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Niniejszy scenariusz nie powinien zająć
więcej niż jednego pełnego wrażeń wieczora.
To niezbyt skomplikowana fabuła, mająca na
celu pokazać, że Kultyści – najpopularniejsi
adwersarze w Zewie Cthulhu – to nie tylko
Kultysta #1, Kultysta #2 itd., ale postacie z
krwi i kości. Pogruchotane przez życie albo od
urodzenia pokręcone – niemniej nadal osoby,
z osobowością i dążeniami. Być może po tej
przygodzie twoi Gracze dwa razy zastanowią
się przed aplikowaniem solidnej dawki ołowiu
jako
szczepionki
chroniącej
przed
zdradzaniem własnej rasy. A może zwyczajnie
będą mogli w końcu dać upust tłumionej od lat
rządzy krwi oraz rzucić tu i ówdzie parę
zaklęć. Nie oceniam.
TWORZENIE POSTACI
Przede wszystkim, Gracze nie powinni
niepotrzebnie spłycać postaci. Kultyści nie są
kretynami powtarzającymi mantrę „na chwałę
Nyarlathotepa”. To często rozbici, ciężko
doświadczeni ludzie, którzy – postawieni
przez los pod ścianą – decydują się na
zniszczenie ściany oraz losu. Każdy Kultysta
powinien zawrzeć w swojej biografii powód
dla zwrócenia się przeciwko ludzkości. Może
to być żądza zemsty, ogólnie pojęty nihilizm,
pogoń za plugawą wiedzą, mroczne rodzinne
dziedzictwo, chęć zdobycia potęgi, a nawet –
czyste szaleństwo. Jego popęd powinien
determinować wszelkie działania. Zamiast
stosować system wartości „zło – dobro”,
Kultysta stosuje system „przydatne –
nieprzydatne”. Liczy się cel, a nie domniemana
nagroda w Niebie. Poza tym – ze względu na
założenia scenariusza – Kultyści Graczy
powinni znajdować się możliwie nisko w
hierarchii swojego kultu, albo też po prostu
być członkami stosunkowo niewielkiej
organizacji. Wynika to z faktu, że trudno
oczekiwać, żeby Wielki Hierofant Siódmego
Poziomu Wtajemniczenia podjął się misji
drobnej kradzieży, która jest wstępem do tej
przygody.
WŁASNE POSTACIE: Jeśli twoi Gracze
zdecydują się na stworzenie własnych

Kultystów, obowiązują standardowe zasady
tworzenia postaci, przy czym ich umiejętność
Mity Cthulhu powinna być równa sumie WYK
oraz zaokrąglonej w dół 1/3 liczby lat
spędzonych w organizacji. Pozwól im też
wybrać po dwa-trzy czary (w granicach
rozsądku; najlepiej takie, które zapewnią
szybką nadnaturalną przewagę, a nie
wymagające
kilkugodzinnych
rytuałów).
Gracze w Zewie Cthulhu rzadko mają okazję
pobawić się magią – spraw im trochę frajdy.
GOTOWE POSTACIE: Czwórka tych Kultystów
została co do jednego punkcika Umiejętności
stworzona podług wszelkich prawideł
mechaniki – nie mają żadnej przewagi nad
postaciami tworzonymi od podstaw. Znane
przez nich czary są dostępne w każdym
polskim wydaniu Zewu Cthulhu.
Nie ma też powodów, aby nie móc
zastosować jakiejś metody mieszanej, np. gdy
gra więcej niż czworo Graczy, gdy ktoś chce
dokonać zmian w gotowej postaci, albo gdy
nie wszystkim te postacie przypadną do gustu.
Niezależnie od obranego sposobu tworzenia
Kultystów, Gracze muszą wybrać sobie jakieś
bóstwo (lovecraftowskie, rzecz jasna),
lokalizację kultu (możliwie nieodległą od
Arkham, np. Boston czy Ipswich) i plugawą
nazwę dla niego (jak Loża Wieczystego
Zmierzchu
albo
Heroldowie
Rychłego
Upadku).
KWESTIE MECHANICZNE
Każdy rzut na Poczytalność Kultysty jest z
góry uznawany za zakończony sukcesem.
Gwoli ścisłości – to nie znaczy, że Kultyści nie
są w stanie tracić PP. Oznacza to jedynie, że
zawsze tracą liczbę PP odpowiadającą
udanemu rzutowi na poczytalność. Stosując
przykłady z podręcznika: ujrzenie Mi-Go
[0/1k6 PP] nie powoduje u nich utraty
Poczytalności, ale już ujrzenie Mrocznego
Młodego [1k3/1k10 PP] – owszem. Rzecz ma
się tak samo w przypadku rzucania czarów.

Z drugiej jednak strony, wiedza o
prawdziwej naturze rzeczy i miejscu ludzkości
w porządku wszechświata odciska piętno na
psychice Kultystów. Zwykli ludzie zawsze
będą czuli podczas rozmowy, że „coś jest nie
tak”, że ich maniera i dobór słów to fasada dla
złowrogiego szaleństwa. Działa to też w drugą
stronę – Kultystom trudniej analizować mowę
ciała czy zagłębiać się w cudzą psychikę, bo
traktują niewtajemniczoną część ludzkości jak
robactwo. Dlatego też w przypadku rzutów na
wymienione poniżej Umiejętności, odejmują
od wyniku karny rzut 1k10:
- Charakteryzacja,
- Perswazja,
- Psychoanaliza,
- Psychologia,
- Targowanie się,
- Wiarygodność,
- Wmawianie.
Kara ta jest dotkliwsza [-2k10] w
przypadku interakcji z osobami takimi jak
policjanci,
psychiatrzy,
psychologowie,
sprzedawcy samochodów, oszuści, media,
szamani czy przywódcy religijni – ogólnie
chodzi o ludzi, którzy zawodowo zajmują się
przynajmniej pobieżną analizą ludzkiej
psychiki.
PROWADZENIE
Pamiętasz, jak zawsze patrzyłeś karcącym
wzrokiem na Graczy, którzy w trakcie sesji
chcieli torturować bohaterów niezależnych?
Jak ganiłeś ich za chęć łamania postanowień
Konwencji genewskich przy najmniejszej
oznace oporu ze strony przesłuchiwanych
osób? Teraz powinieneś ich do tego zachęcać;
uśmiechnij się i skiń głową jak dumny mentor,

gdy wyjmą narzędzia tortur. Przypomnij im,
że pozostawianie świadków nie leży w
interesie Kultystów. Twoi Gracze mają dzisiaj
wolne od jakichś tam śmiesznych „zasad
etycznych”. Niech rzucają czary, likwidują
niewiernych i gardzą ustalonym społecznym
porządkiem – niech się wyszaleją.
BADACZE I DETEKTYWI
Poza Kultystami, w scenariuszu występuje
jeszcze grupa Badaczy Tajemnic (prof. Harvey
Walters, dr Carolyn Fern i prof. „Monterey”
Jack Terwilinger) oraz – nieco później –
Detektywów (Joe Diamond i Jenny Barnes). To
typowe przeszkadzajki do wykorzystania
przez Strażnika Tajemnic, gdy tylko zrobi się
zbyt łatwo – oczywiście, w granicach dalece
posuniętego rozsądku i prawdopodobieństwa.
Obie grupy z różnych powodów starają się
dotrzeć
do
sedna
morderstwa
rozpoczynającego właściwą część akcji. Mogą
deptać Kultystom po piętach, a nawet stać się
ich ofiarami, jeśli wyjątkowo pechowo
rozegrają swoje karty…

