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Opis: Czerwiec 1565 roku. Od miesiąca potężne siły Imperium Osmańskiego usiłują zająć Maltę. Niewielka 

wyspa jest strategicznym punktem Morza Śródziemnego. Jest też siedzibą joannitów, zakonu rycerskiego 

istniejącego od czasów pierwszych wypraw krzyżowych. Walki są krwawe i zażarte. Bohaterowie Graczy 

wykazali się w boju, dlatego zostali wybrani do tajnej misji, od której przebiegu będą zależeć losy 

oblężenia. 
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1. Wstęp 

„Przebudzenie Malty” to krótki scenariusz, osadzony w realiach historycznych z elementami 

fantastycznymi. W zależności od decyzji graczy i wyników rzutów historia może skończyć się na bardzo 

wiele sposobów. 

Przed sesją należy uprzedzić potencjalnych graczy, że scenariusz zawiera takie elementy jak: 

 Przemoc,  

 Konflikt religijny,  

 Okultyzm,  

 Krew,  

 Zwroty akcji mogące przywoływać skojarzenia z latynoską telenowelą,  

 Duże ryzyko walki między postaciami, 

 Dość duże ryzyko śmierci postaci. 

Przed sesją albo na jej początku należy ustalić, czy gracze wcielą się w chrześcijańskich obrońców Malty, 

czy też muzułmańskich najeźdźców. Obie strony konfliktu są grywalne, nie istnieje natomiast możliwość 

stworzenia drużyny „mieszanej” - wszyscy Bohaterowie muszą stać po tej samej stronie, przynajmniej 

na początku rozgrywki. Jeśli obawiasz się nieporozumień na polu wyboru strony konfliktu, możesz już 

na etapie ogłaszania sesji narzucić jedną ze stron. 
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2. Zasady gry 

Scenariusz powstał z myślą o mechanice Freeform Universal RPG. Polska wersja zasad, znana jako FUPL, 

jest dostępna za darmo pod adresem: https://funtrpg.com/content/fupl.  

Zdecydowałem się uprościć lub doprecyzować niektóre elementy. Wszystkie te różnice opisałem na tej 

stronie. 

 

Zgodnie z oryginalnymi zasadami FUPL, każdy Bohater Gracza powinien mieć cztery Atrybuty (Ciała, 

Umysłu, Atut i Skazę) oraz dwa elementy Wyposażenia. Na potrzeby tego scenariusza wykreowałem 

gotowych Bohaterów Graczy, z których każdy ma cztery Atrybuty (bez podziału na Ciało, Umysł itd.), 

z których trzy są nieco abstrakcyjne, a ostatni pełni funkcję Wyposażenia. Ten uproszczony sposób 

konstrukcji postaci jest w zupełności wystarczający do rozegrania krótkiej przygody, a jednocześnie 

pozwala skupić się na najbardziej istotnych elementach fabularnych.  

Oryginalne zasady FUPL nie precyzują, jakie dokładnie warunki muszą być spełnione, by postać została 

wyeliminowana z akcji. Na potrzeby tego scenariusza przyjąłem, że zdobycie przez Bohatera drugiego 

negatywnego Stanu (np. ranny, przerażony) oznacza, że został on wyeliminowany z akcji. Dotyczy 

to wszystkich Bohaterów Graczy i wszystkich Bohaterów Niezależnych, o ile nie wskazałem inaczej. Dzięki 

temu podejściu rozgrywka jest bardzo dynamiczna i dramatyczna: 

 Jeśli Bohater Niezależny został wyeliminowany z akcji na skutek działań Bohatera Gracza, 

prowadzący tego Bohatera Gracz może swobodnie opisać, co się stało z Bohaterem Niezależnym 

(zginął, został ogłuszony, poddał się itp.). 

 Jeśli Bohater Gracza został wyeliminowany z akcji, o jego losie decyduje Mistrz Gry.  

 

Podręcznik FUPL proponuje wiele alternatywnych zasad przyznawania i działania Punktów FU. 

Na potrzeby tego scenariusza dobrze sprawdzą się następujące: 

1. Każdy Bohater Gracza zaczyna z dwoma Punktami FU. Bohaterowie Niezależni ich nie mają, chyba 

że wyraźnie wskazano inaczej. 

2. Gracz może wydać Punkt FU: 

a. przed rzutem, by zdobyć jedną dodatkową kostkę ułatwienia (albo pozbyć się jednej kostki 

utrudnienia), albo  

b. po rzucie, by przerzucić jedną kostkę. Drugi wynik jest ostateczny. 

3. Działanie Punktów FU Bohaterów Niezależnych jest analogiczne: Mistrz Gry może wydać Punkt 

FU: 

a. przed rzutem gracza, by dać mu dodatkową kostkę utrudnienia (albo zabrać jedną kostkę 

ułatwienia), albo 

b. po rzucie gracza, by gracz musiał przerzucić jedną kostkę. Drugi wynik jest ostateczny. 

4. Gracze mogą zdobywać dodatkowe Punkty FU, jeżeli: 

a. przy rzucie kilkoma kostkami na przynajmniej dwóch z nich wypadnie ten sam wynik, oraz 

b. gracz zdecyduje się wybrać ten wynik (jeśli jest to rzut ułatwiony), albo 

c. gracz musi wybrać ten wynik (jeśli jest to rzut utrudniony i najgorszy wynik wypadł więcej 

niż raz). 

  

https://funtrpg.com/content/fupl
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3. Bohaterowie Graczy 

3.1. Bohaterowie Graczy - chrześcijanie: 

Anna Zammit  

Pochodzi z wyspy Gozo (sąsiadującej z Maltą). Czternaście lat temu, w 1551 r. na Maltę 

i Gozo napadli Turcy, którzy wzięli w jasyr większość mieszkańców Gozo, w tym całą 

rodzinę Anny. Jej brat bliźniak, Gabriela, z którym była bardzo zżyta, pomógł jej się ukryć, 

ale sam został schwytany. Teraz, gdy Turcy wrócili, podobnie jak wielu innych 

Maltańczyków i Maltanek odmówiła ewakuacji na Sycylię i stanęła u boku joannitów 

do walki w obronie swojego domu.  

