mieszkańcy są zbyt przerażeni, żeby samemu przeprowadzić śledztwo.

Jeśli gracze ostrzegą ich przed najazdem, wszyscy mieszkańcy wyruszą

schronić się do Kanibala. Jeśli nie, zdążą uciec tylko niektórzy albo nikt.

Jeśli Irma zostanie wśród nich, zabije jeszcze jedną osobę.
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Jednoręki bandyta

Następna noc podróży. Przestaje padać. Las na brzegach zamienia

się w ols – wysepki z drzewami wyrastające pośrodku bagniska.

Konary drzew pochylają się nad powierzchnią rzeki. Pawil i Igli

wiedzą, że ten odcinek trasy nie jest zbyt bezpieczny; można się

spodziewać rozbójników.

„Czasem słyszę głos, który opowiada mi o planie powstrzymania

Krwiożercy. Zwłaszcza, kiedy się skupię i kiedy jest cisza – tak jak

teraz. Nawet plusk ryby w rzece wydaje się wtedy tak głośny,

jakby jakiś człowiek wpadł do wody” – Igli

CHLUP! Plusk w ciemności przed łodzią. Do wody wpadł człowiek

– czający się wcześniej na jednej z gałęzi łupieżca, który, jeśli

drużyna wyciągnie go z wody, przedstawi się jako Jaszcząb.

Jaszcząb nie ma jednej ręki, jest brudny i pokryty wrzodami. Zgubił

w rzece włócznię i wojenną maskę z kory i gałęzi, przypominającą

głowę komara.

W zaroślach czyha jego pięcioro towarzyszy, równie brudnych

i chorych. Są przestraszeni, na razie nie atakują, obawiając się

o życie Jaszczębia.

Jaszcząb spróbuje przekonać bohaterów, że jest rybakiem i łowił

ryby (nie umie kłamać). Łatwo go nastraszyć, przechytrzyć lub

przekonać – wyjawi wtedy, że jest członkiem bandy Krwiopijców.

Jaszcząb łączy pogardę dla niebezpieczeństwa, zapał i głupotę

z poczuciem, że jest żałosny, zawiódł swoją drużynę i żaden z niego

wojownik.
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Krwiopijcy

Najżałośniejsza banda łupieżców w tej części świata. 35 osób, mężczyzn,

kobiet i dzieci (w tym 30 względnie zdolnych do walki – statystyki jak

gobliny). Dotknięci przez bagienną gorączkę i wiele innych chorób.

Pogardzani przez całą okolicę. 

Nadrabiają biedę, kalectwo i choroby zapałem wojennym, którego nie

powstydziliby się sami Krwiożercy. Mogą stać się wiernymi, choć

kłopotliwymi, sojusznikami.

Przypominają ze sposobu bycia Nuksa z czwartego Mad Maksa.

Krwiopijcy nazwali się tak na cześć Reguna Krwiożercy, którego czczą jak

boga; postawili mu toporny posąg ozdobiony brunatnoczerwonymi

skrawkami materiału. Istnieje ryzyko, że przyłączą się do niego

(Krwiożercy będą nimi gardzili, ale z drugiej strony w wybiciu

Krwiopijców nie znaleźliby ani łupów, ani chwały).

Ich przywódczynią jest Ślepe Oko (2. poziom). Najstarszą osobą

w osadzie jest Babka, wychowująca małe dzieci i lecząca rannych.

Krwiopijcy hodują olbrzymie komary wielkości kotów; zaufanym

sojusznikom mogą ofiarować wygłodzonego komara trzymanego

w drewnianej skrzynce – wypuszczony na wolność poleci, by wysysać

krew wrogów.

Są na tyle schorowani, że dalsze choroby lub trucizny nie wyrządzają im

większej krzywdy.

Mieli kiedyś święty posążek zębatego komarzego bóstwa, ale go zgubili

(posążek jest w Kanibalu).
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Gród-Kanibal

Drużyna wpływa na małe jezioro, mija przystań z łodziami, a wkrótce

potem dociera do celu. 

Podczas kataklizmu i późniejszych wojen z Pustkowiami rzeka niosła

resztki domów, palisad, statków i świątyń. Kiedy tubylcy potrzebowali

grodu na schronienie, wykorzystali szczątki jako budulec – tak powstał

Gród-Kanibal, wyrosły na trupach martwych miast.

Kanibal jest zaniedbany. Wały i palisada w wielu miejscach są osłabione

i wymagają napraw. Przybyszów już z daleka straszy dziób statku

przypominający zębatą rybią paszczę, użyty do załatania palisady.

Wnętrze grodu

Kanibal jest grodem schronieniowym, zamieszkałym tylko w obliczu

niebezpieczeństwa. W tej chwili jest pełen uciekinierów z osad, które stały

na drodze Reguna. Uchodźcy przybyli ze swoimi świniami, krowami,

wołami, nielicznymi końmi. Zapach jest dość przykry.