TŁO
Składająca się z prof. Harveya Waltersa, dr
Carolyn Fern oraz prof. „Montereya” Jacka
Terwilingera typowa do bólu drużyna Badaczy
Tajemnic usiłuje zlokalizować miejsce, w
którym kult znany im jedynie jako Bracia
Żółtego Znaku zamierza przeprowadzić nie
określony bliżej rytuał. Rytuał ten – według
członków kultu – „zapoczątkuje nową erę w
dziejach ludzkości”; nie potrzeba wiele
wyobraźni, żeby domyślić się, że nie wróży to
niczego dobrego. Na przestrzeni kilku
ostatnich miesięcy, Badacze wielokrotnie
mieli do czynienia z członkami tej grupy i nie
raz udało im się nadepnąć im na odcisk.
Wszystko wskazuje na to, że ich działania
skupione są na zdobyciu niepozornej figurki,
którą Monterey Jack odkrył rok temu podczas
wykopalisk w Syrii. Monterey nie rozstaje się z
nią od czasu włamania do jego domu w
Arkham, w efekcie którego zmuszony był

śmiertelnie postrzelić dwóch niedoszłych
złodziei – niewątpliwie będących kultystami.
Prof. Harvey Walters wzmógł się niedawno
na szczególny koncept: postanowił zlecić
wykonanie możliwie doskonałej kopii figurki i
użyć jej jako przynęty. Skorzystał też z usług
Glorii Goldberg – lokalnego medium i osoby o
ponadprzeciętnych
zdolnościach
paranormalnych, aby nałożyła na kopię
artefaktu czar, pozwalający jej zlokalizować go
w dowolnym miejscu na Ziemi. Kolejnym
krokiem była organizacja wystawy dotyczącej
syryjskich
wykopalisk
Montereya
i
upewnienie się, że Arkham Advertiser o niej
doniesie. Nie ma wątpliwości, że Bracia
Żółtego Znaku wykorzystają wydarzenie, aby
zdobyć artefakt. Trójka Badaczy powzięła
wszelkie środki, aby im to ułatwić –
jednocześnie dbając o pozory autentyczności
całego przedsięwzięcia. Alea iacta est.

HARVEY WALTERS, profesor historii i były dziennikarz
S 09
KON 12
BC 11
INT 17
MOC 10
ZR 14
WG 12
WYK 25
P 50
WT 12
Mod. Obr. 0 Szybkość 8
Broń: laska ze szpadą (40%, obr. 1k6+MO, zas. dotyk, 1 at/r, WT 10,
dokonuje przebicia)
Umiejętności: Archeologia 23%, Fotografowanie 56%, Historia 82%,
Język obcy (francuski) 62%, Język obcy (łacina) 72%, Język obcy
(niemiecki) 55%, Korzystanie z bibliotek 71%, Mity Cthulhu 32%, Okultyzm 55%,
Perswazja 43%, Ukrywanie się 34%, Wiarygodność 65%
Czary: przywołanie/spętanie byakhee, zaklęcie piszczałki

CAROLYN FERN, psycholog
S 12
KON 13
BC 12
INT 17
MOC 14
ZR 13
WG 12
WYK 19
P 70
WT 13
Mod. Obr. 0 Szybkość 8
Broń: Derringer .25 (1 lufa) (35%, obr. 1k6, zas. 3m, 1 at/r, 1 mag.,
WT 5)
Umiejętności: Antropologia 27%, Farmacja 35%, Język obcy (łacina)
43%, Korzystanie z bibliotek 56%, Medycyna 20%, Mity Cthulhu 9%,
Perswazja 49%, Pistolet 35%, Psychoanaliza 57%, Psychologia 79%,
Spostrzegawczość 72%, Ukrycie czegoś 26%, Wiarygodność 37%, Wmawianie 68%

„MONTEREY” JACK TERWILINGER, archeolog-awanturnik
S 15
KON 16
BC 10
INT 14
MOC 12
ZR 13
WG 15
WYK 24
P 60
WT 13
Mod. Obr. +1k4 Szybkość 8
Broń: automatyczny .45 (67%, obr. 1k10+2, zas. 15m, 1 at/r, 7 mag., WT
8, zac. 00), uderzenie pięścią (75%, obr. 1k3+MO)
Umiejętności: Antropologia 65%, Archeologia 75%, Biologia 35%,
Historia Naturalna 37%, Korzystanie z bibliotek 65%, Mity Cthulhu 12%,
Pistolet 67%, Prowadzenie samochodu 50%, Targowanie się 50%, Wspinanie się
65%
CEL

Artykuł zamieszczony w gazecie Arkham Advertiser

Akcja rozpoczyna się prosto, by nie rzec –
prostacko. Kult, do którego należą Kultyści
twoich Graczy, pragnie zdobyć artefakt
ukazany w przekazanym im wycinku gazety
Arkham Advertiser [HANDOUT] – syryjską
figurkę sześcioskrzydłego demona. Powód nie
ma wielkiego znaczenia dla przebiegu sesji –
może nim być przeprowadzenie plugawego
rytuału z jego udziałem, uniemożliwienie jego

wpadnięcia w niepowołane ręce czy może
dodanie do kolekcji Wielkiego Kapłana. Grunt,
że
wejście
w
posiadanie
tego
hitchcockowskiego MacGuffina to główny cel,
na którym mają skupić wszelkie swe środki.
Zdobycie
sześcioskrzydłego
sokoła
maltańskiego to dla nich priorytet.
Przedstaw zadanie jako banalne –
wmieszanie się w tłum, zorganizowanie jakiejś
dywersji i zręczna ucieczka z terenu kampusu.

