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Klątwa Fenicjan
Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi mabskiemu, na górze na wschód od 
Jerozolimy oraz Melekowi ohydzie Ammonitów. – Bóstwo pojawia się w hebrajskiej 

Scenariusz dedykowany jest dla trzech lub czterech graczy, do poprowadzenia w systemie 
Zew Cthulhu 7ed. Po niewielkich modyfikacjach możliwe poprowadzenie w innym systemie.

Streszczenie dla strażnika tajemnic
W drugiej połowie roku 1921 Otto Eissfeldt podczas wykopalisk w Kartaginie 

odkrywa pewne niezwykłe napisy napisy a wśród kich hebrajskie „MLK”, sprawa o tyle 
niezwykła iż Otto rozpoczął poszukiwania właśnie w oparciu o stary testament oraz inne 
przekłady religijne. W styczniu 1922  niemiecki naukowiec wraz z fregatą zawija do portu w 
Hamburgu a następnie eksponat transportowany jest do Berlina. Problemy zaczynają się na 
miejscu. Dwa dni po otworzeniu nowej wystawy przed pomnikiem w nocy pojawiły się dwa 
martwe płody, chłopczyka i dziewczynki. Sprawa pomimo prób zachowania jej w tajemniczy 
przecieka do prasy. Podczas następnej pełni pomimo ustawienia strażników pojawiają się 
kolejne dwa martwe płody. Ostatnia zapowiedziana część rytuału będzie najstraszniejsza. 
Trzeba ją koniecznie powstrzymać. Sam posąg jest zapieczętowaną manifestacją jednego z 
przedwiecznych bogów. 

Jak prowadzić tą przygodę
Domyślnym momentem rozpoczęcia przygody jest 10 marca. Jeżeli chcesz wydłużyć 

przygodę można rozpocząć wcześniej w momencie znalezienia posągu i przeskakiwać między
datami. Wymagać to jednak będzie sporej pracy by wypełnić luki w fabule. Warto 
wydrukować za w czasu materiały znajdujące się w ramkach.

Przygoda przeznaczona jest dla graczy którzy doceniają smaczki i lubią analizować 
teksty. Nie poprowadzę Ciebie tutaj krok po kroku, a dam gotowy scenariusz, który 
poprowadzić będziesz mógł w sposób w jaki uznasz za właściwy. Jedno jest pewne będziesz 
miał tutaj sporo gotowych wywodów oraz poszlak, które zająć mogą graczy a dodatkowo 
wprowadzić elementy dysputy światopoglądowej. Przygoda opiera się na prawdziwych 
tekstach lecz nie ma zamiaru nikogo ośmieszyć  bądź też obrazić. Długością przygody można 
manipulować po przez wcześniejszy przyjazd graczy i dodanie kilku wątków pobocznych. 
Gracze z pewnością będą mieli swoje hipotezy jeżeli okażą się ciekawe posiłkuj się nimi. 
Najlepsze historię są takimi które piszesz wspólnie z poszukiwaczami tajemnic.

Poniżej znajdziesz harmonogram wydarzeń a pod nim opis spotkań z postaciami i to co mają 
do przekazania. Możesz dodać coś więcej lub skrócić przekaz. 
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Chronologia wydarzeń
05.01 Przybycie posągu do Berlina

05.01 Konsultację z Sabarino Moscati oraz Mohammed Amman w sprawie notki muzealnej

06.01 Konserwacja eksponatu oraz ustawienie go w pawilonie muzealnym

07.01 Osuszanie eksponatu oraz uzupełnienie ubytków przez konserwatora zabytków.

08.01 Wyrzucenie glinianych bel otoczonych słomą użytych do transportu

09.01 Prace konserwacyjne (nocne) prowadzone przez kustosza 

10.01 Otwarcie wystawy – wystawa okazała się klapą

11.01 Pierwsze zgłoszenia strażników muzealnych o nawiedzonym posągu

11.01 Pierwsza wzmianka w gazecie

12.01 Zgłoszenie zaginięcia dzieci z szpitala

13.01 Pierwsza Pełnia księżyca – pojawiają się pierwszy raz ciała

28.01 Nów – dziennikarz otrzymuje notke

01.02 Pierwszy artykuł w gazecie „Klątwa Fenicjan zabija!”

12.02 Druga Pełnia księżyca – pojawiają się kolejne ciała

08.03 Dziennikarz otrzymuje drugą notkę

09.03 Drugi artykuł „Klątwa Fenicjan i kolejne morderstwa!”

10.03 Przybycie graczy do Berlina

10.03 Wywiad Sabarino Moscati dla gazety Berlińskiej

11.03 Pielęgniarka z szpitala w którym zaginęły dzieci znika. (wątek poboczny)

11.03 Wieczorna debata na Uniwersytecie w Berlinie Moscati kontra Eissfeldt

12.03 Policja prosi o pomoc O. Eissfeldta, Mascotiego oraz graczy o pomoc w intensyfikacji
artefaktów z wysypiska śmieci (wątek poboczny)

12.03 Otto Eissfeldt przeprowadza wywiad w gazecie w celu naprostowania bzdur

13.03 Trzecia Pełnia  oraz półcieniowe zaćmienie księżyca
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Wprowadzanie
Warto rozpocząć przygodę w domu graczy gdzie ich znajomy przynosi im wycinki z

gazet. Sensacja, o tym się mówi. Niesamowite rzeczy które jak okażą się prawdą przewrócą
dotychczasowy światopogląd  bądź  są  kolejnym dziennikarskim przekrętem by zwiększyć
sprzedaż swoich gazet. Niech zapoznają się z nimi i niech pierwsze macki zaczną oplatać ich
nogi.

Pamiętaj kolejność wydarzeń jest ustalona lecz to jak gracze będą przemieszczać się
pomiędzy poszczególnymi miejscami i z kim będą chcieli porozmawiać zostaw całkowicie w
ich kwestii. Mieszkanie w centrum 5 minut spacerem od muzeum Pergamonu oraz 10 minut
drogi od Uniwersytetu zostało opłacone do momentu wyjaśnienia całej sprawy.

Zanim wyruszymy do Berlina
Graczy warto zaangażować do pracy po przez polecenie. Wspólny znajomy graczy z 

Doktorem Eissfeldem prosi o dyskretną pomoc, oczywiście bardzo dobrze płatną. Sprawa 
związana jest z pojawiającymi się spalonymi zwłokami dzieci. Cały Berlin wyczekuje teraz 
trzeciej pełni i każdy spekuluje czy kolejne ciała się pojawią. Wraz z prośbą o pomoc daj od 
razu fragmenty pisma jakie dostał dziennikarz John Guttenber. Tekst został wsunięty po 
pierwszej zbrodni pod drzwi młodego redaktora zostaje przesłana w formie artykułów wraz z 
prośbą ich przyjaciela o pomoc.