Atrybuty:  

1. Członkini maltańskiej milicji 

2. Odważna, ale i ostrożna 

3. Niewierni wzięli w jasyr moją rodzinę 

4. Kusza, z której powaliłam już niejednego najeźdźcę 

Don Juan Rodriguez de Aguilar  

Hiszpański szlachcic. W młodości zakochał się z wzajemnością w Fatimie, pochodzącej 

z ludu Morysków (potomków hiszpańskich Maurów, którzy zostali zmuszeni do przyjęcia 

chrześcijaństwa, a wielu z nich potajemnie nadal praktykuje islam). Rzecz jasna, jego 

rodzina była przeciwna temu związkowi. Juana zaskoczył i rozjuszył fakt, że sprzeciwiał się 

mu również ojciec Fatimy, Abram. Pewnego dnia Abram nakrył ich z Fatimą i rzucił się 

z pięściami na Juana, a ten go zabił. Fatima przeklęła Juana i uciekła, od tamtego dnia jej nie 

widział. Domyślał się, że pomogli się jej ukryć podstępni Moryskowie, których od tamtej 

pory znienawidził. Nie chciał ożenić się z żadną inną kobietą, więc wstąpił do zakonu 

joannitów i zamieszkał na Malcie. Uchodzi za sumiennego i skrupulatnie przestrzegającego 

zasad rycerza zakonnego, ale mimo upływu ponad siedmiu lat nie udało mu się zapomnieć 

o Fatimie…  

Atrybuty:  

1. Kawaler maltański 

2. Deus vult! 

3. Kochałem Fatimę, a ona mnie przeklęła i porzuciła 

4. Rodowy miecz 
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Pedro Alvarez de Luna 

Hiszpański szlachcic ze zubożałego rodu. Wyjechał do Nowego Świata zdobyć bogactwo. 

W Wicekrólestwie Peru walczył z tubylczym ludem Araukanów. Wraz z grupą towarzyszy 

został przez nich wzięty do niewoli. Jego towarzysze zostali złożeni w ofierze, Pedrowi 

cudem udało się uciec. Wrócił do Europy i zaciągnął się do obrony Malty. Nie darzy 

muzułmanów miłością, ale szanuje ich za jedną rzecz: podobnie jak chrześcijanie, nie 

tolerują magii, najgorszego plugastwa na tym świecie! 

Atrybuty:  

1. Konkwistador z Hiszpanii 

2. Zejdź mi z drogi, albo cię z niej usunę 

3. Nie zdzierżę żadnego czarostwa w mojej obecności! 

4. Rapier, którym przebijałem już niewiernych od Peru po Maltę 

Giuliano Alberotti 

Kondotier (najemnik) i żeglarz z Sycylii. Jest przesądny i podobnie jak inni marynarze, 

odprawia potajemne rytuały, by udobruchać Neptuna - oczywiście w tajemnicy przed 

bardziej zasadniczymi chrześcijanami. W 1560 r. wziął udział w przegranej bitwie pod 

Dżerbą (wyspą nieopodal Tunezji), podczas której jego uwagę przykuła walcząca po stronie 

muzułmanów kobieta, z wielką wprawą rzucająca nożami. Na pewien czas zerwał 

z wojaczką, ale teraz zaciągnął się ponownie, nie tylko dla żołdu, ale także dlatego, że jeśli 

Malta upadnie, Sycylia będzie następna. 

Atrybuty:  

1. Kondotier z Sycylii 

2. Honor jest dla naiwnych, liczy się zwycięstwo 

3. Diabeł mi niestraszny 

4. Pas z pistoletami kupionymi za krwawo zarobione pieniądze 
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3.2. Bohaterowie Graczy - muzułmanie 

Cebrail 

Urodził się na wyspie Gozo (sąsiadującej z Maltą), na chrzcie dano mu imię Gabriel. 

Czternaście lat temu, w 1551 r. na Maltę i Gozo napadli Turcy. Wzięli w jasyr większość 

mieszkańców Gozo, w tym Gabriela i całą jego rodzinę, oprócz jego siostry bliźniaczki, 

Anny, której pomógł się ukryć. Gabriel został wyszkolony na janczara, przyjął islam 

i sturczył swoje imię do formy Cebrail. Teraz jest gorliwym muzułmaninem i oddanym 

żołnierzem sułtana. W wyprawie na Maltę widzi szansę dla swoich dawnych pobratymców 

(a w szczególności dla swojej siostry), by przyjęli jedyną słuszną wiarę i stali się częścią 

najpotężniejszego imperium na świecie.  

Atrybuty:  

1. Janczar z Gozo 

2. Moje rodzinne wyspy muszą przyjąć światło prawdziwej wiary! 

3. Chciałbym zapewnić siostrze bezpieczeństwo duszy i ciała 

4. Solidny bułat 

Fatima  

Urodzona w Hiszpanii, pochodzi z ludu Morysków (potomków hiszpańskich Maurów, 

którzy zostali zmuszeni do przyjęcia chrześcijaństwa, a wielu z nich potajemnie nadal 

praktykuje islam). W młodości zakochała się z wzajemnością w szlachcicu imieniem Juan 

Rodriguez de Aguilar. Jej ojciec Abram (w głębi serca gorliwy muzułmanin) sprzeciwiał się 

temu związkowi. Pewnego dnia Abram nakrył ich z Juanem i rzucił się z pięściami na Juana, 

a ten go zabił. Fatima przeklęła Juana i uciekła, od tamtego dnia się nie widzieli. Przez 

pewien czas ukrywała się wśród Morysków, potem przedostała się do Algierii dołączyła 

do berberyjskich korsarzy, wśród których szybko zdobyła sobie uznanie za sprawą swojego 

talentu do rzucania nożami. Pięć lat temu wykazała się podczas zwycięskiej bitwy morskiej 

pod Dżerbą (wyspą nieopodal Tunezji). Fatima nienawidzi chrześcijan, szczególnie 

Hiszpanów, a najbardziej ze wszystkich nienawidzi de Aguilara. A zarazem za nim tęskni… 

Atrybuty:  

1. Berberyjska piratka z Andaluzji 

2. Nie boję się śmierci 

3. Kochałam Juana, a on zabił mojego ojca 

4. Bandolier z nożami, z których każdy powalił niejednego wroga 
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Orhan 

Pochodzi z okolic Edirne (europejska część Turcji). Jest spahisem (tureckim 

odpowiednikiem feudalnego rycerza) - w zamian za timar (lenno) służy w osmańskiej 

kawalerii. Uważa się za człowieka honoru. Podczas kampanii na Węgrzech jego oddział 

trafił przypadkiem do zasypanej śniegiem, samotnej chaty w lesie. Wnętrze chaty przejęło 

ich grozą, szczególnie zakonserwowane w słoikach płody. Mieszkała tam stara kobieta, 

złorzeczyła Turkom. Towarzysze Orhana zasiekli ją, ale wkrótce potem kilku z nich zapadło 

na tajemniczą chorobę i zmarło. Od tamtej pory Orhan nienawidzi wszystkiego, 

co ma jakikolwiek związek z magią. Joannici to niewierni i trzeba ich zniszczyć, ale 

przynajmniej nie tolerują takich wynaturzeń, prawda? 