PLAN
Daj swoim Kultystom szansę na właściwe
zorganizowanie całej akcji. Sesja rozpoczyna
się w czwartek, 10. października 1929 r. Mają
całe 2 dni na powzięcie odpowiednich
preparacji. O ile zdobycie artefaktu przed
wydarzeniem może być skomplikowane (a
nawet nierealne, zważywszy na fakt, że
niekoniecznie musi on grzecznie czekać na
nich w magazynie uniwersytetu), o tyle mają
wystarczająco dużo czasu, żeby poznać
rozkład pomieszczeń i zaplanować kradzież. Z
pewnością nie powinni przez tych kilka dni
przed właściwą akcją rzucać się w oczy, więc
muszą działać ostrożnie i nie wzbudzać
podejrzeń. Należy też wyperswadować im
niepotrzebne komplikowanie ich działań.
Jasne – może udałoby się torturami zmusić
pracowników uniwersytetu do wskazania,
gdzie znajduje się artefakt; środki siłowe
mogłyby również zostać użyte przy jego
zdobyciu,
niemniej
tak
nieeleganckie
podejście niepotrzebnie narażałoby kult na
ujawnienie swojej działalności, a wziąwszy
pod uwagę przewidywany niski poziom
uniwersyteckich zabezpieczeń podczas gali –
byłoby zwyczajnie niepraktyczne. Chwila
poświęcona na nieudolne udzielanie się w
towarzystwie, jakieś krótkie spięcie instalacji
elektrycznej, czy co tam sobie Gracze
wymyślą, i artefakt znika; nie ma powodu
spodziewać się większych komplikacji.
Kultyści mogą zdobyć garść informacji
kręcąc się po terenie uniwersytetu w dniach
poprzedzających galę. Oto, co możesz im
zaserwować:
– wydarzenie nie będzie zabezpieczane przez
policję,
– najcenniejsze artefakty przechowywane są
obecnie w skarbcu Pierwszego Banku w
Arkham (prawda jest taka, że nie ma tam
ani oryginału figurki, ani jej podróbki,
jednak jeśli twoi Gracze zdecydują się
skupić na zorganizowaniu napadu na bank
– proszę bardzo),
– głównym organizatorem gali i kustoszem
wystawy jest prof. Harvey Walters,
– z nieodgadnionego powodu, lokalna
niesławna okultystka i medium, Gloria
Goldberg, była w ostatnich dniach często
widziana na terenie uniwersytetu.

WYSTAWA
Wszystko zaczyna się zgodnie z planem;
front głównego budynku uniwersytetu lśni
światłem reflektorów, goście przybywają,
parkują swoje samochody, witają starych
znajomych i palą papierosy.
Jeśli Kultyści mieli dość rozsądku, by
wypożyczyć odpowiednie stroje wieczorowe
(artykuł w gazecie wyraźnie wskazywał na
konieczność takiego ubioru), to zapewne nie
mają problemu z dostaniem się do środka i
uiszczeniem
niewygórowanej
opłaty.
Wchodzący goście wpisują swoje imiona i
nazwiska
do
księgi;
Kultyści
mogą
zaryzykować podanie własnych, lub jakieś
szybko wymyślić.
Jeśli jednak Gracze zapomnieli o niezbędnej
odzieży, będą musieli improwizować. Pół
biedy, jeśli od początku planowali włamanie
(choć niewątpliwie wzbudzą wewnątrz uwagę
nosząc zwykłe ubrania). Druga opcja to
zręczne dobranie spośród przybywających
gości osób o podobnej odpowiednim
Kultystom posturze, odciągnięcie ich ku mniej
oświetlonym rejonom kampusu i pozbawienie
życia (bądź też pamięci za pomocą
odpowiedniego czaru).
Znalazłszy się we wnętrzu, Kultyści
powinni być możliwie niezaangażowani w
zbędne rozmowy. Z pewnością mają
świadomość tego, jak specyficznie oddziałują
na „normalne” jednostki.
Krótko
po
nudnawym,
choć
przedstawionym z niekłamanym przejęciem
przez prof. Teriwlingera wykładzie, następuje
odsłonięcie najcenniejszego artefaktu, który
stanowi pokazana w gazecie figurka, ale – na
bogów! – gablota jest pusta (od dłuższego
czasu, więc w zależności od obranej strategii,
to Kultyści mogą przyczynić się do odkrycia

tego faktu). Wstrząśnięci goście wydają z
siebie pomruki niezadowolenia; „złodziej!”,
„jakże to być może?!”, „granda!”. Obecna na
uroczystości
trójka
Badaczy
udaje
zadziwienie, w duchu gratulując sobie
elegancko wprawionego w ruch misternego
planu (można nawet pozwolić Kultystom
zauważyć fałsz ich emocji przy udanym rzucie
na Psychologię).
Sprawy wkrótce przyjmują jednak zgoła
nieprzewidziany przez tę grupę szlachetnych
czempionów ludzkości obrót. Otóż zanim
ktokolwiek jest w stanie wezwać policję w
sprawie kradzieży, któryś z gości odkrywa na
parkingu zwłoki. Przestrach i zgroza są teraz
szczere nawet u Badaczy.
Zwłoki z całą pewnością należą do członka
Braci Żółtego Znaku; tatuaż przedstawiający
Żółty Znak na nadgarstku denata nie
pozostawia najmniejszych wątpliwości. Na
czole ma jednak wycięty ostrym narzędziem
symbol „X”. Większość obecnych osób będzie
przekonana, że to dzieło seryjnego mordercy –
w zeszłym tygodniu głośnym echem odbiła się
sprawa
zabójstwa
dziennikarza,
Rexa
Murphy’ego, którego martwe ciało oznaczono
dokładnie w ten sam sposób, a mieszkanie –
podpalono. To ważna wskazówka, której
Kultyści nie powinni puścić mimo uszu.
Wezwana zostaje policja, a uczestnicy gali
proszeni są o pozostanie w głównej sali. Czy
Kultyści zaryzykują bycie maglowanymi przez
przedstawicieli prawa? Może niektórzy z nich
mają drobne przestępstwa na sumieniu i
woleliby pozostać niezidentyfikowanymi?
Może zwyczajnie nie chcieliby zwracać na
siebie zbędnej uwagi? A może nie chcą
marnować czasu, skoro trop może być jeszcze
świeży?
Z drugiej jednak strony – mają dziesiątki
świadków mogących potwierdzić, że w chwili
morderstwa znajdowali się w sali. Jest mało

prawdopodobne, że cień podejrzeń padnie
akurat
na
nich
(chyba
że
jakość
przeprowadzonego przez nich ewentualnego
rekonesansu
poprzedzającego
nieudaną
kradzież mogła wzbudzić w pracownikach
uniwersytetu
uzasadnione
wątpliwości,
którymi będą chcieli podzielić się ze stróżami
prawa).
Przybyli na miejsce policjanci przesłuchują
uczestników gali do bladego świtu. Kultyści
mają mnóstwo czasu, żeby się wymknąć, jeśli
istotnie nie będą chcieli być wypytywani.
Niemniej, udana ucieczka z miejsca zdarzenia
z pewnością będzie wymagała rzutów na
Ukrywanie się, Skradanie, albo nawet
Wmawianie.
WIEDZA STRAŻNIKA TAJEMNIC: Członek
Braci Żółtego Znaku został zabity przez dwie
młode wiedźmy – Lydię Winthrop i Amandę
Colridge (z całą pewnością podały fałszywe
nazwiska na liście gości), należące do
liczącego obecnie ledwie siódemkę dziewcząt
niewielkiego sabatu, mającego sekretną
siedzibę na obrzeżach Kingsport. Trzy lata
temu nagle zmarła ich przywódczyni,
wiekowa wiedźma znana w okolicy jako Stara
Molly. Członkinie sabatu są w większości
niezbyt doświadczone, nieco naiwne, ale
nadrabiają entuzjazmem. Ich nieformalną
przywódczynią jest obecnie najstarsza z nich –
Agatha Lerche. Figurka została przez nie
ukradziona,
gdyż
dziewczyny
chcą
kontynuować dzieło Starej Molly i przyzwać
czczonego przez nią demona, którego
nazywała „Gydorhaz”. Gdy Badacze Tajemnic –
zgodnie z i tak już mocno wykolejonym
planem – udadzą się do Glorii Goldberg, ta nie
da rady zlokalizować figurki, ponieważ po ok.
30 minutach od kradzieży nie będzie się ona
znajdowała na powierzchni Ziemi (o czym
szerzej traktuje dalsza część scenariusza).