W Kanibalu schroniło się blisko 100 osób, w tym 30 skłonnych do walki

mężczyzn i kobiet i 40 dalszych osób, które byłyby w stanie udźwignąć

broń i nie zawadzać (do tego trzeba doliczyć mieszkańców Czarnego Pnia,

jeśli dotrą do Kanibala bezpiecznie). 

Domy są duże, niezbyt wygodne i niedopasowane do siebie. W sercu

grodu stoi Świątynia Martwych Bogów, w której mieszkańcy zbierali

maski, rzeźby i malowidła wyrzucane przez rzekę (w tym posążek

zębatego komara Krwiopijców).

Przybyszów przywitają i wypytają o cel podróży członkowie starszyzny. 
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W grodzie

Starszyzna Kanibala: 

Matka Dargute, ma około 40 lat, wysoka i silnie zbudowana,

przyzwyczajona do ciężkiej pracy. Myśląca i zdeterminowana, żeby

powstrzymać Krwiożercę. Jest bardzo dobrym przywódcą, choć nie

wojownikiem.

Stary Jodut, siwobrody, ostatni z wymarłego rodu. Żyje dłużej, niż

ktokolwiek pamięta. Ponury, łatwo go zdenerwować, lubi podkreślać, ile

wycierpiał. W rzeczywistości jest najstarszym członkiem kultu

Metakarpa, a w młodości zdradził Wężową Drużynę.

Sarpis Przemyślny, niski, z łysiną, chytrze uśmiechnięty, z nawykiem

zacierania rąk. Bogaty i bardzo chciwy cwaniak bez zasad. Uważa się za

mądrego, dziwi się, że ludzie nie darzą go sympatią. Przedstawi się jako

przyjaciel drużyny i będzie służył radą, przyklaskując nawet najbardziej

groteskowo nikczemnym pomysłom i proponując własne.

Dalszy rozwój akcji

Towarzysze podróży BG zostaną w Kanibalu jeszcze parę dni. Igli zostanie

aż do końca.

Mieszkańcy grodu wiedzą o świątyni Nocy, chociaż nie bywają w niej

i nigdy nie widzieli zastępu wojowników, który miał pełnić przy niej

wartę. Żeby dotrzeć do świątyni, należy cofnąć się do jeziora, wpłynąć we

wpadającą do niego Czarną Strugę, a potem płynąć aż do kurhanów.

W zamian za wskazanie drogi mieszkańcy będą chcieli, żeby bohaterowie

poprosili tamtejszą drużynę wojowników o pomoc (jeśli w ogóle jest jakaś

drużyna wojowników – stary Jodut głośno mówi, że to bujdy i że nikt nie

przyjdzie z pomocą).
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Kurhany, Rana i świątynia Nocy

Czarna struga

Woda jest zanieczyszczona, ciemna. Przy brzegach rośliny marnieją

i usychają. Bohaterowie płyną wśród martwych drzew, porośniętych

brodami brunatnych porostów.

Stare kurhany

Łódź osiada na mieliźnie. Dalej prowadzi ścieżka wydeptana stopami

niespokojnych zmarłych (widać ślady krwi), prowadząca między starymi

kurhanami, jeszcze sprzed czasów wojny z Pustkowiami. Wzdłuż ścieżki

płynie strumyk oleistej, czarnej cieczy. Rośliny w kontakcie z cieczą

usychają, sama ciecz jest trująca i ma silną złą aurę.

Rana i śpiący olbrzym

Teren wybrzusza się, korzenie zaczynają przypominać kości, mięśnie

i ścięgna. Czarny strumyk wypływa ze źródła na pagórku – po wejściu

na górę widać, że pagórek wygląda jak ciało olbrzyma, z krwawiącą raną

we wzdętym brzuchu.

Czarcia aura osiąga

apogeu m . D o o k o ł a

pagórka, w rachitycz-

nych zaroślach, leżą

kości nekrodemonów.

Kapłan Emperi

Bohaterom wychodzi naprzeciw Emperi, stary kapłan Nocy. Nosi czarne

szaty i kaptur skrywający pół twarzy, podpiera się kosturem ozdobionym

klekoczącymi kośćmi, u pasa nosi święty sierp. Jest ponury i poważny, ale

równocześnie spokojny, silny i życzliwy; mądry mądrością człowieka

pogodzonego z losem. Nie może przyjąć gości na dłużej („Ja bym wam

pozwolił zostać, ale oni – nie”), jednak chętnie zaprowadzi ich do

świątyni, gdzie dowiedzą się wszystkiego o zaginionej Wężowej Drużynie.

Świątynia Nocy

Okrągły, drewniany budynek wygląda zdrowo i solidnie na tle obumarłej

roślinności. U powały świątyni wisi chorągiew Przymierza ze splecionymi

srebrnymi wężami, poszarpana, wyblakła i poplamiona krwią ludzi

i demonów. W skrzyniach pod ścianami Emperi trzyma broń z czasów

Przymierza. 