Atrybuty:  

1. Spahis z Edirne 

2. Człowiek honoru 

3. Nienawidzę plugawych czarów! 

4. Kunsztowna szabla godna mojej pozycji 

Kara 

Czarnoskóry mężczyzna z ludu Bantu z głębi Afryki. Pierwotnie nosił imię Limbani. Został 

sprzedany w niewolę. Osmanowie docenili jego siłę i potężną budowę ciała i wcielili 

go do swojej armii. Jego nowe imię, Kara, znaczy po turecku dosłownie „czarny”, ale często 

jest też używane w znaczeniu „odważny”, a dowódcy często biorą je sobie jako przydomek. 

Potajemnie nadal kultywuje wierzenia przodków i wierzy w duchy ziemi. Nie rozumie 

wrogiego podejścia muzułmanów do magii. Los Malty i jej mieszkańców jest mu obojętny, 

chce po prostu przeżyć. 

Atrybuty:  

1. Żołnierz-niewolnik z ludu Bantu 

2. To nic osobistego, chcę po prostu przeżyć 

3. Tylko głupiec lekceważy duchy ziemi! 

4. Potężny topór 
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3.3. Wybór i tworzenie Bohaterów, relacje między nimi 

Po ustaleniu strony konfliktu, po której stoją Bohaterowie Graczy, należy ustalić, kto z graczy wcieli się 

w którą postać. Nie pokazuj graczom postaci dostępnych dla drugiej strony konfliktu aż do końca przygody! 

Jak łatwo zauważyć, dla każdej strony dostępne są cztery postacie, w tym jedna kobieca. W razie potrzeby 

Annę Zammit można bez problemu przerobić na postać męską. 

Jeśli masz mniej niż czworo graczy, spróbuj zachęcić ich, by wybrali postacie Anny i Juana (jeśli grają 

chrześcijanami) albo Cebraila i Fatimy (jeśli grają muzułmanami).  

Zmiana Atrybutu będącego bronią nie jest żadnym problemem (np. gracz wcielający się w Giuliana może 

mieć rapier zamiast pasa z pistoletami). Zmiana pozostałych Atrybutów może jednak wywołać 

nieprzewidziane komplikacje.  

Kwestie nieopisane na poprzednich stronach (jak np. wygląd Bohaterów) zostaw do swobodnego uznania 

graczom.  

Jeśli chodzi o wiek postaci, każda z nich ma przynajmniej 23 lata, ale mogą być starsze, jeśli taka jest wola 

graczy. Cebrail i Anna nie powinni mieć jednak więcej niż 28 lat (chłopcy powyżej 14. roku życia rzadko 

zostawali janczarami). 

Jeśli masz więcej niż czworo graczy, wykreujcie dodatkowe postacie, mając na uwadze, by każda z postaci 

miała cztery Atrybuty: 

 jeden określający ich tożsamość,  

 jeden opisujący ich charakter lub motywację,  

 jeden omawiający ich relację z innym Bohaterem lub stosunek do magii, 

 jeden odnoszący się do wyposażenia (najlepiej broni). 

W założeniu wszyscy Bohaterowie występujący po danej stronie konfliktu walczyli już razem podczas 

trwającego od miesiąca oblężenia Malty i jeśli nawet nie są przyjaciółmi, to przynajmniej zaufanymi 

towarzyszami broni. Być może pozostaną sobie wierni do końca historii, a może inne emocje wezmą górę 

nad ich wzajemnym braterstwem… 
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3.4. Imiona 

Być może w trakcie przygody zajdzie potrzeba nadania imienia dodatkowym Bohaterom Graczy lub 

Bohaterom Niezależnym. W takiej sytuacji możesz wybrać imię z jednej z poniższych list albo 

je wylosować (rzucając k20). Imiona włoskie będą pasowały również do Maltańczyków. 

Męskie imiona włoskie: 

1. ANDREA 

2. ANGELO  

3. BIAGIO  

4. CESARE  

5. COSIMO  

6. DONATO  

7. ENRICO  

8. ERCOLE  

9. FELICE  

10. FLAVIO  

11. GIULIO  

12. IACOPO  

13. PAOLO  

14. PEPPE  

15. PIERO  

16. RAOUL  

17. ROCCO  

18. SALVO  

19. TERZO  

20. VASCO 

Żeńskie imiona włoskie: 

1. ALESSA  

2. AMALIA  

3. BIANCA  

4. CARMEN  

5. LINDA  

6. LUCIA  

7. LUISA  

8. MARIA  

9. MARTA  

10. NELLA  

11. PAOLA  

12. RENZA  

13. ROSSA  

14. SIRIA  

15. SOFIA  

16. TECLA  

17. VANDA  

18. VELIA  

19. VIOLA  

20. ZAIRA 

 

Męskie imiona tureckie: 

1. AYBERK  

2. BAYRAM  

3. BEHRAM  

4. BERKER  

5. BÜLENT  

6. BURHAN  

7. CENGİZ  

8. CEVDET  

9. COŞKUN  

10. CUMHUR  

11. CÜNEYT  

12. DANYAL  

13. DEVRİM  

14. DİRENÇ  

15. EGEMEN  

16. FURKAN  

17. GÖKHAN  

18. GÜRSEL  

19. GÜVENÇ  

20. HAYDAR  

Żeńskie imiona tureckie: 