Po zajściu podczas gali, Kultyści dysponują
garścią poszlak. Wiedzą, że podobnego mordu
dokonano już wcześniej na dziennikarzu
Arkham Advertisera; może warto byłoby
rzucić okiem na jego spalone mieszkanie, jeśli
uda im się je zlokalizować. Mogli też usłyszeć
o Glorii Goldberg – z pewnością bez problemu
znajdą jej mistyczne emporium, jeśli zajdzie
potrzeba. A może pora przycisnąć prof.
Harveya Waltersa, gdy późnym wieczorem
będzie nadrabiał zaległości w pracy?
Ich śledztwo z pewnością wyda najlepsze
owoce, jeśli będzie przeprowadzane po
zmroku – zarówno ze względu na ich
odpychające osobowości, jak i stosowane
środki. Być może Gracze będą tak bardzo
skorzy do rozpoczęcia tych działań, że – o ile
uda im się zbiec z terenu uniwersytetu – rzucą
się w wir inwestygacji jeszcze tej samej nocy;
zdecydowanie łatwiej będzie im jednak
najpierw zdobyć za dnia informacje na temat
miejsc, do których planują się udać. Porządne
zbadanie wszystkich tropów oferowanych w
niniejszym dziale powinno zająć Kultystom
przynajmniej dwie doby.
WIEDZA STRAŻNIKA TAJEMNIC: Bracia
Żółtego Znaku bardzo szybko dowiadują się o
zejściu swojego agenta, Simona Newmana
(ponieważ denat nie miał ze sobą
dokumentów i wpisał się na listę gości pod
fałszywym nazwiskiem, arkhamska policja zna
go jako Arthura Millera). Już na drugi dzień
wysyłają do Arkham dwójkę Detektywów –
Joe Diamonda i Jenny Barnes. Detektywi ci nie
mają pojęcia, dla kogo pracują i niewiele ich to
obchodzi. Ich celem jest odkrycie, kto stoi za
śmiercią pana Newmana. Przybywają do
Arkham wczesnym popołudniem i zaczynają
węszyć. Co do wiedźm – jeszcze w noc
wystawy, krótko po dokonanej kradzieży,
sabat z Kingsport usiłuje wykonać próbę
generalną przywołania demona. Ponieważ
dysponuje w swej kryjówce fizycznym
przejściem
do
Krain
Snów,
może
przeprowadzić pełny rytuał po drugiej stronie
rzeczywistości, bez ryzyka przyzwania
czegokolwiek oraz zużycia energii figurki.

Rytuał kończy się, oczywiście, spektakularną
klęską, gdyż podrobiona figurka nie jest w
stanie
odpowiednio
przekonwertować
skupionej na niej mocy. Niemal wszystkie
wiedźmy biorące w nim udział natychmiast
umierają na skutek zatrzymania akcji serca.
Przeżywa jedynie Agatha Lerche – dzięki
noszonej przez nią obsydianowej broszce,
należącej pierwotnie do Starej Molly
(zapewniającej użytkownikowi dodatkowe 20
PM). Rankiem, otrząsnąwszy się z szoku,
postanawia odnaleźć i ukarać winnych.
Ponieważ ma świadomość, że fałszywa figurka
posiada jakiś rodzaj magii, używa po ziemskiej
stronie przejścia do Krain Snów czaru
wykrycia zaklęcia, co pozwala jej zlokalizować
źródło czaru i niechybnie skutecznie
doprowadzi ją do Glorii Goldberg (o ile
zachowa przy sobie figurkę służącą jej za
busolę). Jeśli Gloria nie będzie od tej pory
miała powodów, by ponownie próbować
zlokalizować fałszywy artefakt, nie ma
możliwości
spodziewać
nadchodzącego
zagrożenia, i kolejnej nocy – po krótkich
torturach mających na celu wyciągnięcie z niej
informacji o prawdziwej figurce – zostanie
zabita w swoim domu. Monterey Jack dołączy
do niej cztery godziny później.

JOE DIAMOND, twardy detektyw
S 14
KON 13
BC 13
INT 15
MOC 10
ZR 16
WG 14
WYK 11
P 50
WT 13
Mod. Obr. +1k4 Szybkość 8
Broń: automatyczny .32 (74%, obr. 1k8, zas. 15m, 3 at/r, 8 mag., WT 8,
zac. 99), uderzenie pięścią (65%, obr. 1k3+MO)
Umiejętności: Otwieranie zamków 52%, Perswazja 63%, Pistolet 74%,
Prawo 23%, Prowadzenie samochodu 59%, Spostrzegawczość 81%,
Tropienie 72%
JENNY BARNES, dociekliwa asystentka
S 10
KON 13
BC 13
INT 16
MOC 12
ZR 16
WG 16
WYK 19
P 60
WT 13
Mod. Obr. 0 Szybkość 8
Broń: 2 x automatyczny .22 (69%, obr. 1k6, zas. 10m, 3 at/r, 6 mag., WT
6, zac. 00)
Umiejętności: Charakteryzacja 53%, Jeździectwo 45%, Język obcy
(francuski) 72%, Nasłuchiwanie 45%, Okultyzm 10%, Otwieranie
zamków 43%, Perswazja 46%, Pistolet 69%, Prowadzenie samochodu 45%,
Skradanie się 37%, Ukrywanie się 55%, Wiarygodność 87%, Wmawianie 63%
MIESZKANIE DZIENNIKARZA
Rex Murphy wynajmował mieszkanie w
stosunkowo obskurnej kamienicy, z dala od
centrum miasta. Kultyści z łatwością je znajdą,
wypytując w głównej siedzibie Arkham
Advertisera. Jego mieszkanie na poddaszu nie
jest doszczętnie spalone, jednak usunięto
grożącą zawaleniem część dachu. Osoby
wynajmujące mieszkania w pobliżu miejsca
pożaru zostały przeniesione do tymczasowych
kwater,; niemniej od parteru do drugiego
piętra nadal mieszkają ludzie. Nocą wejścia do
budynku pilnuje gruby cieć, który zwykł nie
zadawać wielu pytań. Jeśli Kultyści zdecydują
się przeszukać mieszkanie, w przypadku
robienia hałasu na pewno zetkną się ze
wścibstwem i podejrzliwością mieszkańców
kamienicy. Istnieje ryzyko wezwania przez

nich policji.
Przed przeszukiwaniem, Kultysta o
najwyższym poziomie Szczęścia powinien
wykonać rzut. Jeśli będzie nieudany, pod
kamienice zajedzie Joe Diamond i Jenny
Barnes, żeby trochę powęszyć (Jenny zostanie
w samochodzie, w celu obserwowania
okolicy). Jeśli rzut będzie udany, użyj
przybycia Joego i Jenny dopiero, gdy Kultyści
przeszukają mieszkanie, albo wcale. Należy
mieć na uwadze, że budynek posiada typowe,
instalowane
na
zewnątrz
schody
przeciwpożarowe, które mogą posłużyć
Kultystom za drogę ucieczki w krytycznej
sytuacji.
Znajdujące się w mieszkaniu drobne
fragmenty nadpalonych kartek papieru i
zwęglone bibeloty nie pozwalają na odkrycie
wielu wskazówek. Jedyny większy czytelny
fragment zawiera kartka [HANDOUT], która
wyraźnie została celowo umieszczona w
stojącym na zniszczonej kuchence czarnym od
pożaru czajniku. Kultyści mogą ją znaleźć po
udanym
teście
Przeszukiwania,
albo
poświęciwszy na szperanie przynajmniej pół
godziny. Wspomniany w treści kartki rysunek
matrycy nie przetrwał pożaru, więc Kultystom
pozostaje wizyta na posterunku policji, jeśli
chcą ją ujrzeć.