Miejscowa policja z chęcią pomoże, istnieje jednak coś o czym gracze muszą wiedzieć nikt z
policji nie chce by informację o posągu wychodziły do prasy. Ludzie zaczynają panikować,
część obwinia władzę i  te niezbyt  przychylnie  patrzą na sprawę. W najgorszym wypadku
możliwe jest iż nie dość, że posąg zostanie zniszczony to jeszcze sam Eissfeldt będzie miał
postawione zarzuty gdyż on jako jedyny miał pełny dostęp do muzeum, gablot i eksponatu.
Jemu też może zależeć na zwróceniu uwagi na swój eksponat.

Artykuł w Gazecie
Pierwszy artykuł  o  wystawie znajduje się  na przedostatniej  stronie  miedzy innymi

mało ważnymi notkami o wydarzeniach w Berlinie, widać jednak iż autor chciał wycisnąć z
co tylko się dało. Sam artykuł umieszczono pod koniec gazety.
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11.01.22 Berlin

Czy starożytni jedli ludzi? Czyli nowy eksponat w Muzeum Pergamonu

Dokładnie wczoraj do muzeum w Pergamonie otworzono wystawę której główną atrakcją jest nowy
posąg. Mężczyzna z głową byka trzymający niemowlę na rękach. Posąg zdawać by się mogło jest zwykłą
rzeźbą stworzoną przez artystę. Nic jednak bardziej mylnego, to posąg krwiożerczego Boga który był tak
potężny iż jego imię zapisano nawet w Biblii. Łaknął on krwi dzieci i zmuszał wyznawców do palenia
własnego potomstwa. Chcesz poczuć ciarki na plecach? Koniecznie odwiedź Muzeum, pamiętaj jednak
by dla pewności nie zabierać z sobą dzieci. Byłem i mogę polecić szczególnie iż dochód z wystawy zasili
kolejne  wyprawy  archeologiczne  naszego  muzeum.  Przed  otwarciem  rozmawialiśmy  z  profesorem
Moscatim, który twierdzi iż posąg rzeczywiście może być siedliskiem nieznanego nam zła a jego badania
to potwierdzają iż Malak rzeczywiście musiał karmić się niemowlętami. Niezwykłe iż tak rzadki okaz
trafił do naszego Muzeum. Polecamy zatem wszystkim wystawę zastanówcie się jednak dwa razy czy
chcecie zabrać na nią dzieci.

J.G
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 1.02.22 Berlin

Klątwa Fenicjan zabija!

Jesteśmy pierwszą gazetą która o tym pisze. Policja potwierdziła nasze informację nie mogąc już dalej
ukrywać  prawny,  trzynastego stycznia  w muzeum pod posągiem krwawego Boga  pojawiły  się  dwa
zwęglone  ciała  noworodków.  Początkowo  myślano  iż  to  ponury  żart  jednak  patolog  policyjny
potwierdził  fakt iż nie jest to mistyfikacja. Sprawę powiązano od razu z porwaniem dzieci z szpitala
dzień wcześniej. Oto list który wczoraj otrzymałem, publikuje go w formie niezmienionej.

Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im
cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon – Dzieje Apostolskie 4:43

Tak w piśmie zostało zapisane, tak też ja bezbożnik, sługa Meleka, uniżony wyznawca Remfana, dziecko
Baala, Molochowi, mlk, Melekowi i wszystkich jego imionom, chce poza ziemski Babilon, przez bramy
gdy będą gotowe przejść z Melekiem będę musiał.  Do przedwiecznych bogów, do ich świata dążyć
muszę.

Zabiłem dwójkę z dzieci a zabić jeszcze dwa razy będę musiał. Za trzecią pełnią zniknę lecz powrócę z
przedwiecznymi otwierając im bramy które wieki temu zostały zapieczętowane. Przyłączcie się do mnie!
Niech  dzieci  wasze  będą  kluczem  do wiecznego  życia  u  boku  przedwiecznych.  Gdy  nadejdzie  czas
wrócimy z nimi by zająć należne nam miejsce na ziemi a wtedy rozliczymy tych co teraz polują na nas
niczym zwierzynę.”

J.G

Tym razem artykuł jest na pierwszej stronie jako temat wydania.
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09.03.22 Berlin

Klątwa Fenicjan i kolejne morderstwa

Otrzymałem kolejny liścik, ryzykowałem własnym życiem by go odebrać rezygnując z nadzoru 
policji. Nikt nie jest już bezpieczny w naszym mieście, czeka nas apokalipsa. Rozmawiałem z 
mistykami którzy czują coś w powietrzu zalecają by nie wychodzić nocą z domów jeżeli nie macie
takiej potrzeby. Proszę zgłaszajcie do naszej redakcji wszystkie podejrzane zachowania oraz na 
policję.

„Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana, wyobrażenia, które zrobiliście, 
aby im cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon – dzieje apostolskie 4:43

Tak w piśmie zostało zapisane, tak też ja bezbożnik, sługa Meleka, uniżony wyznawca Remfana, 
dziecko Baala, Molochowi, mlk, Melekowi i wszystkich jego imionom, chce poza ziemski Babilon, 
przez bramy gdy będą gotowe przejść z Melekiem będę musiał. Do przedwiecznych bogów, do 
ich świata dążyć muszę.

Zabiłem dwójkę z dzieci a zabić jeszcze trzy razy będę musiał. Za trzecią pełnią zniknę lecz 
powrócę z przedwiecznymi otwierając im bramy które wieki temu zostały zapieczętowane. 
Przyłączcie się do mnie! Niech dzieci wasze będą kluczem do wiecznego życia u boku 
przedwiecznych. Gdy nadejdzie czas wrócimy z nimi by zająć należne nam miejsce na ziemi a 
wtedy rozliczymy tych co teraz polują na nas niczym zwierzynę.”

Sama notka zapisana była starannie, kartka obficie była okropiona jaśminem lecz nie pachniała 
zbyt ładnie. 

W dniu jutrzejszym rozpoczynam prywatne śledztwo a jego efekty opublikuje w książce.