1. AYŞENUR  

2. BELİNAY  

3. FAHRİYE  

4. FİKRİYE  

5. GÜLBAHAR  

6. GÜLİSTAN  

7. HÜSNİYE  

8. KADRİYE  

9. KELEBEK  

10. LÜTFİYE  

11. NEFİSET  

12. NİLÜFER  

13. SABRİYE  

14. ŞEHRAZAD  

15. SUDENAZ  

16. SÜHEYLA  

17. ŞUKRİYE  

18. SÜREYYA  

19. YASEMİN  

20. ZÜBEYDE 
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https://www.behindthename.com/name/iacopo
https://www.behindthename.com/name/paolo
https://www.behindthename.com/name/peppe
https://www.behindthename.com/name/piero
https://www.behindthename.com/name/raoul
https://www.behindthename.com/name/rocco
https://www.behindthename.com/name/salvo
https://www.behindthename.com/name/terzo
https://www.behindthename.com/name/vasco
https://www.behindthename.com/name/alessa
https://www.behindthename.com/name/amalia
https://www.behindthename.com/name/bianca
https://www.behindthename.com/name/carmen
https://www.behindthename.com/name/linda
https://www.behindthename.com/name/lucia
https://www.behindthename.com/name/luisa
https://www.behindthename.com/name/maria
https://www.behindthename.com/name/marta
https://www.behindthename.com/name/nella
https://www.behindthename.com/name/paola
https://www.behindthename.com/name/renza
https://www.behindthename.com/name/rossa
https://www.behindthename.com/name/siria
https://www.behindthename.com/name/sofia
https://www.behindthename.com/name/tecla
https://www.behindthename.com/name/vanda
https://www.behindthename.com/name/velia
https://www.behindthename.com/name/viola
https://www.behindthename.com/name/zaira
https://www.behindthename.com/name/ayberk
https://www.behindthename.com/name/bayram
https://www.behindthename.com/name/behram
https://www.behindthename.com/name/berker
https://www.behindthename.com/name/bu12lent
https://www.behindthename.com/name/burhan
https://www.behindthename.com/name/cengi50z
https://www.behindthename.com/name/cevdet
https://www.behindthename.com/name/cos15kun
https://www.behindthename.com/name/cumhur
https://www.behindthename.com/name/cu12neyt
https://www.behindthename.com/name/danyal
https://www.behindthename.com/name/devri50m
https://www.behindthename.com/name/di50renc15
https://www.behindthename.com/name/egemen
https://www.behindthename.com/name/furkan
https://www.behindthename.com/name/go12khan
https://www.behindthename.com/name/gu12rsel
https://www.behindthename.com/name/gu12venc15
https://www.behindthename.com/name/haydar
https://www.behindthename.com/name/ays15enur
https://www.behindthename.com/name/beli50nay
https://www.behindthename.com/name/fahri50ye
https://www.behindthename.com/name/fi50kri50ye
https://www.behindthename.com/name/gu12lbahar
https://www.behindthename.com/name/gu12li50stan
https://www.behindthename.com/name/hu12sni50ye
https://www.behindthename.com/name/kadri50ye
https://www.behindthename.com/name/kelebek
https://www.behindthename.com/name/lu12tfi50ye
https://www.behindthename.com/name/nefi50set
https://www.behindthename.com/name/ni50lu12fer
https://www.behindthename.com/name/sabri50ye
https://www.behindthename.com/name/s15ehrazad
https://www.behindthename.com/name/sudenaz
https://www.behindthename.com/name/su12heyla
https://www.behindthename.com/name/s15ukri50ye
https://www.behindthename.com/name/su12reyya
https://www.behindthename.com/name/yasemi50n
https://www.behindthename.com/name/zu12beyde
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4. Początek przygody 

Bohaterowie idą gęsiego wąskim, ciemnym tunelem, oświetlanym jedynie blaskiem latarni lub pochodni.  

Idą w milczeniu, świadomi wagi ciążącej na nich misji… Co to za misja? Gdzie właściwie są i skąd się tutaj 

wzięli? By to wyjaśnić, musimy nieco cofnąć się w czasie. 

4.1. Tło wydarzeń 

Od prawie miesiąca potężne siły osmańskie usiłują zająć Maltę. Główne punkty obrony to Fort Świętego 

Anioła (broniący miasta Birgu), Fort Świętego Michała (broniący miasta Senglea) oraz Fort Świętego Elma 

na półwyspie Sciberras. Mdina, starożytna stolica wyspy, nie została dotychczas oblężona. Większość 

tureckiej floty (liczącej około 200 okrętów) zacumowała w zatoce Marsaxlokk. Fort Świętego Elma blokuje 

im dostęp do zatoki Marsamxett i Wielkiego Portu. 

 

Źródło mapy: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaart_Beleg_van_Malta.png Licencje: GNU Free Documentation 

License i Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Przetłumaczyłem niektóre nazwy na język polski i dodałem 

orientacyjne położenie obozu tureckiego oraz wsi Qrendi. 

Przed przybyciem floty osmańskiej większość ludności cywilnej została ewakuowana na Sycylię, a pozostali 

wraz ze zwierzętami gospodarczymi schronili się w punktach obronnych. Chrześcijanie liczą na wicekróla 

Sycylii, don García Álvarez de Toledo y Osorio, który ma przybyć z odsieczą, lecz nikt nie wie, kiedy 

to nastąpi…  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaart_Beleg_van_Malta.png
https://en.wikipedia.org/wiki/en:GNU_Free_Documentation_License
https://en.wikipedia.org/wiki/en:GNU_Free_Documentation_License
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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4.2. Sen 

Gdy gracze będą przyglądać się mapie Malty, przekaż kartkę z poniższym tekstem (znajdziesz ją też 

na końcu tego scenariusza) osobie wcielającej się w Annę albo Cebraila, a jeśli nikt nie wybrał tych postaci - 

dowolnej osobie. 

„Ostatniej nocy śniło Ci się coś takiego: 

 

Jesteś w ogromnym pomieszczeniu, a może to jaskinia? Panuje półmrok, z góry dobiega tylko odrobina 

światła. Twoją uwagę przykuwa olbrzymia postać. Wygląda jak leżąca na boku, pogrążona we śnie, 

monstrualnie otyła kobieta, lecz jest znacznie większa niż jakikolwiek człowiek. Nie widzisz wyraźnie jej 

twarzy. Coś w tej postaci budzi w Tobie grozę. Postać porusza się we śnie, sprawia wrażenie, jakby zaraz 

miała się obudzić. Wydaje z siebie niskie, groźne pomruki. 