Kapłan zaprowadzi bohaterów do źródełka pośrodku świątyni – jedynego

źródła zdrowej wody w promieniu wielu staj. Wyjaśni, że po napiciu się

wody bohaterowie zasną i przyśni im się ten sam sen, który on i umarli

śnią każdej nocy; w tym śnie poznają los Wężowej Drużyny.
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Sen

Bohaterowie będą śnili, że są swoimi Przodkami. Równocześnie z tyłu

głowy będą pamiętali, kim są naprawdę. Zachęcaj graczy do działania i

podkreślaj, że to, co zrobią, będzie miało znaczenie – wybory, których

dokonają, będą wyborami, które wojownicy Przymierza naprawdę podjęli

w przeszłości.

BG zasypiają, widząc nad sobą srebrne węże na wyblakłym,

poszarpanym sztandarze Przymierza.

Dźwięk rogu Pustkowi.

Budzą się i widzą ten sam sztandar – nowy i w jednym kawałku. Jest

wiosna, Wężowa Drużyna obozuje na kurhanach. Wezbrana woda

zamieniła je w wysepki pośród moczarów. Jest zimno i mokro.

Przodków Graczy (PG) wita mocno zdemoralizowany towarzysz

broni, Sarpis (dziad Sarpisa Przemyślnego, niedawno urodził mu się

syn). Jest gadatliwy i będzie opowiadał o sytuacji w obozie; będzie też

nakłaniał do dezercji.

Wojsko przywykło już do upiornego dźwięku rogu – siły Pustkowi

od wielu dni błądzą dookoła obozu, ale nie mogą go znaleźć w gęstym,

podmokłym lesie.

Drużyna jest w opłakanym stanie – głód, rany, choroby, dezercje.

Niejaki Skaure już kolejny dzień  myśli o ludożerstwie.

Stary, nieustraszony wojownik, Ragust, nie traci rezonu i ostrzy swój

topór. Krążą plotki, że swój czerwony płaszcz zabarwił we krwi wrogów;

sam Ragust śmieje się z tych bzdur. Jego wnukiem będzie Regun

Krwiożerca.

We wczorajszej potyczce PG jako jedyni zdołali nawiązać równą

walkę z nekrodemonem; odcięli mu rękę, która teraz jest zatknięta

na włóczni pośrodku obozowiska.

Emperi (wygląda równie staro, jak pięćdziesiąt lat później)

niepokoi się. Wrogowie mają znaczną przewagę liczebną. Młody Jodut,

który tak dobrze się zapowiadał i chciał zostać kapłanem, zniknął z obozu

dziś rano. Emperi będzie chciał przemyśleć z PG plany – może należałoby

przenieść obozowisko? A może PG mają pomysł, jak podnieść morale

wojska?

Dźwięk rogu rozlega się raz jeszcze. 

Z mgły wyłaniają się wojska Pustkowi – zniekształceni mutanci, kapłani

w szarych habitach, trzy olbrzymie nekrodemony (jeden bez ręki). Między

nimi biegnie młody Jodut-zdrajca, z ręką czarną od soku demonów

Pustkowi; to on wskazał wrogom drogę do obozu.

Sarpis rzuca się do ucieczki. Emperi obiecuje, że polegli jeszcze

dziś spotkają swoich przodków. Co zrobią PG?

Zanim walka wywiąże się na dobre, sen się skończy. BG  się budzą.
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Przebudzenie

Bohaterowie budzą się, ale wciąż pamiętają, kim byli we śnie. Przekłada

się to na nowe doświadczenia – po przebudzeniu przyznaj im jakąś

premię z przyszłego poziomu doświadczenia, na przykład

dodatkowe czary, umiejętności czy hp.

Zmienianie przyszłości

Decyzje podjęte przez graczy w przeszłości powinny być decyzjami, które

naprawdę podjęli ich przodkowie; wpasowanie ich w fabułę powinno być

możliwe nawet bez wprowadzania paradoksów podróży w czasie.

Na przykład, gdyby gracze zabili Emperiego, Emperi z teraźniejszości

może okazać się upiorem.

Konsekwencje

Jeśli przodkowie graczy stanęli do walki, zginęli. Jeżeli uciekli, Emperi

nic nie wie o ich dalszym losie. W rzeczywistości ocalali zebrali drużynę

wojowników, która istnieje do dziś i jeszcze pojawi się w przygodzie.

Rozmowa z Emperim

Emperi tęskni do chwili, kiedy warta jego i jego zastępu się skończy i będą

mogli spokojnie umrzeć. Nie chciałby wracać pośród ludzi – czuje się

winny, że nie pozwalając odejść umarłym, złamał zasady swojego kultu

i zawiódł swoich wojowników. Byłby w stanie przebudzić umarłych, ale to

opóźniłoby proces leczenia się Rany o wiele lat. Innym też zaleca

pogodzenie się z losem, rezygnację z walki i czekanie na śmierć.