J.G
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Rozmowa z O. Eissfeldtem
Otto przyjmuje graczy w swoim gabinecie przylegającym do wielkiej bibliotece na terenie 
Uniwersytetu, którą z chęcią użyczy i podpowie gdzie szukać jeżeli będzie taka potrzeba. 
Przeprowadzi on dość długi monolog jego część możesz użyć podczas debaty bądź po prostu 
sparafrazować go. Ważne jednak by podkreślony tekst został przeczytany podczas pierwszej 
rozmowy w niezmienionym znaczeniu. Reszta może być przeznaczona jako przykrywka i 
warto by je przytoczyć jeżeli będziesz chciał rozegrać ciekawą debatę

Ja sceptycznie podchodzę do teorii głoszonych przez ludzi żądnych sławy, Fenicjanie 
czy Kartagińczycy nie składami dzieci w ofierze swym bogom. Pośród wielu historii 
przewijało się mlk w tym kontekście mogło to oznaczać „króla” lub też któregoś z bogów. 
Wysunął jednak wniosek, że jest to naprawdę forma określonego rodzaju poświęcenia. Taka, 
która w niektórych przypadkach dotyczyła także poświęcania ludzi. Znaleziono także rzeźbę, 
na której znajdował się kapłan trzymający dziecko, oraz sanktuarium kartagińskiej bogini 
wraz z cmentarzem, na którym znajdowały się setki spalonych ciał zwierząt i ludzi. Eissfeldt 
nazwał to miejsce tofet, używając hebrajskiego słowa o nieznanym znaczeniu, ale użytym w 
kontekście biblijnych przejść przez ogień. Większość dziecięcych kości wskazywała na 
noworodki, ale część należała do dzieci do szóstego roku życia.

Doszedłem zatem do prostego wniosku który nie spodobał się wielu osobom: hebrajskie pisma
wcale nie mówiły o bogu Molochu, ale o poświęceniu molk lub mulk, a wstrętem nie było 
samo czczenie boga Molocha, który domagał się poświęcania dzieci, ale samo poświęcenie 
dziecka jako molk. Hebrajczycy byli przeciwni składaniu ofiar ze swoich dzieci nawet dla 
samego Jachwe. Ci, którzy zrobili takie poświęcenie, byli skazani na egzekucję przez 
ukamienowanie. Każdy, kto wiedział o takim poświęceniu i nie zareagował, aby je 
powstrzymać, był odrzucany ze społeczeństwa razem ze swoją całą rodziną.

Jak inni bogowie i inne demony wspomniane w Biblii, Moloch dołączył do średniowiecznej 
demonologii jako Książę Piekła. Czerpał on przyjemność z wywoływania u matek napadu 
płaczu, poprzez porywanie ich dzieci. Według XVI wiecznych demonologów, siła Molocha jest
większa w grudniu. Prawdopodobnie motyw porywania dzieci był zainspirowany tradycyjnym
poświęcaniem ich Molochowi. Starożytni podgrzewali posąg aż do czerwoności, następnie 
zabierali noworodki i umieszczali je między rękami statuy, patrząc, jak się spalają.

Archeolog włoski Sabarino Moscati który początkowo popierał ten wniosek, zmienił opinię i 
zaczął się temu sprzeciwiać. Dużo osób poszło za nim. Jest on swojego rodzaju gwiazdą. 
Ludzie go uwielbiają gdyż jest przystojny i młodszy ode mnie. Sam nie ukrywam byliśmy w 
bliższej znajomości jakiś czas temu.

Dalsza część wywodu jeżeli gracze będą chcieli słuchać a sam profesor może ich o to zapytać 
to jednak Twoja decyzja

Sabatino argumentował, że odkryte miejsca poświęceń dzieci nie były licznymi przypadkami i 
zostały dokładnie opisane jako wydarzenia w określonym czasie, a nie zjawisko regularne. 
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Czy to nie mogły być spalone ciała dzieci, które zmarły w młodym wieku z naturalnych 
przyczyn? Czy palenie tych zwłok nie mogło być tamtejszym zwyczajem religijnym? Na jakiej 
podstawie wysunięte wniosek, że były one palone żywcem? A może odkryte miejsca były tylko 
propagandą? Dlaczego oskarżenia o poświęcanie ludzi w Kartaginie znaleziono tylko wśród 
pism małej garstki autorów, do tego wrogów tej cywilizacji, a nie wśród wielu pisarzy, którzy 
mieli więcej do czynienia z samą Kartaginą? W niektórych odkrytych miejscach jest więcej 
zwłok chłopców i dziewcząt niż samych noworodków.

Teksty opisujące poświęcenie molk wspominają bardziej o zwierzętach niż samych ludziach. 
Oczywiście mogą to być zwierzęta zamiast ludzi, aby wykupić ludzkie życie. Biblijne 
potępienie poświęcenia dziecka jako molk wcale nie musi oznaczać, że we wszystkich molk 
musiało zginąć dziecko lub nawet, że molk dotyczył poświęcania ludzi.

Oprócz tego Greccy tłumacze z pewnością wiedzieli o tych rzeczach więcej niż my i stąd w ich
wersji widnieje Moloch, a nie molk. Użycie w moich pracach biblijnego słowa tofet wzbudziło
ogólną krytykę nawet tych, którym ta teoria wydawała się prawidłowa. Dla nich to słowo 
oznaczało bardziej palenisko, a nie cmentarz jakiegoś rodzaju. 

Niezwykłe w całym tym odkryciu jednak był fakt iż posąg tylko dla tego został zachowany w 
tak idealnym stanie gdyż był przygotowany do transportu Gliniane bele obtoczony słomą 
wystarczyło tylko uzupełnić i wywieźć. Idealnie w taki sposób chronione były przed wilgocią.

Wiem, że to szalone, słyszałem jednak iż dzieci były chore. Jeżeli Moloch naprawdę jest 
bogiem miłosiernym wyleczył je i przeniósł do innego czasu bądź wymiaru gdzie będą mogły 
szczęśliwie żyć. Takie znalazłem również przekazy iż to właśnie Molochowi składało się w 
ofierze dzieci zmarłe bądź umierające by podczas pełni przeniósł je do innego lepszego 
świata. To szaleństwo, wiem jednak utrzymuje mnie to przy zdrowych zmysłach

Wątek poboczny relacji Otto z Moscatim

Poznali się około 5 lat temu i zapałali do siebie pewnym uczuciem. Podczas jednej z 
wypraw niestety Moscati zaraził się dość nieprzyjemną chorobą weneryczną. Korzystali 
jednocześnie z tej samej prostytutki i od tego momentu jego stosunek do Otto się mocno 
ochłodził i rozpoczął się od niego odsuwać. Przez ten czas odsuwali się od siebie 
doprowadzając do momentu w którym teraz rozmawiają tylko na debatach.

Poszukiwania w Uniwersytecie Berlińskim

Po zdanym teście korzystania z bibliotek gracze uzyskują poniższe informację. W przypadku 
braku zdania testu bibliotekarz zaproponuje pomoc. Jest to młody mężczyzna, po seminarium 
duchowym. Isaac Lentz, 25 lat, czarne kręcone włosy i ciemne oczy. Opowie z chęcią o biblii 
lekko przeszkadzając graczy. Warto by była to postać lekko wręcz irytująca która nic nie robi 
od razu a jedynie opowiada o swoich przekonaniach. Koniec końców po zmarnowaniu kilku 
godzin pomoże znaleźć ciekawe fragmenty. Warto zawczasu je wydrukować.
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„Gdybym ja tłumaczył pismo święte, a chciałem zapewniam, chciałem używałbym imienia 
boga bardziej doniośle. Tak by każdy wiedział iż znaczy ten fragment więcej niż inne. Jeszcze
nie wiem jak to osiągnąć może macie jakiś pomysł?”