Nic dziwnego, w pomieszczeniu słychać stłumione odgłosy nawały artyleryjskiej. Poza tym słyszysz krople 

spadające na posadzkę. Spoglądasz na sklepienie i zauważasz, że jest mokre. Jedna z kropli spada na Twoją 

twarz i wówczas uświadamiasz sobie, że to nie woda. To krew. 

W pomieszczeniu robi się coraz jaśniej. Dostrzegasz, że ściany są pokryte symbolami spirali. Odnosisz 

wrażenie, że te spirale się obracają, najpierw powoli, lecz z czasem coraz szybciej. W pewnym momencie 

oślepiający snop światła pada prosto na twarz postaci. Jednocześnie spada na nią kilka kropli krwi. Postać 

otwiera oczy… 

i w tym momencie budzisz się z uczuciem nieopisanego przerażenia! 

 

Tylko od Ciebie zależy, czy podzielisz się tym snem z Twoimi towarzyszami” 
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4.3. Odprawa (wariant dla chrześcijan) 

Jest 11 czerwca Roku Pańskiego 1565. Bohaterowie stacjonują w Mdinie, skąd odbywają się nocne wypady 

na turecki obóz. O świcie otrzymali wezwanie do dowódcy, Vincenzo Anastagiego. 

Możesz przekazać każdemu z graczy parę zdań opisu, co widziała i słyszała jego postać w drodze 

do dowódcy: 

1. Potężne fortyfikacje, na których dumnie powiewają sztandary joannitów. 

2. Z murów widać suchy, spalony słońcem krajobraz. Na horyzoncie na północnym-wschodzie unoszą 

się kłęby dymu. Z tamtej strony dobiegają też odgłosy kanonady, którą słychać nawet na Sycylii. 

3. Pojedynczy rycerze zakonni (jest ich tylko 500 na całym archipelagu) w ciężkich zbrojach 

i czerwonych tunikach z białym krzyżem, liczni żołnierze hiszpańscy i włoscy, jeszcze liczniejsi 

członkowie maltańskiej milicji. 

4. Szpital, skąd dobiegają jęki rannych. 

5. Loch, skąd dobiegają krzyki przesłuchiwanych jeńców.  

6. Warsztaty. Płatnerze naprawiają oręż.  

7. Katedra, skąd dobiega msza po łacinie (głośna, by nie została zagłuszona przez kanonadę).  

Bohaterowie spotkali się w kwaterze Anastagiego
1
. Niech każdy gracz opisze, jak wygląda jego postać. 

Oprócz dowódcy, bohaterowie zastali w jego kwaterze greckiego mnicha, którego Anastagi przedstawił 

Bohaterom jako ojca Aleksego z Krety (kontrolowanej przez Wenecjan): 

1. niemłody,  

2. czarne włosy z pasmami siwizny,  

3. przenikliwe spojrzenie, 

4. mówi po włosku z wyraźnym obcym akcentem, 

5. sprawia wrażenie ascety, 

6. Anastagi traktuje go z ogromnym szacunkiem, co może zaskakiwać, zważywszy że to prawosławny.  

Anastagi oznajmił bohaterom, że ze względu na swoje umiejętności i dokonania, przydzielił ich 

do specjalnego zadania, które muszą wykonać niezwłocznie i w ścisłej tajemnicy. Anastagi dał 

do zrozumienia, że przydzielenie do tej misji to wielki zaszczyt. 

Jak Bohaterom być może wiadomo, 1500 lat temu na Malcie rozbił się statek, którym podróżował święty 

Paweł. Przez pewien czas apostoł przebywał na wyspie i nawrócił w tym czasie rzymskiego namiestnika, 

Publiusza, późniejszego świętego i męczennika. Otóż ojciec Aleksy doznał wizji, w której ujrzał grotę, 

w której święty Paweł odprawiał pierwszą, potajemną, mszę świętą na Malcie. W grocie znajdują się 

przybory liturgiczne, wykonane osobiście przez świętego! Zadaniem bohaterów jest towarzyszyć Aleksemu, 

strzec go przed niebezpieczeństwami i udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy w wydobyciu relikwii 

i dostarczeniu ich do katedry w Mdinie. Anastagi wręcza Aleksemu kunsztowny relikwiarz. 

Według wizji ojca Aleksego, by dotrzeć do groty, trzeba szukać wejścia w miejscu, gdzie ziemia rozstąpiła 

się pod grzesznikami. Maltańczycy wiedzą, o jakie miejsce chodzi: zapadlisko Il-Maqluba obok wioski 

Qrendi. Według przekazywanej z pokolenia na pokolenie legendy, ponad 200 lat temu mieszkający tam 

ludzie bardzo grzeszyli. Pewnego dnia ziemia rozstąpiła się i pochłonęła ich wszystkich. Miejsce uchodzi za 

przeklęte. 

                                                 

 

1
 Możesz pokazać graczom jego portret autorstwa El Greco: https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Vincenzo_Anastagi  

https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Vincenzo_Anastagi
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4.4. Odprawa (wariant dla muzułmanów) 

Sulejman Wspaniały postanowił: Malta, gniazdo joannitów, najbardziej zawziętych ze wszystkich 

niewiernych, musi zostać zdobyta, tak jak ponad 40 lat temu zdobyto Rodos, poprzednią siedzibę joannitów. 

Miesiąc temu na Malcie wylądowała potężna armia osmańska i przystąpiła do wykonywania rozkazu 

sułtana. Jest 12 dzień miesiąca Zulqida 972 roku od Hidżry. Bohaterowie przebywają w obozie tureckim. 

O świcie otrzymali wezwanie do dowódcy, Pijala Paszy. Możesz przekazać każdemu z graczy parę zdań 

opisu, co widziała i słyszała jego postać w drodze do dowódcy: 

1. Tysiące namiotów, nad którymi dumnie powiewają kolorowe sztandary z wyszytymi półksiężycami, 

szablami albo wersetami z Koranu. 

2. Rowy i zasieki z zaostrzonych pali na obrzeżach obozu. 

3. Na horyzoncie na północnym-zachodzie unoszą się kłęby dymu. Z tamtej strony dobiegają też 

odgłosy kanonady.  

4. Armia osmańska to ludzie z wielu krajów, głównie Rumelii, Anatolii i Lewantu. Ciężkozbrojni 

spahisi, zdyscyplinowani janczarzy w białych czapach, ale też żołnierze-niewolnicy z serca Afryki. 