Nadpalona notatka dziennikarza

POSTERUNEK POLICJI
Wspomniany w notatce Rexa Murphy’ego
posterunkowy George Detwillinger pracuje od
poniedziałku do piątku w godzinach 15.0023.00, więc jeśli Kultyści chcą się z nim
rozmówić, muszą trafić na jego zmianę. Jest
wątpliwe (ale nie wykluczone), że ktokolwiek
na posterunku udzieli im informacji na temat
jego adresu zamieszkania. Jednak poza
posterunkiem nie będzie miał dostępu do
poszukiwanych przez Kultystów informacji,
więc nachodzenie go w domu w celu innym
niż zastraszenie jest bezcelowe. Detwillinger
to najgorszego sortu śliskie bydlę, gotowe
sprzedać dowolną informację za odpowiednią
sumę. Akta interesujące Kultystów wycenia na
20$; (30$, jeśli wyczuje, że bardzo im zależy).
Po zawarciu transakcji umawia się z

Kultystami w nędznym barze nieopodal
posterunku, dając im 20 minut na
zaznajomienie się z ich treścią dokumentów.
Oprócz nie mających znaczenia ogólników i
domysłów,
zawierają
starą
kartkę
(HANDOUT). Detwillinger nie jest idiotą i nie
będzie chciał naruszyć integralności akt –
pozwoli Kultystom co najwyżej robić notatki.
Oczywiście, zakładając że go zwyczajnie nie
zabiją.
Każdy okultysta wart swego fachu (a więc
posiadający przynajmniej 20 punktów
umiejętności Okultyzm) z łatwością rozpozna
w symbolach częstokroć stosowany przez
wiedźmy alfabet zwany transitus fluvii. Udany
rzut na okultyzm pozwoli natychmiastowo
przyporządkować
symbolom
litery
łacińskiego alfabetu (HANDOUT).

GEORGE DETWILLINGER, przekupny policjant
S 14
KON 13
BC 15
INT 11
MOC 11
ZR 13
WG 12
WYK 14
P 55
WT 14
Mod. Obr. +1k4 Szybkość 8
Broń: rewolwer .38 (54%, obr. 1k10, zas. 15m, 2 at/r, 6 mag., WT 10,
zac. 00), pałka policyjna (42%, obr. 1k6+MO, zas. dotyk, 1 at/r, WT 15)
Umiejętności: Fotografowanie 32%, Księgowość 22%, Nasłuchiwanie
35%, Perswazja 53%, Pistolet 54%, Prawo 23%, Prowadzenie
samochodu 49%, Spostrzegawczość 51%, Targowanie się 63%, Tropienie
52%, Wiarygodność 44%

Stara kartka z akt policyjnych

SALON GLORII GOLDBERG
Do spotkania z Glorią może dojść jedynie,
jeśli Kultyści zdążą przed jej rychłym zejściem.
W przeciwnym wypadku znajdują w jej
mediumiczno-chiromantycznym
przybytku
jedynie truchło z symbolem „X” na czole.
Jeśli Kultyści dysponują matrycą dla sigili,
Gloria potrafi zidentyfikować ją jako tę
używaną przez Starą Molly, z którą dane jej
było się kilka razy spotkać (choć znaczenie
symboli jest jej obce). Przy zastosowaniu
odpowiedniego podejścia, może też dokładnie
wskazać dom na wzgórzu w Kingsport, który
zamieszkiwała
wiedźma,
ale
ostrzeże
Kultystów przed czyhającym w nim
nieznanym niebezpieczeństwem.

GLORIA GOLDBERG, medium
S 14
KON 13
BC 13
INT 15
MOC 17
ZR 16
WG 10
WYK 12
P 85
WT 13
Mod. Obr. +1k4 Szybkość 8
Broń: brak
Umiejętności: Charakteryzacja 33%, Język obcy (niemiecki) 54%, Mity
Cthulhu 6%, Nasłuchiwanie 36%, Okultyzm 65%, Otwieranie zamków
14%, Pierwsza pomoc 42%, Psychologia 22%, Spostrzegawczość 73%,
Targowanie się 48%, Ukrycie czegoś 51%, Ukrywanie się 20%, Wmawianie 69%
Czary: lokalizowanie przedmiotu*, nawiązanie kontaktu z duchami zmarłych, wykrycie zaklęcia
*Czar rzucany jest na jeden niewielki przedmiot. Dzięki niemu, czarownik może później
zlokalizować ów przedmiot wszędzie na Ziemi – niezależnie od tego, czy został on np. zakopany albo
wrzucony w głębiny oceanu. Koszt to 2 PM na dobę trwania czaru.
UNIWERSYTET
Najlepszym miejscem, w którym można
szukać informacji dotyczących wiedźm i ich
matrycy
jest
Uniwersytet
Miskatonic.
Ponieważ Kultyści nie są studentami ani
członkami ciała pedagogicznego, będę
zmuszeni uzyskać dostęp do zbiorów siłą bądź
podstępem. Udane (prędzej czy później)
Korzystanie z bibliotek pozwoli im odnaleźć, w
zależności od potrzeb:
– trzytomowe
dzieło
„De
Occulta
Philosophia” Heinricha Corneliusa Agrippy;
ze względu na liczbę wznowień, jedna z
nowszych wersji jest publicznie dostępna w
bibliotece; Kultyści mogą w nim znaleźć
stronę zawierającą transkrypcję alfabetu

transitus fluvii na język hebrajski
[HANDOUT],
– słownik
języka
hebrajskiego,
który
umożliwi im transkrypcję alfabetu transitus
fluvii [HANDOUT],
– księgę
„Grimoirum
Daemonium”
nieznanego autora, zawierającą inkantację
pozwalającą odwrócić przyzwanie demona
(bądź czegokolwiek przyzwanego typowym
średniowiecznym magicznym rytuałem), o
ile zna się jego imię [HANDOUT].
Kultyści mogą tu też poświęcić trochę czasu
na zbadanie, co łączy prof. Waltersa, dr Fern i
prof. Terwilingera. Z pewnością ktoś
dysponuje jakąś dziwaczną historyjką, której
ta trójka Badaczy Tajemnic jest bohaterami.