„Ahhh, chciałbym tak z Izraelitami podróżować przez pustynie, było by to niezapomniane 
doświadczenie. Jak myślicie nie brakowało by mi mięsa?”

Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana, wyobrażenia, które zrobiliście, abyim
cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon – dzieje apostolskie 4:43

Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha, nie

będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan! – księga Kapłańska 18:21

Mów do Izraelitów: Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w
Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje

go. Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu,
ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje

święte imię. Jeżeli miejscowa ludność zasłoni oczy przed takim człowiekiem, który dał jedno ze swoich
dzieci Molochowi, i nie zabije go, to Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i

przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go
naśladują, którzy uprawiają nierząd z Molochem. - księga Kapłańska 23:10

I zbudowali wyżyny Baala w dolinie Ben-Hinnom, by ofiarować swych synów i swoje córki ku czci Molocha. Nie
poleciłem im tego ani Mi na myśl nie przyszło, by można czynić coś tak odrażającego i doprowadzać Judę do

grzechu – księga Jeremiasza 32:65

Splugawił też i Tofet, które było w dolinie syna Hennomowego, aby więcej nikt nie przewodził syna
swego, ani córki swojej przez ogień ku czci Molochowi – Druga Ks. Królewska 23:10
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Poniżej znajduje jeden z ważniejszych fragmentów tekstu który badacze tajemnic mogą 
odnaleźć w bibliotece. Zawiera on kluczowe wskazówki co do walki z przeklętym posągiem. 
Jeżeli gracze będą mieli problem z interpretacją i zapytają biliotekarza ten wskaże im jedną z 
osób do której mogą się udać:

Otto Eissfeld

Mohammed Amman

Sabrino Moscati

„Wynika z tekstu iż pokonać go można tylko odbitym od srebrnego naczynia światła 
księżyca.”

I wielką bramę babiloński król postawił. Budowla ponad miarę, wzniesiona na kościach tysięcy
mieszkańców ziem między rzekami. Lecz Brama nie zadziała a dawni bogowie nie przejdą przez nią.
Rozsiane po świecie zostały glinianie tablice w których znaki starszych bogów zostały wyryte. One

krążyć będą lecz widoczne tylko dla ludu wybranego będą. Pokusą dla nich wielką są gdyż nad nimi to
przejmują władzę. Kapłani radzili wiele lat aż Nową Księgę spisali, Nowy Testament nazwali księgę.

Księga obalić miała wszelkich bogów w tym i przedwiecznych. Zapomina się jednak o prawdziwym celu
powołania tej księgi do życia. W czasach gdy księgę pisano nazwano ją księga zakazów. Księga

nakazywała obalać bożki i budować prawdziwe świątynie. Nie każdy jednak księgi słuchał i wiele rzeczy
na przestrzeni lat się działo. Lecz gdy babilońskie bramy na święte ziemię wypadłego Imperium na
wiarze zdublowanej staną a za nią przyjdzie posąg Baala wtedy Melek obudzi tablicę ostatkiem sił.
Naród wybrany skuszony przez pradawne moce zaklęte w glinie rozpali piekielne ognie i obudzi się

pradawna moc. Moc ta po trzykroć przy pełni potrzebować będzie ofiar. Gdy krew się przeleje a ogień
pochłonie małe ciała, powstanie on ten z wieloma imionami i przeprowadzi swych oblubieńców. Biały

blask masakrę tylko powstrzyma.

Jedyny egzemplarz tego działa w Berlinie ma jednak wyrwanych kilka stron. 

Plutarch,  De Superstationes

Gdyby gracze nie pytali o kartę wypożyczeni może Pan Bibliotekarz się zapytać, niestety nie 
pamięta twarzy gdyż codziennie przewija się kilka set osób. Książki też nie są sprawdzane 
zbyt dokładnie a jedynie pobieżnie ze względu na ilość dziennych zwrotów.
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Karta wypożyczeni

Pozycja: De Superstationes

Autor: Platarch

Wypożyczający:

08.11.17 – 11.01.18 -  Otto Eissfeld – wypożyczenie poza biblioteczne

09.01.22 – 09.01.22 - Hans Smith – czytelnia

09.01.22 – 09.01.22 – Jorgen Klorman - czytelnia

10.01.22 – 15.02.22 – Gustaw Lichtman wypożyczenie poza biblioteczne

16.02.22 – 1.03.22 - Sabarino Moscati wypożyczenie poza biblioteczne

02.03.22 – 08.03.22 - John Guttenberg - wypożyczenie poza biblioteczne

Rozmowa z Sabarino Moscati
Widzicie jaka nasza nauka jest tragiczna, jacy Ci Niemcy są zapatrzeni w siebie. 

Rabują sztukę i celowo negują ją iż nie jest nic warta by usprawiedliwić swój rabunek. 
Rzekomo ratują dziedzictwo przed zapomnieniem! Skandal! Skandal! Tak jak Anglicy gwałcą 
Egipcjan kradnąc historię ich ziemi tak Niemcy rabują tereny Mezopotamii. Włosi tak nie 
robią! Rozumiemy historię i się jej nie boimy. Muszę przyznać iż doktor Otto Eissfeldt jest 
wybitnym naukowcem jednak jego poprawność i konserwatyzm ukrywają prawdę. Jestem 
stanowczo temu przeciwny nie mogę na to patrzeć.

Widzicie prawda jest zgoła inna, początkowo przyznam zgadzałem się z tym do momentu aż 
na własne oczy nie zobaczyłem tego posągu tutaj w Berlinie i do momentu aż zaczęły przed 
nim pojawiać się ofiary, szczególnie ten drugi raz gdy strażnicy byli postawieni w stan 
gotowości a pomimo to zwęglone ciała dwójki dzieci i tak się pojawiły. Szczerze uważam iż 
odpowiedzialny jest za to uśpiony kult Malaka bądź inna satanistyczna organizacja. Sporo 
osób zyska na rozgłosie tej wystawy.

Nie można się bać prawdy. Moja teoria jest taka iż w posągu naprawdę zaklęty jest Bóg krwi. 
Gdy przebudzi się doprowadzi do masakry Babilonu, rozumiecie?! Babilon, Berlin, oba 
miasta to miasta rozpusty i grzechu, miejsce opuszczone przez bogów!
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Chcecie nauczyć was mogę magicznego kręgu ochronnego, proszę oto sól z morza martwego,
trzeba wysypać z lnianego woreczka wypowiadając to zaklęcie, proszę zapisałem je na tej 
karteczce, ja nie będę ryzykował swojego życia ale jak wy jesteście na tyle szaleni 
przynajmniej pomogę wam się chronić przed złem. Znalazłem to na jednym eksponatów 
przywiezionych wraz z posągiem. Były zapisane one na glinianych naczyniach w których 
przechowywany był proch palonych ofiar. Nie wiem co znaczą i warto było by to 
odszyfrować przed użyciem, to jednak jedyna rzecz jaką mam i może jest szansa, że pomoże.