Żeby go przekonać do działania, można wykorzystać to, że:

- Emperi wciąż jest zaciekłym wrogiem Pustkowi; zwycięstwo

kultu Metakarpa zniweczyłoby kilkadziesiąt lat cierpień jego i jego ludzi;

- nie pozwalając umarłym odejść, Emperi już raz naruszył prawa

swojej świątyni dla dobra ogółu;

- w Emperim ciągle tli się iskra nadziei, dzięki której dawniej

został jednym z dowódców Przymierza;

- w głębi serca zależy mu na dobru ludzi i krainy, którą obronił

przed Pustkowiami.

Gdyby bohaterowie chcieli walczyć z Emperim, należy go traktować jak

kapłana albo nieumarłego 3. poziomu, z możliwością przebudzenia

umarłych z kurhanów, żeby go bronili.
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Targ ze śmiercią

Jeśli bohaterowie robią wrażenie godnych zaufania, Emperi może

przekazać im broń, jaką przechowuje – stare pancerze i tarcze ze

splecionymi wężami Przymierza i skorodowane groty włóczni

(dwanaście sztuk, broń +3, ale działają jeden, jedyny raz).

Jeśli przodkowie bohaterów nie uciekli z placu boju, zostawi im pamiątki

po nich – przedmioty o dużej mocy, ale działające tylko jeden raz, zanim

rozpadną się doszczętnie, na przykład:

- róg wojenny, który przeraża wrogów i podnosi na duchu sojuszników.

- kostur, pozwalający rzucić wybrane zaklęcie ze znacznie zwiększoną

mocą.

- tarczę, która ochroni przed wszystkimi obrażeniami od jednego,

wybranego ciosu.

- talizman, który pozwala przywołać ducha opiekuńczego rodu

(2. poziom, statystyki jak pasujące do rodziny BG zwierzę, żywiołak lub

demon).

Jeśli bohaterowie przekonają Emperiego, ten może przebudzić

umarłych, chociaż ostrzeże, że dużo łatwiej ich obudzić, niż znów ułożyć

do snu. Przekaże bohaterom spłowiałą chorągiew Przymierza, za którą

pójdą ożywieńcy. W umarłych będzie tylko cień ich dawnej osobowości,

zakopany pod dziesiątkami lat śmierci i snu. Im dłużej będą przebudzeni,

tym mniej będą otępiali i posłuszni rozkazom; z czasem rozejdą się

w stronę dawnych domów, a wielu zacznie zagrażać żyjącym.

Emperi może przebudzić niedawno zmarłych (w tym wiele ofiar najazdu

Reguna, łącznie z mieszkańcami Cibory z prologu) – będzie ich

30 (statystyki jak zombie). Opóźni to zaleczenie się Rany o przynajmniej

5-10 lat.

Może też przebudzić wszystkich zmarłych – da to dalszych

50 wojowników (statystyki jak szkielet). Zabliźnienie się Rany zajmie

wtedy dalsze kilkadziesiąt lat, przez które umarli będą błąkali się po

okolicy.
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Kanibal przed bitwą

W Kanibalu panuje ponura determinacja. Prawie wszyscy pracują

nad umocnieniem obrony. Matka Dargute osobiście umacnia

palisadę, kupiec Pawil rozdaje fasolę głodnym. Bohaterowie graczy mogą

się przydać przy naprawach, zastawianiu pułapek, szkoleniu obrońców

albo udoskonalaniu planów obrony.

Łodzie stojące w przystani pomieszczą do 20 osób. Przed bitwą

niezdolni do walki mieszkańcy grodu, pod nieliczną strażą, mają odpłynąć

na pół dnia drogi na północ; w wypadku klęski, mają płynąć dalej, aż do

Błękitnego Brodu. Niezdolni do walki to głównie dzieci, starcy, kobiety i

bogacze, którzy mieli dość pieniędzy, żeby przekupić Sarpisa

Przemyślnego.

Kapłanka Lide spędza cały czas w Świątyni Martwych Bogów

w towarzystwie Bauda. Kiedy zasypia, śni, że dławi ją chmura popiołu.

Jest przekonana, że grozi jej niebezpieczeństwo; będzie nalegała, żeby

bohaterowie stale jej towarzyszyli.

Z zachodu, znad Pustkowi, niebo zasnuwa brunatna chmura

przypominająca całun.

Część 3: Krwiożercy! 23



Przybycie Metakarpa

- W nocy silny zachodni wiatr niesie między domy Kanibala obłok pyłu.