Mają różne rysy, mówią wieloma językami, łączy ich religia i posłuszeństwo wobec sułtana. 

5. Nieprzyjemny zapach: 30 tysięcy stłoczonych w upale ludzi, z bardzo ograniczonym (od ponad 

miesiąca) dostępem do wody… 

6. Lazaret, skąd dobiegają jęki rannych. 

7. Namiot więzienny, skąd dobiegają krzyki przesłuchiwanych jeńców.  

8. Namioty-warsztaty. Płatnerze naprawiają oręż.  

9. Namiot-meczet, skąd dobiegają modlitwy o szybkie zwycięstwo (głośne, by nie zostały zagłuszona 

przez kanonadę). 

Bohaterowie spotkali się w namiocie Pijala Paszy. Niech każdy gracz opisze, jak wygląda jego postać. 

Oprócz dowódcy, bohaterowie zastali w jego kwaterze mężczyznę, którego Pasza przedstawił Bohaterom 

jako uczonego Mansura z Kairu: 

1. niemłody, otyły, łysy,  

2. przenikliwe spojrzenie, 

3. bogato ubrany, 

4. Pijal Pasza traktuje go z ogromnym szacunkiem, co może zaskakiwać, zważywszy na pozycję Paszy. 

Pijal oznajmił bohaterom, że ze względu na swoje umiejętności i dokonania, przydzielił ich do specjalnego 

zadania, które muszą wykonać niezwłocznie i w ścisłej tajemnicy. Pasza dał do zrozumienia, 

że przydzielenie do tej misji to wielki zaszczyt. 

Jak Bohaterom być może wiadomo, Malta była przed wiekami pod panowaniem Maurów. Mansur znalazł 

dokumenty z tamtych czasów, z których wynika, że pod Mdiną znajduje się starożytna sieć katakumb, dzięki 

której można przeniknąć do miasta. Jeśli tunele nie uległy zawaleniu, jednoczesny szturm na mury i atak 

od środka miasta umożliwiłby szybkie zdobycie Mdiny, co zdruzgotałoby morale chrześcijan. Jak znaleźć 

wejście do katakumb? Mansur porównał swoje informacje z zeznaniami schwytanych Maltańczyków 

i wytypowano obiecujące miejsce: zapadlisko Il-Maqluba obok wioski Qrendi. Według przekazywanej 

z pokolenia na pokolenie legendy, ponad 200 lat temu mieszkający tam ludzie bardzo grzeszyli. Pewnego 

dnia ziemia rozstąpiła się i pochłonęła ich wszystkich. Miejsce uchodzi za przeklęte. 

Zadaniem bohaterów jest towarzyszyć Mansurowi, strzec go przed niebezpieczeństwami i udzielić wszelkiej 

niezbędnej pomocy w rozpoznaniu drogi. Trzeba się spieszyć: każdy kolejny dzień bezkarności obrońców 

Mdiny oznacza straty w ludziach. 
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4.5. Droga do zapadliska 

Droga z Mdiny zajęła Bohaterom niecałe 3 godziny. Droga z obozu tureckiego jeszcze krócej. Wedle 

własnego wyboru Bohaterowie mogli podróżować pieszo lub konno, ale i tak musieli zostawić konie przed 

zejściem do zapadliska. 

Bohaterowie zostali wyposażeni we wszystko, o co poprosili, jeśli tylko było to w zakresie możliwości 

kwatermistrza i byli w stanie to udźwignąć. Zapewne wzięli latarnie lub pochodnie i liny.  

Możesz przekazać graczom parę zdań opisu, co widzieli Bohaterowie w drodze do zapadliska: 

1. Palące słońce, tumany pyłu wzbudzane każdym krokiem. 

2. Liczne, niezbyt wysokie wzgórza i dość głębokie wąwozy. 

3. Na Malcie nie ma rzek ani jezior, roślinność to głównie kolczaste zarośla. 

4. Pogorzelisko: przed tureckim desantem Maltańczycy zebrali wszelkie plony z pól i sadów i wraz 

ze swoimi zwierzętami schronili się w fortecach. To, czego nie mogli zabrać, spalili. Do studni 

wrzucono padlinę, by Turcy nie mieli z nich użytku. 

5. Opuszczone (i w większości spalone) wioski i warowne dworki rycerzy. 

6. Nie widać żadnych ludzi ani zwierząt. 

7. Liczne kapliczki, w większości zniszczone. 

Bohaterowie bez przeszkód dotarli do opuszczonej wioski Qrendi i na dno zapadliska Il-Maqluba, 

szerokiego na 50 metrów i głębokiego na ponad 15. Ze względu na panujący cień, dno zapadliska jest gęsto 

zarośnięte, można tam znaleźć rośliny i grzyby, których nie widać w innych miejscach na Malcie. Pośród tej 

roślinności widać też ociosane kamienie, pozostałość po dawnych domach. W innych okolicznościach 

zostałyby użyte do budowy nowych domów, ale Maltańczycy boją się ich ruszać, uważają je za przeklęte.  

W ścianie zapadliska Bohaterowie znaleźli szczelinę - wejście do długiego tunelu. 

Teraz już wiadomo, skąd i po co Bohaterowie się tu wzięli. 
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5. Konfrontacja 

Z początku tunel wygląda jak naturalna jaskinia, ale już po kilkudziesięciu metrach jego wygląd zmienia się: 

ewidentnie został obrobiony ręką ludzką. W ścianach tunelu znajdują się nisze, a w nich pojedyncze kości  

(wyjątkowo kompletne szkielety). 

Poproś graczy, by ustalili w jakiej kolejności idą Bohaterowie. Tunel jest na tyle wąski, że trzeba iść 

gęsiego, a żeby się wyminąć, ktoś musi się wcisnąć do niszy. 

Po kilkuset metrach, Bohater idący na przedzie zobaczy słabe światło dochodzące zza zakrętu i usłyszy 

zniekształcone ludzkie głosy. 

Jeśli gracz zadeklaruje, że spróbuje się podkraść, niech wykona test. Jeśli test się powiedzie, Bohater będzie 

miał jedną kostkę ułatwienia do swojej następnej akcji (prawdopodobnie będzie to atak z zaskoczenia). 