Kumen aroys Melek,   Tseshtern aundz Melek, Arnas Baal, Ungas Baal, Tseshtern, Tseshtern Aundz
Aundz!

Tłumaczenie po udanym teście na okultyzm, znajomość języków (herbajski,jidysz)

Przybądź Melek / Zładź nas Melek / nieznane wezwanie Baala / nieznane wezwanie Baala / 
zgładź, zgładź NAS NAS! .

Proszę przekażę wam również fragmenty pewnego pergaminu w którym można znaleźć drugi 
sposób na pokonanie demona. Zapisany jednak jest on wierszem i sporo jest jego interpretacji.

Walka na krańcu świata

A gdy Moloch z otchłani ciał z popielonych we rogi wychyli dzień księżyca wybrać on musi. Gdyż to on go
budzi ze snu i do snu kładzie ponownie. By sen zagościł na twarzy Malaka po drugi cenny swój metal 
sięgnij i blaskiem jego rany zadawaj. Władaj blaskiem niczym mieczem i tnij tam gdzie boleć będzie. Bóg
to bez serca jednak serc wiele ma, nie promień na niego lecz w dusze wpuść. Bogowie bezduszni lecz 
zwierciadła duszy mają. Nie rzekną słowa i w ciszy skonają. Na kolejne tysiące księżyców go w kamień 
obrócisz. Tak jak twa krew po świecie krążyć będzie to i tak długo zaklęcie działać będzie. 

Mimo wszystko nie uważa Sabarino by był to zły bóg raczej narzędzie któe warto dobrze 
wykorzystywać.
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Rozmowa z Mohammedem Ammanem
Mężczyzna będzie próbować sprzedać kilka bezużytecznych bazaltowych figurek na rzemyku
jako amuletów ochronnych o wielkiej mocy. Sam jest przekonany iż one działają i ma ich 
kilka na szyi. 

Opowiem wam jak było, mi tam na niczym nie zależy ja chce tutaj spokojnie sobie żyć. 
Zaczęło się od poznania w Kadyksie Doktora Otto Eissfieldta, udawał się on na tereny 
dawnej Kartaginy a ja mogłem zaproponować mu eskortę oraz przewodników na miejscu, 
mam takie kontakty i wiem co gdzie można znaleźć. Mam od tego ludzi.

Sprowadziliśmy ten posąg ludzie sami go oddali i nie chcieli zapłaty byle tylko się bo pozbyć 
gdyż miał się niedługo przebudzić. Powiedziałem o wszystkim doktorowi ale on jest 
sceptycznie nastawiony do wierzeń miejscowych. 

Mnie tam strach obleciał i nawet byłem w bibliotece by przeczytać jak się chronić. Niestety 
chyba właśnie ta strona była wyrwana. Oczywiście bibliotekarka nic nie pamięta, ktoś jednak 
stronę wyrwał starannie i nie widać jej braku do momentu aż się nie przekartkuje. Byłem 
jednak po porwaniu dzieci w szpitalu z proszkiem Ib-Gaziego. To co tam widziałem przeraziło
mnie, mroczna aura prawdziwe demony pustynne. Zużyłem wszystko co miałem pomodliłem 
się do Allacha i uspokoiłem duchy. To jednak szpital, trzeba pamiętać, że w miejscach gdzie 
ludzie umierają duchów jest sporo. Biedna Anna jednak wszystko widziała, te demony to 
cierpienie. Nie przyzwyczajona jest do tego i widzę mocno się przejęła.

Jestem pewien, że ktoś uwolnił demona, teraz trzeba będzie go złapać.

Jeżeli gracze postanowią zebrać proch z trumny 
przynajmniej 200 letniego nieboszczyka oczywiście 
wskaże im cmentarz. Może to być wątek poboczny bądź 
rozstrzygnąć to kilkoma rzutami.

Rozmowa z Anna Stozbergen
Kobieta jest roztrzęsiona, pracuje więcej niż powinna i
dwa razy częściej dogląda dzieci. 

Wyszłam dosłownie na chwilę, no nie wiem, nie więcej
niż  pięć minut.  Otworzyłam na dole  drzwi do odbioru
zwłok do krematorium i gdy wróciłam nikogo nie było.
Gdy wróciłam od razu  zauważyłam brakujące  dzieci  i
zawiadomiłam policję. Nie wiem jak to się stało, to moja
wina.  Nie  zamknęłam  drzwi  chyba.  Nie  wiem  jak  to
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mogło się stać, muszę znaleźć te dzieci. Mój partner obiecał mi pomóc odnajdziemy jakoś te
dzieci. Nie wierze w to co się stało, one muszą żyć a te co podrzucone do muzeum to jakieś
inne.  Nie wierze by przeze mnie zginęły dzieci.  Mam złe przeczucia,  mam złe przeczucia.
Najgorsze jest to, że te dzieci jak i poprzednie były chore. Umarły by bez opieki. Ktoś musiał
o tym wiedzieć ktoś kto miał dostęp do akt. Sama nie wiem rodzice oddali dzieci pochodzili z
patologicznych rodzin.

Płacze i lamentuje, niestety nic nie pamięta. Obiecuje pomoc w poszukiwaniach i jak trzeba z
chęcią wypyta kogoś. Nie ma niestety pomysły gdzie zacząć szukać. Jej partner obiecał jej
pomoc i zaprowadzi ją na terapię. 

W szpitalu jest  masa duchów, jeżeli  gracze będą chcieli  używać tutaj  proszku Ib-Gaziego
możesz im na to pozwolić i mogą przeżyć jakąś straszną mini przygodę jeżeli jednak nie
chcesz wystarczy rozegranie rzutem na punkty obłędu.

Rozmowa z Gustawem Lichtmanem
Dyrektor muzeum przyjmuje w swoim gabinecie. Jest bardzo zadowolony, że niezależni 
eksperci wypowiedzą się na temat znaleziska, prosi o opinię niezależnie od faktu posiadanego
wykształcenia o charakterze znaleziska, czy rzeczywiście posąg może być opętany.

Widzicie moi mili goście, muzeum trzeba z czegoś finansować, dzisiejsze społeczeństwo jak 
nie widzi sensacji nie przyjdzie. Ludzie są żądni wrażeń, chcą grozy, chcą by coś się działo. Ja
rozumiem tragedię i chce znaleźć sprawcę jednak z drugiej strony ostatnie wpływy z biletów 
sfinansują dwie kolejne wyprawy archeologiczne do Kartaginy które chcemy rozpocząć w 
przyszłym roku. Codziennie do muzeum przychodzą tłumy, setki osób nigdy ich tyle nie było. 
Nawet podnieśliśmy ceny biletów a 5% z ich sprzedaży idzie na pamięć ofiar tych strasznych 
tragedii. Chcemy na cmentarzu centralnym ufundować pomnik. Jesteśmy dobrymi ludźmi i nie
chcemy by ktoś twierdził iż budujemy kapitał na cudzym nieszczęściu.