W obłoku przybywa Metakarp, kapłan Pustkowi; czujni BG mogą

wypatrzeć jego zgarbioną sylwetkę, kiedy wchodzi do domu zajmowanego

przez Joduta. Pod szarym habitem i zasłaniającą twarz chustą Metakarp

skrywa pokryte bliznami ciało i ohydną trąbę w miejscu nosa i górnej

wargi (2. poziom, rzuca nekrotyczne klątwy i ma dwie bomby dymne

z gryzącym pyłem).

- W domu Joduta zebrali się wszyscy członkowie kultu, którzy dotąd

nie zginęli – sam Jodut, Igli, Irma i Warpin (niepozorny, nieszczególnie

inteligentny rzezimieszek). Metakarp wskaże im kolejną ofiarę –

kapłankę Lide i potwierdzi, że wszystko idzie zgodnie z planem.

- Jeśli BG przystąpili do kultu, Metakarp będzie zaskoczony ich

obecnością, będzie podejrzewał, że są zagrożeniem dla Planu. Będzie im

groził klątwami, które spadną na nich, jeśli zdradzą. Warpin i Irme

zaproponują, żeby dla bezpieczeństwa bohaterów również złożyć

w ofierze.

„Wasze kości zamienią się w żużel! Wasze ścięgna – w żelazne druty! Po

wieczność będziecie błądzić po Pustkowiach, głodni ludzkiego mięsa!”

 - Metakarp

- Przekonujący BG mogą być w stanie nakłonić Metakarpa

do zmiany planów czy wybrania innej ofiary, albo nawet zająć miejsce

Joduta jako przełożonego kultu.

- Metakarp zniknie wraz z kolejnym obłokiem pyłu.

- Żeby zabić Lide, jeden z kultystów wznieci fałszywy alarm

na wałach („Krwiożercy!”), aby odciągnąć jej straż. Pozostali zaatakują;

jedynie Jodut, przełożony kultu, zostanie z tyłu.

- Jeśli Lide nie zginie, wiatr zmieni się na wschodni. Brązowy obłok

zacznie się oddalać, z kolei ze wschodu zaczną nadciągać ciężkie,

szafirowe chmury burzowe.
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Bitwa

muzyka: Składanka  na bitwę

Dźwięk rogu. Krwiożercy przybywają! Jest ich mniej więcej 95 (90,

jeśli jeźdźcy, którzy atakowali świątynię na początku, zostali

unieszkodliwieni). Jadą konno, za nimi powiewają czerwone płaszcze

i chorągwie. „Krew dla Reguna Krwiożercy!”. Reguna otacza

dwunastu młodych, zasłużonych wojowników z tarczami – mają

służyć jako eskorta, a w razie potrzeby jako żywe tarcze. Dziesięciu

wojowników zostaje z tyłu, żeby pilnować wozów z jeńcami i łupami.

Jeśli ostatni mord kultystów nie powiódł się, bitwa rozegra się podczas

potężnej burzy. Jeśli się powiódł, brunatna chmura z zachodu przesłania

już pół nieba.

Plan ataku Krwiożerców

1. Zwiadowcy objeżdżają gród i szukają słabych punktów w obronie.

2. Łucznicy i oszczepnicy zasypują obrońców gradem pocisków.

3. Czarnoksiężnik Ischius Natator, eskortowany przez wojowników,

zaczaja się za zewnętrznym wałem, po czym kruszy trzy gliniane tablice –

zaklęte Pieczęcie Usychania. Każda sprawia, że fragment wewnętrznej

palisady usycha i próchnieje, przez co wystarczy tylko kilka ciosów

topora, żeby zrobić wyłom.

4. Krwiożercy z Regunem i jego eskortą na czele szarżują, przebijając się

przez wyłomy i wspinając się na palisadę.

Wydarzenia podczas obrony

Sabun od Siekiery obrzuca bohaterów obelgami i rzuca im

wyzwanie.

Fragment palisady wali się, paru obrońców jest uwięzionych

pod spróchniałym drewnem.

Znajomego BN-a atakują przeważające siły. Może to być na

przykład Pawil, Dargute lub Sarpis (jeśli ten ostatni jeszcze nie uciekł;

„ratujcie, obsypię was złotem!”, woła).

Jakieś zapłakane dziecko zaplątało się na pole bitwy.

Lide chce złożyć w ofierze jakiegoś Krwiożercę –

poderżnąć gardło i wrzucić ciało do rzeki; chce w ten sposób przywołać

ryboludy z głębin na pomoc obrońcom.

Osobista eskorta Reguna przebija się przez obrońców jak

przez masło, nikt nie umie ich powstrzymać.

Oszalały krwiożerca biegnie z pochodnią w stronę spichrza, żeby

spalić zapasy.

Ostatnia ofiara kultu

Któryś z kultystów przemyka się pośród wojska, po czym intonuje  hymny

Pustkowi i zatapia nóż w plecach jednego z obrońców.
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Odsiecz

W kluczowym momencie bitwy, jeśli podczas wizji Przodkowie Graczy

uciekli... Dźwięk rogu.