Za zakrętem znajduje się pomieszczenie: 

 

Legenda: 

1. Tunel, którym przyszli Bohaterowie Graczy 

2. Zakręt, zza którego dobiega światło i głosy 

3. Otwór w sklepieniu, skąd pada promień światła (czerwona linia) 

4. Ołtarz z posągiem bogini (wygląda jak postać ze snu) 

5. Ołtarz z płaskorzeźbą Malty (na posadzce obok niego stoi latarnia) 

6. Korytarz (ciągnie się kilkaset metrów i kończy zawaliskiem) 

Pomieszczenie w najszerszym miejscu ma 10 metrów szerokości. Sklepienie znajduje się na wysokości 

ok. 3 metrów, przy czym podłoże jest lekko nachylone w kierunku ołtarza z posągiem bogini. Na ścianach 

wyryto liczne symbole spirali. 

Liczba i tożsamość osób znajdujących się w pomieszczeniu jest zależna od tego, kim są Bohaterowie Graczy 

(patrz niżej). 
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5.1. Czarownicy i rytuały: 

Aleksy i Mansur nie mówili prawdy na temat swojej tożsamości i celu. W rzeczywistości są rywalizującymi 

ze sobą czarownikami. Każdy z nich chce przejąć moc pradawnej maltańskiej bogini i użyć jej do własnych 

celów. Wymaga to odprawienia dwóch rytuałów: przebudzenia i ujarzmienia. Rytuały te można odprawić 

tylko w dniu przesilenia letniego (czyli w dniu, kiedy toczy się akcja przygody). 

Obaj czarownicy zdają sobie sprawę, że odprawianie rytuałów na oczach postronnych może się dla nich źle 

skończyć.  

Ujawnią swoją prawdziwą tożsamość tylko jeżeli uznają, że to jedyny sposób na uniknięcie śmierci lub 

niekontrolowanego przebudzenia bogini. 

Obaj czarownicy będą starali się trzymać z dala od walki, choć w razie potrzeby użyją ukrytych sztyletów. 

Jeśli któraś ze stron będzie wyraźnie przegrywać, towarzyszący jej czarownik w desperacji zacznie 

odprawiać rytuał przebudzenia.  

Aleksy 

Rzekomy ojciec Aleksy, tak naprawdę nazywa się Ali Abd Al-Kadir. To czarownik, który przez wiele lat 

zgłębiał wiedzę magiczną w Kairze. Kilka lat temu ludzie sułtana zdemaskowali i zabili większość jego 

konfratrów. Ali omotał Vincenzo Anastatiego (być może pomagając sobie magią), by ten wsparł jego 

poczynania. 

Atrybuty:  

1. Czarownik z Kairu 

2. Doskonale odgrywam rolę greckiego mnicha  

3. Chcę obudzić i ujarzmić boginię, a potem zemścić się na Osmanach! 

4. Zwoje ze wskazówkami do rytuałów 

Ma 1 Punkt FU. 

W pozostałych miejscach scenariusza nazywam Alego Aleksym, gdyż jest mało prawdopodobne, że jego 

prawdziwe imię zostanie ujawnione. 

Mansur 

Mansur to czarownik, który przez wiele lat zgłębiał wiedzę magiczną w Toledo. Kilka lat temu Święta 

Inkwizycja zdemaskowała i spaliła na stosie większość jego konfratrów. Mansur omotał Pijala Paszę (być 

może pomagając sobie magią), by ten wsparł jego poczynania. 

Atrybuty:  

1. Czarownik z Toledo 

2. Doskonale odgrywam rolę egipskiego uczonego  

3. Chcę obudzić i ujarzmić boginię, a potem zemścić się na chrześcijanach! 

4. Zwoje ze wskazówkami do rytuałów 

Ma 1 Punkt FU. 
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Rytuał przebudzenia: 

Rytuał przebudzenia wymaga zaśpiewania inkantacji, po których należy skropić posąg bogini krwią. 

Domyślnie każdy z czarowników będzie zamierzał rozciąć własną lewą dłoń, choć w miarę możliwości 

może zamiast tego użyć np. czyjejś odciętej kończyny.  

Jeśli któryś z czarowników rozpocznie inkantacje, Bohaterowie odniosą wrażenie, że wyryte na ścianach 

spirale zaczynają powoli wirować.  

Gdy któryś z czarowników rozpocznie rytuał, daj każdemu z Bohaterów Graczy szansę na podjęcie próby 

przerwania go (co może wiązać się z wystawieniem się na ciosy nieprzyjaciół). Jeśli podejmą inne akcje 

albo próba przerwania rytuału nikomu się nie powiedzie, rytuał zostanie ukończony. 

Przebudzenie krwią: 

Kamienny ołtarz bogini ma nietypową właściwość: chłonie krew niczym gąbka. Jeśli wchłonie jej 

dostatecznie dużo, bogini przebudzi się nawet bez jakichkolwiek inkantacji. Ilekroć ktoś w pomieszczeniu 

padnie martwy lub ciężko ranny, opisz jak krew spływa w stronę ołtarza i weń wsiąka. Bohaterowie odniosą 

wrażenie, że wyryte na ścianach spirale zaczynają powoli wirować. 

Bohaterowie mogą spróbować zatrzymać dopływ krwi do ołtarza, na przykład poprzez rozkładanie 

na posadzce ubrań czy wynoszenie ciał na korytarz (stamtąd krew nie spływa). Każda zabita lub ciężko 

ranna postać w pomieszczeniu będzie oznaczała jedną kostkę utrudnienia do testu tamowania dopływu krwi. 

Rytuał ujarzmienia: 

Rytuał ujarzmienia dłuższej chwili nieprzerwanego kontaktu czarownika z posągiem bogini. Czarownik nie 

musiał wcześniej osobiście odprawić rytuału przebudzenia - może się więc zdarzyć, że jeden z nich odprawi 

rytuał przebudzenia, a drugi - ujarzmienia. Na twarzy przeprowadzającego rytuał czarownika będzie widać 

ogromny wysiłek, a momentami ból. 