Oficjalne stanowisko jest takie iż nie damy się zastraszyć a dumny naród niemiecki potrzebuje
symbolu walki z zabobonami. Nie ma żadnej klątwy tak naprawdę a zapewne jakiś szaleniec. 
Nie wiem jak wytłumaczyć to co się stało. 

Czterech strażników którzy widzieli ciała jest aktualnie w zakładzie psychiatrycznym na 
leczeniu, biedaków pewnikiem ktoś otruł jakimś gazem bojowym. Widziałem efekty jego 
działań, majaczenia, poparzenia jak nic ktoś musiał go użyć. Policja bada już ten trop 
dodatkowo wojsko przeprowadza śledztwo czy gaz mógł pochodzić z ich zasobów.

Jestem w stałym kontakcie z Andreasem Jutlandem i mam nadzieję iż zostanie to szybko 
rozwiązane. Ludzie i tak jeszcze długo będą o tym rozmawiali a sławny posąg będzie 
odwiedzany jeszcze lata. Ostatnie artykuły tego dziennikarza sporo się do tego przyczyniły, 
powiem szczerze głupoty pisze nie mniej jednak dobrze, że pisze. 
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Czekamy na jego książkę którą objęliśmy patronatem merytorycznym, niestety Otto Eissfeldt 
nie zgodził się udostępnić swoich materiałów za to Mohammed Amman sypie opowieściami
jak z rękawa, to typowy człowiek któremu jak się zapłaci powie Tobie dokładnie to co chcesz 
usłyszeć. Nie lubię z takimi załatwiać interesów ale nie można odmówić im skuteczności. 
Człowiek wie sporo o zabytkach i to nawet takich które można kupić za bezcen. Normalnie 
zaginęły by w odmętach dziejów służąc jako gruz pod budowę szałasów dla arabów a u nas są
skarbami kultury antycznej.

Jak tylko będę mógł pomóc proszę mówcie, chcecie zbadać posąg, nie ma problemu jednak 
na jedno się nie zgodzę, nie zgodzę się na zamknięcie wystawy nie po tym co poświęciliśmy 
by mogła tu być.

Zaproponuje udostepnienie zbiorów papirusów i innych dokumentów będzie to jednak 
bezcelowe, większość pozycji jest dość pospolita i widać, że biblioteka pokaźna to jednak bez
żadnych perełek i sporo pospolitych publikacji. Fragmenty Biblii, historie bogów 
sumeryjskich i sporo poszlak które nic nie wnoszą. Kompletna strata czasu. 

Jako człowiek jest przyjazny widać że zależy mu na interesie muzeum. Z chęcią po 
rozwiązaniu sprawy i poparciu jego tezy o krwawych ofiarach składanych przez 
Kartagińczyków zaproponuje pracę przy pozyskaniu kolejnych eksponatów. Stawka 
wyśmienita a do tego rozgłos jeżeli tylko sobie zażyczą tego goście.

Rozmowa z Johnem Guttenbergiem
Dziennikarza zastać można w redakcji, obłożony jest papierami i piszę jak szalony 
zapełniając strony swojego notatnika, z chęcią wypyta o wszystko graczy sam jednak będzie 
udzielał zdawkowe informację. Nie wie kto mógł podrzucić mu notatki, nie wie praktycznie 
nic. Snuje za na szalone opowieści i teorię. Jedynie prosi by po zmroku trzynastego marca 
czekali przed gmachem Muzeum. Ma pewne informację od anonimowego informatora. Nie 
wie czy są prawdziwe jednak on uważa iż warto je sprawdzić a ma nosa do sensacji. Dodaje 
iż warto poczytać o czymś i daje niewielki wycinek.

Przypadek? Nie w takich sprawach nie ma przypadków to coś musi znaczyć. Ma lekko 
paranoje, wszędzie widzi spiski a za większość obwinia Berlińską wspólnotę żydowską.

„Wydaje mi się iż stoją za tym sekty kabalistyczne, Ci ludzie potrafią sami z siebie na co 
dzień jeść zwłoki noworodków. Jeden z moich kontaktów mówił nawet iż zna handlarza 
noworodków by mogli je jeść na swoich czarnych mszach w podziemiach miasta.”

„W Synagodze znaleziono kiedyś jakieś ślady krwi chyba, to może mieć z tym jakiś związek”

„Na Starym Cmentarzu żydowskim ostatnio znajduje się dziwne rzeczy”
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„Ktoś mnie śledzi od jakiegoś czasu gdy wracam z redakcji do domu”

Zaćmienie półcieniowe

O zaćmieniu półcieniowym mówić możemy w momencie gdy część Księżyca schowana jest w słabym 
półcieniu Ziemi. Żadna część powierzchni Księżyca nie znajduje się w całościowym cieniu Ziemi, 
widoczne jest tylko niewielkie przyciemnienie brzegu naszego satelity. Zaćmienia półcieniowe nie są 
często zauważane przez media i pomijane jako zjawisko niezbyt ciekawe wizualnie. Zaćmienie jednak 
tego typu potęguje czary związane z krwią i śmiercią gdyż wtedy bariera między światami jest cienka

Rozmowa z Inspektorem Andreasem Jutlanem
Gabinet inspektora w policji jest oblegany, co chwilę ktoś wchodzi i wychodzi, nowe 

tropy spływają telefonicznie jednak większość z nich to donosy na sąsiadów i zwykła chęć 
zwrócenia na siebie uwagi. Żadnych przydatnych informacji. Adreas jest bardzo zmęczony 
widać po nim brak snu a kilka kubków z niedopitą kawą i gaszonymi w nich papierosami 
tylko utwierdza w tym przekonaniu.

Siadajcie mam nadzieję, że macie jakieś podejrzenia. My też mamy kilku na razie to tylko 
obserwację więc nie możemy zdradzić zbyt dużo. Mam nadzieję, że rozumiecie nie chce 
zaszkodzić śledztwu. Chciałbym jednak byście wyrazili swoją opinię na temat sporu doktora 
Otto Eissfeldta oraz Sabarino Moscatiego. Czy któryś z nich mógłby być do tego zdolny 
bądź dyrektor muzeum, nie wątpię. Sprawdziliśmy wszystkich pracowników muzeum, 
sprawdził też dyrektor ale nie są to przypadkowe osoby i każdy jest czysty, że tak powiem.