Ocalali członkowie Wężowej Drużyny nie złożyli broni. Prawdopodobnie

żaden nie dożył dzisiejszych czasów, ale ich oddział trwa nadal – walczą w

nim ich potomkowie i nowi rekruci, wierni ideałom Przymierza. Z lasu

wyłania się dwudziestu jeźdźców w kolczugach, uzbrojonych w miecze i

włócznie i ze splecionymi wężami Przymierza na chorągwi. Przybywają z

odsieczą.
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Tryumf kultu

Kult planował trzy mordy, którym mogli zapobiec gracze:

1. morderstwo dokonane przez Irmę z Suchego Pnia, jeśli gracze nie

unieszkodliwili jej po przybyciu do osady.

2. morderstwo kapłanki Lide.

3. mord jednego z obrońców podczas bitwy.

Tylko wtedy, gdy dojdzie do wszystkich trzech mordów, plan powiedzie

się w pełni (gdyby gracze dołączyli do kultu po zapobiegnięciu którejś ze

zbrodni, będą mogli spróbować znaleźć dodatkowe ofiary).

Jeśli tylko jeden z mordów dojdzie do skutku, a Przodkowie Graczy

zginęli w wizji, nic się nie dzieje.

Jeśli przynajmniej jeden z mordów dojdzie do skutku, a Przodkowie

Graczy przeżyli, na polu bitwy z Krwiożercami otworzy się szczelina

w ziemi, z której wyjdzie nekrodemon bez ręki, którego w innym

przypadku zabiliby Przodkowie. Zacznie siać spustoszenie po obu

walczących stronach (nie tykając kultystów).

Nekrodemon – ponad trzymetrowy olbrzym; wygląda, jakby nie miał

skóry, mięśnie połyskują metalicznie. Wydłużona, rogata głowa o niemal

ludzkich szczękach i niepokojąco ludzkie dłonie o zbyt wielu palcach.

(poziom 3., statystyki jak ogr)

Jeśli dojdą do skutku przynajmniej dwa mordy, dodatkowo ze szczelin

w ziemi wyjdą nekrogremliny w liczbie równej liczbie ocalałych

kultystów +2. Będą posłuszne rozkazom kultu.

Nekrogremliny – przypominają wychudzone dzieci pokryte

chitynowymi pancerzami, o groteskowo wielkich, zębatych paszczach.

(statystyki jak wielkie szczury)

Jeśli do skutku dojdą wszystkie mordy, poza poprzednimi efektami

zaczyna się pandemonium:

- pole bitwy pokrywa obłok popielnego pyłu, ograniczając widoczność.

- pod Świątynią Martwych Bogów otwiera się nowa Rana, wypełniona

czarną substancją; Świątynia zapada się w niej.

- ze szczelin w ziemi w ciągu kilku minut wychodzi kilkanaście

kolejnych nekrogremlinów i drugi nekrodemon.

- kultyści, którzy dokonali mordów, mutują – rozrastają się gwałtownie,

rosną im kły i pazury, ciała pokrywają się metaliczno-chitynowymi

pancerzami (+1 poziom). Przywódca kultu zachowuje autonomię, ale

wszyscy inni kultyści muszą wykonać rzut obronny, albo Pustkowia

i żądza krwi zaczną przejmować nad nimi kontrolę.

- jeśli Kult nie zostanie zniszczony w bitwie, nowa Rana będzie się

poszerzać i będą się w niej lęgnąć nowe potwory. W ciągu roku cały teren,

na którym toczył się scenariusz, zamieni się w Pustkowia.
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Rozstrzygnięcie bitwy

Gdyby BG nie włączyli się do walki, wynik bitwy będzie uzależniony od

liczebności wojsk. Poniżej znajdziesz ogólne wskazówki. Nie musisz ściśle

się ich trzymać – przeliczanie siły obu wojsk na kalkulatorze

w kluczowym momencie bitwy skutecznie zabiłoby napięcie.

Liczebność wojsk:

Siły Reguna Krwiożercy:

95 wojowników

(-5, jeśli jeźdźcy atakujący świątynię nie żyją).

Siły Kanibala:

26 skłonnych do walki obrońców (dalszych 4 pilnuje łodzi)

potencjalnie: 40 uzbrojonych cywilów (dwóch liczy się jak jeden zwykły obrońca)

maksymalnie 5 obrońców z Suchego Pnia, dodatkowych 6 uzbrojonych cywilów.

do 6 ryboludów wezwanych przez Lide (jeden liczy się jak dwóch obrońców).

do 30 zombie.

do 50 kościotrupów.

do 20 wojowników Wężowej Drużyny (odsiecz).