Zestaw trzech istotnych informacji dostępnych w bibliotece Uniwersytetu Miskatonic

Nad niewielką nadmorską miejscowością
zwaną Kingsport, góruje wysoka skała. Na niej
stoi skąpany we mgle stary budynek z
przegniłego drewna. Kultyści mogą trafić albo
wiedzeni plotką uzyskaną od Glorii Goldberg,
albo pokierowani wzmianką w dzienniku Rexa
Murphy’ego – w tym drugim przypadku
powinni dodatkowo popytać i pokręcić się po
okolicy, aby znaleźć właściwe miejsce.
DZIWNY DOM POŚRÓD MGIEŁ
Choć wnętrze zda się być opuszczone od lat,
wyraźnie widać w warstwie prastarego kurzu,
że ktoś regularnie przemieszczał się między
głównym wejściem, a ciężką klapą do piwnicy
w kuchni.

PIWNICA
W zamkniętej na ciężką kłódkę piwnicy
domu (otwieraną udanym rzutem na
Otwieranie zamków, bądź też forsowaną – WT
5) nie ma praktycznie niczego – nawet
wszechobecnego poziom wyżej kurzu. Jest
wyczyszczona do cna jak jakaś święta sala. Ale
południowa ściana wydaje wyraźnie słyszalny
niski brzęczący dźwięk. Osoba z Umiejętnością
Mity Cthulhu lub Okultyzm na poziomie 20,
bądź też osoba, której uda się rzut na jedną z
tych Umiejętności, zorientuje się, że ukryty
jest tu potężny stały portal do nieznanego
miejsca. Jego uaktywnienie na całe 24h
kosztuje jedynie 1 PM.
Po jego otwarciu, powierzchnia ściany
faluje chwilę jak tafla wody po wrzuceniu w

nią kamienia, powoli uspakajając się i
ukazując obraz przedstawiający rodzaj
dziwacznej dżungli, pełnej nieznanych roślin i
śladów pradawnych ruin. Kultystów uderza
fala wilgotnego gorąca i zapach egzotycznej
zgnilizny.
Przed przejściem przez bramę możesz
pozwolić Kultystom na rzut na Mity Cthulhu,
aby mieli szansę chociaż mniej-więcej
wiedzieć, w co się pakują – ponieważ za
portalem wszystko odbywa się zgodnie z
zasadami podręcznika „Krainy Snów” do Zewu
Cthulhu. Udany rzut zapewnia im przede
wszystkim informację, że po drugiej stronie
znajduje się ziemska wersja Krain Snów. Po
przejściu przez portal, ubrania Kultystów
pozostaną niezmienione, niemniej wszelkie
przedmioty, które nie istniały 500 lat temu,
bądź też znacznie zmieniły się przez ten czas,
ulegają istotnej metamorfozie. Broń palna
zmieni się w łuki czy proce, latarki – w
pochodnie, aparaty fotograficzne – w plik
kartek z czerpanego papieru oraz węglowy
rysik itd. Należy zauważyć, że nie działa to w
drugą stronę – forma przedmiotów
przeniesionych z Krain Snów do naszej
rzeczywistości się nie zmienia (nawet, jeśli nie
była oryginalną formą danego przedmiotu).
Uzyskana wiedza może pozwolić Kultystom
pozostawić po naszej stronie utensylia, które
przydadzą im się po powrocie.
Możesz też udzielić im informacji, że nie ma
najmniejszej możliwości, żeby powrócili na
Ziemię w innym punkcie niż punkt wejścia,
choćby nawet użyli innego portalu – to kolejna
z niezmienialnych zasad tej dziwacznej krainy.
KRAINY SNÓW
Po przejściu przez portal, Kultyści znajdą
się na wąskiej drodze prowadzącej przez gęstą
dżunglę ku niewielkiemu zrujnowanemu
kompleksowi świątynnemu oddalonemu o
kilkadziesiąt metrów. Ruszając tym szlakiem,
wkrótce dotrą na niewielki wyłożony
kamiennymi płytami plac, a do ich nozdrzy
dotrze
intensywny
słodkawy
zapach
rozkładającego się w tropikalnych warunkach

ludzkiego mięsa. Agatha Lerche, ostatnia
żyjąca członkini sabatu, postanowiła nie
zaprzątać sobie głowy pochówkiem swych
towarzyszek. Gigantyczny pająk z Leng, żujący
ramię jednego
z trupów, zauważywszy
przybyłych Kultystów ostrożnie wycofa się ku
cieniom na skraju dżungli. Scena ta powoduje
utratę [PP: 1/1k8].
Truchła rozrzucone są wokół nakreślonego
kredą na kamieniach mistycznego symbolu
[HANDOUT]. Jeżeli Kultyści dysponują na tym
etapie odpowiednim zasobem informacji,
mogą wydedukować imię czczonego przez
wiedźmy demona. Nie jest to jednak
niezbędne dla przebiegu sesji.
AGATHA
W niewielkim zwieńczonym kopułą
budynku, wzniesionym niezliczoną liczbę lat

temu przez nieznanych budowniczych,
słuchać krzątaninę. To Agatha przegląda
przeróżne
papierzyska
i
tomy
w
zaimprowizowanej przez sabat bibliotece.
Niezależnie od sposobu, w jaki Kultyści
zdecydują się podejść do tej sytuacji, Agatha
nie będzie bardzo przejęta ich obecnością
(choć
może
nieco
zdziwiona).
W
przeciwieństwie do nich, znalazła się w
Krainach Snów jako śniąca. Obecnie śpi w
hotelowym pokoju w Arkham. Chociaż
posiada tu fizyczna
powłokę,
może
zdecydować się po prostu obudzić, znikając w
mgnieniu oka. Ewentualne próby pozbawienia
jej życia lub przytomności dadzą taki sam
efekt.
Z pewnością będzie chciała dowiedzieć się,
w jaki sposób Kultyści odnaleźli drogę do
Krain Snów wykorzystywaną przez jej sabat.
Kultyści zaś pewnie zechcą dowiedzieć się, co
tu się właściwie stało i jaka jest rola wiedźm w
wydarzeniach
ostatnich
dni.
Przy
odpowiednim podejściu, całe to spotkanie
może zamienić się w kulturalną pogawędkę,
która rzuci na wszystko nieco światła.
Zważywszy
na
świadomość
niebezpieczeństw miejsca, w którym znajdują
się Kultyści, na fakt, że mają marne szanse
zdążyć wpłynąć na jej plany, oraz na własną
próżność – Agatha nie będzie robiła wielkiej
tajemnicy z zamiaru przyzwania na terenie
uniwersyteckiego kampusu czczonego przez
sabat demona. Zaspokoiwszy swoją ciekawość