Jeżeli będziecie mieli jakiś trop, szukali czyjegoś adresu, chcieli sprawdzić akta jakiś 
morderstw sprzed lat pytajcie. My sprawdziliśmy wszystkie morderstwa dzieci z ostatnich 
dziesięciu lat, nic jednak nie znaleźliśmy. Były takie dwa sprawcy jednak nie żyją już. 
Szukamy tego kto napisał ten list niestety żadnych śladów nie widać.

Inspektor z chęcią pomoże, załatwi dostęp do miejsc i będzie informował na bieżąco. Ceni 
sobie pomoc graczy i ufa im. Właściwie powoli to jego ostatnia deska ratunku

Debata na Uniwersytecie
Ta debata na którą mogą być zaproszeni gracze nie jest fabularnie ważna jednak jest to

świetny przerywnik na kawałek sesji w której gracze na forum mogą wygłosić tezy swoich 
postaci i ich stosunku do pisma świętego. Teza postawiona na debacie to „Biblia – księga 
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zakazów czy księga zbawienia” zapewne domyślacie się po których stronach będzie dwóch 
archeologów lecz po której stronie staną gracze i jakie wyciągną argumenty? Jeżeli jednak 
któryś z graczy jest drażliwy na tematy religijne i wiesz o tym bądź nie będzie w trakcie 
chciał prowadzić dysputy przerwij.

Może być ona ciekawą okazją do odegrania poglądów postaci gracza i nawiązania ciekawych 
znajomości wśród naukowców na przyszłe sesje.

Wizyta w Psychiatryku
Jeżeli gracze postanawiają odwiedzić zakład

psychiatryczny, mogą dostać tylko chaotyczne strzępy
informacji od każdego strażnika. Każdy z nich mówi bez ładu i
składu o wielkiej czarno fioletowej dłoni mordującej dziecko,
oraz (po zdanym teście przekonywania) o przejściu przez które
było widać ludzi w białych togach na skarpie. Widzieli również
jak pod koniec tego rytuału z ust wszystkich kobiet zaczynały
wyłaniać się  szkarłatne pnącza przypominające drzewa. W
oczach kobiet widać było tylko niemy krzyk bólu…

Pnącza przesuwały się w kierunku wyryw w powietrzu przez
którą ten diabelski posąg przełożył dzieci. Strażnicy są
przekonani iż dzieci żyły, a ich drugie ciała - te martwe, zostały
wepchane przez te dziwne narośla wychodzące z kobiecych ust
prosto do muzeum. To nie oni zabili, tego są pewni. Nie są
jednak pewni tego co wydarzyło się owego dnia i nie ufają już
sobie. Nikt im nie wierzy jednak nie ma żadnych dowodów iż
to oni  mogli dokonać tej okrutnej zbrodni.

Trzecia Pełnia
Jak zapewne już wszystko rozgryzłeś finał tej przygody rozegra się w Muzeum Pergamonu. 
Istnieje kilka możliwości i warto dostosować je do odchodzenia prowadzonego przez graczy. 
Gdy będą wieczorem w muzeum posąg rzeczywiście powoli ożywa, niszczy wystawę, otwiera
portal przez który wyjmuje noworodki, kradnąc z szpitala. Dzieci są chore i widać iż zaraz 
umrą. Co się wydarzy dalej, jest kilka opcji.

1. Muscati zaczyna wypowiadać inkantację, obok niego stoi związany Otto (chyba, że jest 
właśnie w Muzeum z graczami). Chce przejść przez portal porywając swojego kochanka.
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2. Jeżeli gracze wcześniej doprowadzili do pogodzenia Muscatiego z Otto próbują oni 
przejść przez portal i znikną razem z posągiem jak nie zostaną powstrzymani.

3. Gracze wypowiadają inkantację i przenoszą się do starożytnej świątyni w Kartaginie. Trwa 
właśnie rytuał podczas zaćmienia księżyca. Czy da się wyjść da się wrócić czy będzie to 
śmiertelny koniec przygody zależy od Ciebie

Zakończeń może być masa, zupełnie innych niż ja na nie wpadłem czy drużyny na których 
testowałem przygodę. Pamiętaj nie ograniczaj graczy, mogą wpaść na coś o czym Ty nie 
pomyślałeś. Naginaj wersję wydarzeń do graczy byście wspólnie dobrze się bawili. Być może
wykorzystają magiczny proszek i zobaczą świątynie, może znajdą inny sposób na zniszczenie 
posągu, może zaciemnią całe muzeum i światło księżyca nie padnie na posąg? Nigdy nie 
wiadomo co się wydarzy.
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Postacie
Otto Eissfeldt – niemiecki naukowiec urodzony 1 października 1887 roku w roku 1919 

napisał pracę doktorancką na temat starego testamentu. 
Ekspert języków starożytnego bliskiego wschodu oraz 
znany w Europie mistyk. Czuje się winny za ostatnie 
wydarzenia chce jakoś im zapobiec. Postanawia więcej 
nie zajmować się archeologią a jedynie studiowaniem 
pism. Podczas debaty będzie studził zapał i chciał to 
jakoś racjonalnie wytłumaczyć jednocześnie nikogo nie
oskarżając. Czuje się lekko oszukany przez dyrektora 
muzeum gdyż eksponat opisał inaczej niż on zalecał. 
Jeszcze pięć lat temu był bardzo blisko z Moscatim. 
Niestety ich niezbyt udana przygoda z prostytutką po 
której Sabarino zaczął chorować przewlekle na pewną 
chorobę weneryczną. Do dnia dzisiejszego Otto zależy 
na ich relacji, stara się nie atakować swego wybranka a 
cierpliwie przyjmuje ataki wymierzane z jego osobę. 
Podczas ich ostatniej rozmowy jaką odbyli cztery lata 
temu usłyszał „Jak dowiodę, że mam prawdę będę mógł
wrócić”. Osoby dobrze znające Eissfeldta czasami 

mają wrażenie iż w swoich tezach celowo naraża się na ataki zostawiając pewne 
niedopowiedzenia. Jego ostatnie odkrycie prawdopodobnie jednak całkowicie przekreśli jego 
znajomość. Posąg Boga stał się kością niezgody jakiej do tej pory nie było między dawnymi 
kochankami.

S- 35 ZR- 40 INT- 60 MOC-60 WYG-50 KONC-50 WYK-70

Umiejętności: Archeologia 76% Historia 67% Antropologia 66% Okultyzm 61% Język Obcy: 
Włoski 44%, Angielski 43%, Arabski, 42% Hebrajski 32%, Indyjski 14%, Wycena 32%, 
Medycyna 31%, Gadanina 12%, Korzystanie z bibliotek 47%

Przedmioty: Zawsze nosi przy sobie zdjęcie  Sabrino oraz niewielki skórzany notatnik gdzie 
na zapisane pierwsze listy miłosne do niego.