Niepewni sojusznicy:

do 30 Krwiopijców, jeśli BG przeciągnęli ich na swoją stronę (dwóch liczy się jak

jeden zwykły żołnierz)

Przynajmniej dwukrotna przewaga Krwiożerców1: kompletna

masakra obrońców. Bohaterowie graczy mogą stoczyć ostatnią walkę

otoczeni w Świątyni Martwych Bogów albo próbować wyrwać się

z okrążenia i uciec choć z kilkoma ocalałymi.

Krwiożercy liczniejsi od obrońców: Kanibal upada, ale

Krwiożercy długo będą lizali rany. Bohaterowie mają dużą szansę

na ucieczkę.

Przewaga obrońców mniejsza niż 3:2: ciężka bitwa. Obrońcy

zwyciężają. Ciężkie straty po obu stronach. Krwiożercy zbyt

przetrzebieni, żeby kiedykolwiek się podnieśli.

Przewaga obrońców powyżej 3:2: Po odniesieniu strat Regun

oddaje pole. Za rkilka lat może znów zebrać Krwiożerców i zaatakować.

Udział BG, zasadzki, burzenie morale lub śmierć najważniejszych

walczących (Regun, Ischius, Dargute) może zadecydować o wyniku bitwy.

1 każdy znawca wojskowości wie, że do skutecznego ataku należałoby

mieć większą przewagę liczebną – ale w tym przypadku mamy do

czynienia z fanatyczną i świetnie wyszkoloną drużyną krwiożerców

atakującą cywili.
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Finał

Domykanie wątków:

Jeśli kult wyjdzie na jaw i nie zwycięży, wszyscy kultyści będą skazani na śmierć. Lide może

osobiście ich stracić i ofiarować Rzece.

Przebudzeni umarli zaczną wałęsać się po całej okolicy. Wkrótce będą pierwsze ofiary.

Jeśli obrońcy zwyciężą, będą mieli duże szanse na odbicie większości łupów i jeńców

Krwiożercy.

Ostatnie sceny będą w całości zależały od tego, co zrobili gracze i jak rozwinęła się akcja.

Parę pomysłów, które mogą się przydać:

- postacie z prologu, zmarłe i ożywione, wracają do spalonej Cibory i szukają swoich

domów.

- Jeśli Pustkowia zwyciężyły, Igli przeszywa mieczem Joduta i zasiada na tronie pośrodku

spustoszonego Kanibala.

- przy rybiej paszczy na palisadzie Kanibala zwycięscy obrońcy ułożyli stos z głów zabitych

wrogów, z głową Reguna zatkniętą na włóczni.

- ocalali odbudowują zrujnowane osady i świątynie Rzeki, przywołują na nowo świętego

lina.

- Pawil i Aleida odpływają na północ.

- Wężowi Drużynnicy osiadają w grodzie jako jego obrońcy. Odzyskali honor.
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Dodatek 1: Pomysły na postacie

Bohaterowie Graczy

(dla każdej postaci płeć, oczywiście, dowolna)

Kulstysta Nocy – czciciel opiekunki zmarłych, strzegącej równowagi

między życiem a śmiercią; jego moce opierają się na wzywaniu duchów

zmarłych na pomoc.

Kuzyn Reguna – pamięta swojego starszego kuzyna z czasów, kiedy

dopiero zaczynał zbierać drużynę w Gardzieli. Po pojedynku z Regunem

został wygnany.

Berserker, żądny krwi i chwały nie mniej niż krwiożercy, ale czy równie

skłonny napadać na niewinnych?

Łupieżca, od dziecka w zbójeckiej bandzie. Chce zerwać z przeszłością

i pójść w ślady przodka, który walczył z Pustkowiami.

Badacz Pustkowi – upiory z zachodu bardziej fascynują go, niż

przerażają.

Wariant: BN jako postacie graczy

Możesz powierzyć graczom role Pawila, Aleidy, a nawet Iglego i Lide.

Pozwól im wtedy dowolnie rozwijać i zmieniać osobowość postaci.

Powinno to przyspieszyć rozgrywkę (mniej czasu zejdzie na interakcje

drużyny z BN-ami).

Przodkowie Graczy

Złodziej zaciągnięty do wojsk Przymierza za karę. W drużynie nie

zdradzał się ze swoją przeszłością, nosił tarczę z komarem, mówił, że to

symbol bóstwa wysysającego krew z potężnych i bogatych i pomagającego

słabym i ubogim. Zainspirował kilku dezerterów z oddziału, którzy zostali

pierwszymi Krwiopijcami.

Ragust, dziad Reguna, sławny wojownik.

Emperi, dowódca Wężowej Drużyny, z pewnością dawno zmarły.