Symbol nakreślony kredą na kamiennej podłodze

– zniknie, udzielając wcześniej Kultystom
ostrzeżenia: Arkham jest ostatnim miejscem,
w jakim chcą się dzisiaj znaleźć, nawet biorąc
pod uwagę ich obecną lokalizację.
Należy mieć na uwadze fakt, że nie ma
możliwości
osiągnięcia
w
ramach
ewentualnych pertraktacji z Agathą układu
„dajcie mi się zemścić, weźcie sobie później
artefakt”. Istnieje ryzyko, że po rytuale będzie
on bezwartościową (z okultystycznego punktu
widzenia) archeologiczną ciekawostką i każda
osoba
z
Okultyzmem
na
poziomie
przynajmniej 10 doskonale o tym wie.
Wszystko zależy od tego, ile uda jej się
„wycisnąć” z magii przedmiotu w trakcie
rytuału.
Agatha wykorzystywała czas po zdobyciu
prawdziwego artefaktu do zmniejszenia
kosztu i ryzyka przywołania demona (co
uwzględnia opis rytuału w dalszej części
tekstu) i dopiero spotkanie jej w Krainach
Snów zmusi ją do wejścia w ostatnią fazę jej
planu. Jedyna szansa Kultystów, to zdążyć
dotrzeć do Arkham możliwie szybko. Jeśli
mimo wszystko zdecydują się przeszukiwać
zajmowane przez wiedźmy kwatery i
bibliotekę, za każde 5 min rzucaj (w sekrecie)
na Szczęście jednego z Kultystów – poczynając
od
tego
z
najwyższym
poziomem

współczynnika – i w miarę potrzeby
rozpoczynając kolejkę od nowa. Porażka
oznacza pojawienie się młodego pająka z
Leng, którego ujrzeli wcześniej. Zachęcony
nieobecnością wiedźmy – natychmiast ich
zaatakuje.

AGATHA LERCHE, młoda wiedźma
S 10
KON 12
BC 10
INT 18
MOC 17
ZR 13
WG 18
WYK 16
P 85
WT 11
Mod. Obr. 0 Szybkość 8
Broń: nóż rytualny (35%, obr. 1k4+2+MO, zas. dotyk, 1 at/r, WT 15)
Umiejętności: astronomia 20%, charakteryzacja 38%, język obcy
(łacina) 56%, korzystanie z bibliotek 43%, mity Cthulhu 13%, okultyzm
69%, perswazja 56%, skradanie się 65%, śnienie (Krainy Snów) 59%,
Czary: chmura zapomnienia, lewitacja, wykrycie zaklęcia, ochrona ciała,
przyzwanie/spętanie Gydorhaza
PAJĄK Z LENG (MŁODY), mniejsza rasa niezależna
S 19
KON 13
BC 23
INT 7
MOC 10
ZR 11
WG -WYK -P -WT 17
Mod. Obr. +2k6 Szybkość 6
Broń: ukąszenie (28%, obr. 1k3+trucizna [KON pająka]), zrzucanie
pajęczyny (42%, oplątanie: siła sieci = 1/2 BC pająka; uwolnienie: por. S
postaci z S sieci w Tabeli Porównawczej)
Pancerz: 4 punkty chityny
Umiejętności: ukrywanie się 35%, skradanie się 66%
Utrata PP: 1/1k8

KOMITET POWITALNY
Na zewnątrz opuszczonego domu, na
powracających z Krain Snów Kultystów czeka
przy swoim samochodzie grupa Badaczy
Tajemnic albo Detektywów – w zależności od
tego, która stała się bardziej niewygodna w
toku scenariusza. Czy dojdzie do utarczki
słownej? Może przerodzi się ona w strzelaninę
albo pościg samochodowy? A może w piwnicy
czyha gigantyczny pająk, który ścigał
Kultystów, i uda im się przekonać drugą grupę
do jej zbadania?
Jeśli obecność Badaczy Tajemnic lub
Detektywów nie jest z jakichś powodów
wskazana, a Kultyści przyjechali do Kingsport
samochodem, wychodząc z domu napotkają
lokalnych rzezimieszków (w liczbie o jeden
mniejszej niż liczba Graczy), którzy zdążyli już
podstawić kamienie pod osie pojazdu i zdjąć
zeń koła. Chociaż pierwotnie będą twierdzili,
że zaszło nieporozumienie, rychle zdecydują
się napaść na Kultystów (a może to Kultyści
zainicjują walkę?). Jeśli stawiony oprychom
opór
przerośnie
ich
niewygórowane
oczekiwania, będą salwowali się ucieczką.
Przewidując jednak zirytowanie Graczy tą
nagłą stratą czasu, zapewne tak czy inaczej nie
wyjdą z tego żywi…
Założenie z powrotem pojedynczego koła
nie zajmie danemu Kultyście dłużej niż 4

minuty (połowę tego czasu przy udanym
rzucie na Mechanikę). Ze względu na obecność
zwykle tylko jednego zestawu narzędzi w
bagażniku, reszta Kultystów może w tym
czasie co najwyżej krążyć wokół samochodu,
popędzać i przeklinać.
Jeśli Kultyści nie przyjechali samochodem,
ta grupa typków spod ciemnej gwiazdy nie
zwróci uwagi na fakt, że ktoś pojawił się przy
opuszczonym domu.

BANDA RZEZIMIESZKÓW, oprychy z Kingsport
# S KON
1. 15 13
2. 12 11
3. 13 12
4. 17 14
5. 12 12
Szybkość 8

BC
11
12
12
15
13

INT MOC ZR
10
09
13
11
13
15
08
11
14
09
07
11
10
10
13

WG WYK P WT
11
08
50 12
10
11
55 12
13
09
32 12
06
08
35 15
09
10
50 13

MO
+1k4
0
+1k4
+1k4
+1k4

Bronie (kolejno wg #): uderzenie pięścią (61%, obr. 1k3+MO), scyzoryk (45%, obr. 1k4+MO,
zas. dotyk, 1 at/r, WT 9, dokonuje przebicia), automatyczny .22 (42%, obr. 1k6, zas. 10m, 3 at/r,
6 mag., WT 6, zac. 00), uderzenie pięścią (72%, obr. 1k3+MO), pogrzebacz (35%, obr. 1k8+MO,
zas. dotyk, 1 at/r, WT 20)

Umiejętności (do wyboru przez Strażnika w razie konieczności): Jeździectwo 35%, Mechanika 45%,
Otwieranie zamków 32%, Pierwsza pomoc 43%, Skradanie się 39%, Tropienie 27%, Ukrycie czegoś 31%,
Ukrywanie się 62%

POWRÓT DO ARKHAM
Podróż wyboistą i tylko częściowo pokrytą
asfaltem drogą do Arkham nie powinna zająć
więcej niż 20 minut. Skróć ten czas o połowę
przy udanym rzucie na Prowadzenie
samochodu kierowcy (być może prowokując
niezbyt poważny wypadek przy krytycznej
porażce…).
Istnieje szansa, że Kultyści nie zechcą od
razu dorwać Agathy, bo nie udało im się
zdobyć wszystkich wskazówek niezbędnych
do ewentualnego odesłania demona. Może
zaryzykują poświęcenie cennych minut na
dewastowanie
biblioteki
Uniwersytetu
Miskatonic i grożenie bibliotekarce? Rytuał
przeprowadzany przez Agathę z pewnością
tak czy inaczej jest już rozpoczęty, niemniej
pośpiech Kultystów ma istotny wpływ na jego
rezultat.
RYTUAŁ
Agathę nietrudno jest znaleźć na
uniwersytecie, bo robi z siebie niemałe
widowisko. Nawołuje i tańczy wokół
utworzonego z najzwyczajniejszych polnych
kamieni kręgu w niewielkim parku na terenie
kampusu.
Dwójka
pierwszych
gapiów
przygląda się jej z fascynacją, zastanawiając
się czy mają do czynienia z jakimś rodzajem
nowoczesnego monologu teatralnego. W tym
swoim dziwacznym pół-transie, wiedźma jest
nadświadoma i z dużej odległości wyczuje
intencje każdej zbliżającej się osoby, chcącej
przerwać przyzwanie. Trawiasty teren jest
niemal całkowicie odsłonięty, co dodatkowo
utrudnia ewentualne podchody.
Przelicz mniej-więcej czas jaki upłynął
między zniknięciem Agathy w Krainach Snów
a przybyciem kultystów – jeśli Agatha musiała
przerwać rytuał przedwcześnie, zmniejszyła