Gustaw Lichtman – 45 letni dyrektor muzeum Pergamonu, fascynuje się bliskim wschodem 
oraz mistycyzmem. Pomimo ostatnich wydarzeń, zbrodni w środku jego muzeum nie zamyka 
muzeum, podniósł tylko cenę biletów. Jest zachwycony tym iż do Berlina przyjeżdżają goście 
z całej Europy. Jest zaniepokojony i boi się wydarzeń obiecywanych w liście. Wierzy iż 
rzeczywiście może to być prawda, zatrudnił w tym celu mistyka by pomógł zapobiec temu. 
Rozumie, że to co się dzieje jest straszne jednak wie też, że bez tych wydarzeń muzeum 
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mogło by zostać nawet zamknięte. Przez pewien czas podejrzewał pracowników o to jednak 
nikt nie byłby do tego zdolny.

Mohammed Amman – arabski sprzedawca artefaktów około 40 roku życia, w zamian za 
wskazanie doktorowi Eissfeldtowi miejsca nie chciał zapłaty a Niemiecki paszport, aktualnie 
mieszka w Berlinie i organizuje wyprawy na bliski wschód gdzie nadal posiada kontakty, 
często zatrudniany w roli eksperta przez Berlińskie Muzeum. Zachłanny, chciwy i przebiegły 
chce wzbogacić się na swojej wiedzy i bez odpowiedniej zapłaty nie będzie skłonny zbyt 
dużo pomagać. W razie niebezpieczeństwa będzie pierwszym który ucieknie. Ma podstawową
wiedzę o okultyzmie, legendach południowego wybrzeża morza śródziemnego oraz sporo 
kontaktów u podejrzanych typów. Przez pewien czas był podejrzany jednak miał dobre alibi 
na każde z wydarzeń, jest członkiem klubu astronomicznego i każda pełnia to okazja do 
spotkań i debat w krótkawych ochoczo uczestniczy.

Anna Stozbergen – pielęgniarka Berlińskiego szpitala. Zgłosiła zaginięcie noworodków 
swojego oddziału. Kobieta, lat 23, piękna lecz niezbyt mądra. Czuje się winna całego zajścia i
chce pomóc jak tylko będzie mogła. Jeżeli gracze w dniu 11.03 nie zaangażują jej w swoje 
poszukiwania zaginie.

Nikt nie wie gdzie się znajduje, policja rozpoczęła poszukiwania. Prawda jest jednak okrutna 
gdyż nękana przez ordynatora popełniła samobójstwo. Pod koniec kampanii gracze mogą 
otrzymać taką informację. Władze zapewne zrzucą też na nią część winy jeżeli gracze nie 
przedstawią winnego policji. 

Jorgen Kannan – ordynator szpitala świętego Jana w Berlinie. Z jego szpitala zaginęły 
noworodki. Widzi w tym spisek uważa, że to nie możliwe by dzieci zaginęły. Wini Anne 
jednak nie ma żadnych dowodów twierdzi iż coś na pewno komuś umyka. Nie może do końca
pojąć co właściwie się wydarzyło i ciężko mu z tym.

Andreas Jutlan – 40 letni inspektor policji, jest skrupulatny i do tej pory był sceptycznie 
nastawiony do wszelkiego rodzaju satanistycznych rzeczy. Jest strasznie obciążony pracom i 
niezadowolony z tego wszystkiego, chciałby by zamknięto całkowicie muzeum nie może 
jednak przekonać do tego władz miasta które obwiniają jego za całe zamieszanie. Zależy mu 
na znalezieniu sprawcy i zamknięciu go. 

John Guttenberg – młody 22 letni dziennikarz który zasłynął z serii artykułów o starożytnej 
klątwie, ktoś pod jego prywatne drzwi wrzuca podczas nowiu. Po serii artykułów postanowił 
przeprowadzić własne śledztwo, zatrudnił w tym celu detektywa a wyniki śledztwa 
opublikuje w gazecie. Lekko niezrównoważony psychicznie egocentryk z skłonnościami do 
paranoi. Obwinia za wszystkie swoje niepowodzenia żydów.

S-50 ZR-40 INT-50 KON-60 WYG-70 MOC-50 WYK-50
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Umiejętności:  Pisanie artykułów 72%,  Śledzenie 71%, Gadanina 50%, Parapsychologia 
42%, Przemowy Motywacyjne 41%, Umiejętności Matrymonialne 40%

Sabarino Moscati – włoski archeolog koło 30, ambitny jednak kilka uczelni zaprzestało już z
nim współprace ze względu na teorię które głosił. 
Lubi udzielać wywiadów i napisał nie jedną książę, 
przeważnie staje w opozycji do powszechnie 
głoszonych poglądów. Mówi bardzo dużo jednak 
mało treści można wywnioskować z jego 
wypowiedzi. Boi się, szukał sposobu na wygraną 
jednak walczyć nie zamierza. Przerosło go to 
wszystko i żałuje, ze miał rację teraz jednak musi ją 
głosić wszem i wobec. W przeszłości był 
kochankiem Otto jednak od incydentu z 
prostytutkom oddala się od niego. Obwinia go za tą 
całą chorobę gdyż jest nie możliwe, że zaraził się 
tylko on chyba, że to tego kochanek był chory 
zarażając się od kogoś innego. Czyli zapewne miał 
kogoś na boku, tego dnia postanowił iż to on będzie 
ważniejszym naukowcem i obroni swoje szalone na 
pierwszy rzut oka tezę. To on ma rację jeżeli chodzi 
o archeologię. Jest narcystyczny  i uwielbia gdy inni

go doceniają. Ma wręcz patologiczną potrzebę zyskania uznania w oczach obcych osób. Tak 
naprawdę on jest winien tym śmierciom. Odnalazł w jednej z ksiąg zaklęcie przywołujące go 
do życia. Odkrył prawdę o Bogu. Nie zabijał on dzieci lecz karmi się tymi, które zmarły po 
porodzie. Ożywia je w swojej świątyni, stoi ona w Kartaginie. Podczas rytuału otwiera się 
wyrwa w czasie do starożytności. Aktywna jest ona tylko podczas pełni, w tym też czasie 
Malak porywa dzieci przenosząc ich ciało do czasów w których mogą spokojnie żyć. Muscati 
poznał prawdę i chce ją pokazać Otto, marzeniem jego jest by razem uciekli w przeszłość. 
Otto jednak nie zgadza się.

S-40 ZR-50 INT- KON-60 WYG-70 MOC-50 BC-50 WYK-60

Umiejętności: Urok osobisty 74%, Perswazja 72% Rzemiosło Pisarstwo 61%, Okultyzm 56%,
Jezyk obcy 65% Niemiecki, Arabski 32% Angielski 44%, Archeologia 52% Historia 51%, 
Gadanina 32% Charakteryzacja 31% Wycena 22% Mity Cthulhu 20%  
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Notatki
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