Przewodnik z moczarów, który nie planował brać udziału w walce.
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Dodatek 2: Udźwiękowienie

Efekty dźwiękowe

Dźwięk rogu: dl.dropbox.com/u/594184/Horn.wav, znalezione tutaj:

http://www.ultimatemetal.com/forum/threads/looking-for-war-battle-

horns-samples.714827/

Róg wojsk Pustkowi: ryk Godzilli, http://soundbible.com/1720-

Godzilla-Roar.html

Muzyka

Jest jej dużo. Dla użytkowników Spotify przygotowałem gotowe listy

odtwarzania (drodzy Jurorzy – z anonimowego konta, bez obaw). Jeśli

nie korzystasz ze Spotify, najprościej byłoby chyba znaleźć dowolną

muzykę w podobnym nastroju.

Składanka na przygodę

Ciężkie i tajemnicze klimaty. Można włączyć i zostawić w tle przez

większość scenariusza. LINK

David Arkenstone, z płyt Beneath the Darkening Sky i Native Chill:

The Fog

The Storm

The Deep Desolation

The Moonless Midnight

The Ice Forest

They Are Coming

The Wind From The North

Ghost Runner

Robyn Miller, ze ścieżki dźwiękowej gry Riven: A Sequel to the Myst:

Atrus' Theme

Jungle Totem

Survey Island Theme

Village Entrance Theme

Temple

Moiety Caves

Moiety Theme

Boat Ride

Catherine's Freedom

Fissure

Jack Wall, ze ścieżek dźwiękowych Mysta III i Mysta IV:

Atrus' Study

Saavedro's Theme

A Heartbeat Away
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Saavedro's Lair

Theme From Edanna

Deadwood Ridge

Swing Wines

The Forest and the Swamp

Myst IV Main Theme

Enter Tomanha

Nearest Island

The Monastery

Hall of Spirits

Dead Can Dance, kawałki bez rozpoznawalnych słów po angielsku

z płyt Wake, Aion, The Serpent's Egg, Within the Realm of a Dying Sun,

Spleen and Ideal, Dead Can Dance:

Frontier

Summoning of the Muse

Song of the Nile

The Arrival and the Reunion

Mephisto

The Song of the Sybil

As The Bell Rings The Maypole Spins

The End of Words

Wilderness

The Promised Womb

Radharc

Orbis De Ignis

The Writing On My Father's Hand

Chant Of The Paladin

Mother Tongue

Cantara

Mesmerism

Avatar

Ocean

Musica Eternal

Carnival of Light

Trevor Morris, ze ścieżki dźwiękowej do Wikingów:

Northern Lights / Entry to Kattegat

Journey to Kattegat

Peter Peter, Peter Kyed, ze ścieżki dźwiękowej do Walhalli:

Return

Valhalla Rising – End Credits
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Składanka na bitwę

Duży wykop. Używać sporadycznie. LINK

Basil Poledouris, ze ścieżki dźwiękowej do Conana Barbarzyńcy:

Battle of the Mounds

Junkie XL, ze ścieżki dźwiękowa do Mad Maksa IV i 300: Początku

Imperium (razem z Nickiem Glennie-Smithem):

Blood Bag

Spikey Cars

Storm is Coming

Claw Trucks

Chapter Doof

History of Artemisia

Marathon

Fog Battle

Fire Battle

Greeks on Attack

End Credits (300: Rise of an Empire)

Tyler Bates, ze ścieżki dźwiękowej do 300:

To Victory

Returns A King

Come And Get Them

Dodatek 2: Udźwiękowienie 33

https://play.spotify.com/user/regun.quentin/playlist/35N3uEm9LnJPZx5JGsXiKV


Dodatek 3: Postacie z prologu

Rozdaj poniższe karty graczom przed grą.

1. Bliwot, kupiec: Udało ci się kupić 
za bezcen trzydzieści worów fasoli. 
Zrobisz na niej interes życia.

2. Meleta, młoda pasterka: Gdzie 
jest Muntli, twój dziadek? Powinien być
w domu.

3. Muntil, niedowidzący starzec: 
Dawniej byłeś wojownikiem, ale 
dostałeś strzałą w kolano... Wyszedłeś 
posłuchać szemrania rzeki.

4. Dargil, wyrostek: Wczoraj do 
wioski przypłynęła Aleida, piękna 
trubadurka z południa. Chyba się 
zakochałeś.

5. Linke, młoda wdowa: Popielna 
choroba zabrała twojego ukochanego 
Druwina. Czasem słyszysz jego głos – 
inni mają cię za obłąkaną.

6. Sowide, zielarka: Od lat leczyłaś i 
chroniłaś mieszkańców Cibory, są ci jak
dzieci.
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Dodatek 4: Słowa starego wróżbity

Przed wyruszeniem na wyprawę bohaterowie otrzymali od starego wróżbity takie wskazówki:
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Płyńcie z prądem, na północ,
w stronę głównego biegu Rzeki-
Matki! Pod grodem zwanym
Kanibalem, u boku śpiącego
olbrzyma stoi świątynia Nocy,
a w niej – zastęp nieustraszonych
wojowników. Tam dowiecie się,
co spotkało Wężową Drużynę.



Dodatek 5: Mapy
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