PW przyzwanej istoty, zgodnie z poniższym:
czas
<30 min
31-40 min
41-50 min
51-60 min
61-70 min

PW istoty
25
30
35
40
45

PM artefaktu
20
15
10
5
0

Agatha Lerche dysponuje niemałą mocą,
gdyż do puli jej PM dodawanych jest 20
punktów z noszonej przez nią obsydianowej
broszki. Rytuał był jednak przewidziany na
większą liczbę osób, więc jeśli zdecyduje się
go sfinalizować i przyzwać demona, w jednej
chwili utraci 30 PM (liczbę tę należy
zmniejszyć o 1 PM za każdą pełną dobę, która
upłynęła pomiędzy uzyskaniem przez nią
prawdziwego artefaktu, a rozpoczęciem
obecnego rytuału, aż do maksymalnie -10 PM).
Jeżeli w tym momencie sesji Agatha z jakichś
powodów nie posiada wystarczającej liczby
PM, może uzupełnić braki posiadanymi PW
(co, oczywiście, skutkuje jej omdleniem). Jeżeli
liczba PW również nie jest wystarczająca,
może poświęcić swoje życie (co, kierowana
żądzą zemsty, z pewnością uczyni) – skutkuje
to automatycznym spełnieniem warunków
kosztu rytuału.
Po skutecznym zakończeniu rytuału, na
środku kamiennego kręgu pojawia się
dziwaczne
granatowe
siedmiometrowe
połącznie krocionoga i kraba, oznajmiając
swoje
przybycie
donośnym
piskiem
dochodzącym zza pary szczękoczułków
wielkości
ludzkich
ramion.
Utrata
poczytalności u świadków tego spektaklu to
[PP: 1k4/3k4] (zasady dotyczące utraty PP
przez Kultystów odnoszą się również do
Agathy).

GYDORHAZ, vookt-praeq’ta z systemu Aldebaran
S 41
KON 28
BC 30
INT -MOC -ZR 15
WG -WYK -P -WT 29
Mod. Obr. +3k6 Szybkość 5
Broń: szczęki (32%, obr. 1k6+MO), odnóża (45%, obr. 1k3+MO), plucie
kwasem (45%, obr. 1k4 na rundę aż do usunięcia substancji, zas. 10m)
Pancerz: 6 punktów odpornej na kwas powłoki
Utrata PP: 1k4/3k4

GYDORHAZ
Technicznie rzecz biorąc, Gydorhaz nie jest
demonem,
a
stosunkowo
rzadkim
zwierzęciem zamieszkującym jedną z planet
krążących wokół Aldebarana. Nawet jego imię
to po prostu nazwa stosowana w sięgającym
średniowiecza opisie rytuału; mieszkańcy
planety nazywają te na poły mityczne
stworzenia „vookt-praeq’ta”. Agatha Lerche
nie musi o tym wiedzieć – jest okultystką, nie
znawczynią Mitów; niemniej, jeśli któryś z
Kultystów z powodzeniem rzuci na Mity
Cthulhu, udziel mu tej informacji. Przy
wyjątkowo udanym rzucie, poinformuj że
Gydorhaz nie jest w stanie oddychać ziemskim
powietrzem,
ale
posiada
w
swoich
dziwacznych organach zapas pozwalający mu
na przetrwanie na Ziemi przez kilka (tj. 1k4)
godzin. Po tym czasie zdechnie, a jego ciało
zamieni
się
pod
wpływem
światła
słonecznego w cuchnącą czarną breję.
Jeśli Agatha jest świadoma, może wydawać
mu proste komendy. Z pewnością skupi się
najpierw
na
żądaniu
zlikwidowania
wszystkich obecnych; w drugiej kolejności
wyda
polecenie
ataku
na
budynki
uniwersytetu. Gydorhaz będzie spełniał
wydane przez nią polecenia nawet, jeśli
wiedźma zginie. Jeśli Agatha umarła nie
wydawszy żadnego polecenia, Gydorhaz
zachowuje się jak rozszalałe i oszołomione
zwierzę, atakując wszystko wokół.
O ile to możliwe, do walki ze stworzeniem
rychle przyłączają się Badacze Tajemnic i
Detektywi (ci, którzy są jeszcze żywi na
obecnym etapie scenariusza, rzecz jasna). Po

15 minutach zjawia się też policja w sile trzech
funkcjonariuszy (co 10 minut pojawia się
kolejnych trzech, aż do maksymalnej liczby
dwunastu). W skrajnym przypadku, jeśli
walka trwa dłużej niż 3h, na miejsce przybywa
wojsko.
ZAKOŃCZENIA
1. Kultyści odesłali stwora – otrzymują po 15
PP oraz po 1 PM za każde niezużyte 5 PM
artefaktu, jeśli go zdobyli.
2. Kultyści zabili stwora (bądź brali czynny
udział w jego zabijaniu) – otrzymują po 10
PP oraz po 1 PM za każde niezużyte 5 PM
artefaktu, jeśli go zdobyli.
3. Stwór zdechł sam (bądź Kultyści nie brali
czynnego udziału w jego zabijaniu) – nie
otrzymują PP, ale nadal dostają po 1 PM za
każde niezużyte 5 PM artefaktu, jeśli go
zdobyli.
4. Kultyści
zostali
pochwyceni
przez
funkcjonariuszy policji albo żołnierzy –
otrzymują stosowną karę.
To nie musi być koniec tej pokręconej
historii! Czy Agatha przeżyła? Czy kult twoich
Graczy jest teraz na celowniku pozostałych
przy życiu Badaczy Tajemnic lub policji albo
rządu? Czy Kultystom udało się uzyskać
broszkę Starej Molly, który jest nie lada
artefaktem sama w sobie? Wróć do świata
widzianego oczami Kultystów za każdym
razem, gdy krwiożerczość twoich Graczy
zacznie wymykać się spod kontroli. Wszyscy
potrzebujemy
wentyla
bezpieczeństwa.

Artykuł zamieszczony w gazecie Arkham Advertiser

Tył fragmentu strony z artykułem – nie zawiera on żadnych istotnych dla scenariusza informacji,
pozwala jedynie uzyskać wygląd prawdziwego kawałka gazety.

Nadpalona notatka dziennikarza

Stara kartka z akt policyjnych

Strona z „De Occulta Philosophia”

Tekst rytuału odesłania demona

Tłumaczenie alfabetu transitus fluvii na znaki łacińskie

Symbol nakreślony kredą na kamiennej podłodze w Krainach Snów