Gdy któryś z czarowników rozpocznie rytuał, daj każdemu z Bohaterów Graczy szansę na podjęcie próby 

przerwania go (co może wiązać się z wystawieniem się na ciosy nieprzyjaciół). Jeśli podejmą inne akcje 

albo próba przerwania rytuału nikomu się nie powiedzie, rytuał zostanie ukończony. Czarownik zdobędzie 

moc bogini. Stanie się nadludzko silny, wytrzymały, mądry, a jego woli ciężko będzie się oprzeć. Jeśli stoi 

po przeciwnej stronie konfliktu niż Bohaterowie, będzie usiłował ich zabić. W innym przypadku jego 

wygląd i zachowanie pozornie się nie zmienią, ale bohaterowie mogą zauważyć, że czarownik prawie 

w ogóle się nie męczy. 

Czarownik zyska dodatkowy punkt FU oraz dodatkowe Atrybuty:  

1. Nadludzka siła;  

2. Pradawna wiedza;  

3. Dominująca osobowość. 

Stanie się też bardziej wytrzymały - dopiero otrzymanie trzeciego negatywnego stanu wyeliminuje 

go z akcji. 

Jeśli Bohaterowie wyeliminują z akcji czarownika, który przejął moc bogini, moc ta ulotni się. Wszelkie 

nadnaturalne zjawiska dobiegną końca. 

  



20 

 

Po ujarzmieniu: 

Po wchłonięciu mocy bogini, czarownik skieruje się w stronę ołtarza, na którym znajduje się płaskorzeźba 

odzwierciedlająca rzeźbę terenu Malty (widać wszelkie zatoki, wzgórza, wąwozy itd.). Jeśli czarownik 

dotrze do ołtarza, uderzy weń zaciśniętą pięścią: 

 Aleksy uderzy w miejsce, gdzie znajduje się obóz turecki - zobacz Zakończenie nr 2 

 Mansur uderzy w miejsce, gdzie znajduje się Fort Świętego Anioła, a następnie w pozostałe punkty 

obrony (na końcu w Mdinę) - zobacz Zakończenie nr 3. 

Przebudzenie bez ujarzmienia: 

Rytuał ujarzmienia można przeprowadzić tylko w ciągu kilku minut od przebudzenia bogini (czy 

to na skutek rytuału, czy dopływu krwi). Po tym czasie bogini staje się niekontrolowana (zobacz 

Zakończenie nr 1), chyba że jej posąg zostanie zniszczony (patrz niżej). Czarownicy wiedzą o tym, dlatego 

jeśli dojdzie do przebudzenia, mogą przekonywać, a nawet błagać Bohaterów, by pozwolili 

im przeprowadzić rytuał ujarzmienia (mogą użyć określeń typu „egzorcyzmy”), strasząc potwornymi 

konsekwencjami.  

Zniszczenie posągu: 

Zniszczenie posągu bogini uniemożliwi jej przebudzenie. Jeśli doszło już do przebudzenia, zniszczenie 

posągu w ciągu pierwszych kilku minut po przebudzeniu powstrzyma odzyskanie przez boginię pełni sił. 

Posąg jest jednak wielki, magiczny i do tego emanuje aurą grozy, dlatego test zniszczenia go wiąże się 

z trzema kostkami utrudnienia. 
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5.2. Jeśli gracze wcielili się w chrześcijan: 

W pomieszczeniu zastaną muzułmanów w liczbie równej liczbie Bohaterów Graczy (nie wliczając 

Mansura). Muzułmanie staną do walki, poniżej zachowania charakterystyczne dla każdego z nich: 

Gdy Cebrail zobaczy Annę, rozpozna ją (ona jego też). Nie będzie jej atakować, choć będzie się bronić 

przed jej atakami. Może spróbować namówić siostrę do kapitulacji, obiecując, że przy nim będzie 

bezpieczna. Sam też może się poddać, jeśli walka przybierze obrót niekorzystny dla muzułmanów - ale tylko 

jeśli Anna zagwarantuje mu bezpieczeństwo, a pozostali chrześcijanie nie zanegują jej słów. 

Gdy Fatima zobaczy Juana, rozpozna go (on ją też). Rzuci się na niego z okrzykiem „zabiłeś mojego ojca!”. 

Nie będzie skłonna się poddać ani współpracować, nawet w obliczu rytuałów. 

Dla Orhana najgorszym wrogiem są czarownicy. Jeśli Aleksy lub Mansur zaczną na jego oczach odprawiać 

rytuały, potraktuje ich jako priorytetowy cel. By pokonać czarownika, będzie nawet skłonny współpracować 

z chrześcijanami. 

Jeżeli Mansur powie, że odprawienie rytuałów jest konieczne dla zwycięstwa Osmanów, Kara będzie go 

bronił. Jeśli któryś z czarowników ukończy rytuał przebudzenia, Kara uwierzy (nawet Aleksemu!), że 

odprawienie rytuału ujarzmienia jest konieczne. 

Jeśli Bohaterów Graczy jest więcej niż czworo, oprócz czwórki muzułmanów przedstawionych w części 3.2, 

w pomieszczeniu spotkają dodatkowych janczarów. Jeśli zajdzie potrzeba nadania janczarom imion, możesz 

użyć listy w części 3.4. 

Atrybuty każdego z dodatkowych janczarów: 

1. Janczar 

2. Biorę udział w świętej wojnie! 

3. Arkebuz ALBO bułat 

Jeżeli Bohaterowie pokonają wrogów, a rytuał przebudzenia nie został ukończony, Aleksy będzie nalegał, 

by zostawili go samego w pomieszczeniu (żeby mógł odprawić rytuały bez świadków). Może zachęcać 

Bohaterów, by sprawdzili niezbadany dotychczas korytarz. 

Jeśli nie będą chcieli go zostawić, padnie na kolana i zacznie się modlić. Jest gotów robić to godzinami.  

Jeśli mimo wszystko nie odpuszczą, oznajmi, że jego wizje go zmyliły i zarządzi powrót do Mdiny. 

W pewnym momencie ucieknie w gęste zarośla. Będzie chciał wrócić do świątyni i odprawić rytuały. 

Oczywiście Bohaterowie mogą próbować go wytropić/złapać. 
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5.3. Jeśli gracze wcielili się w muzułmanów: 

W świątyni zastaną chrześcijan w liczbie równej liczbie Bohaterów Graczy (nie wliczając Aleksego). 

Chrześcijanie staną do walki, poniżej zachowania charakterystyczne dla każdego z nich: 

Gdy Juan zobaczy Fatimę, rozpozna ją (ona jego też). Nie będzie jej atakować, choć będzie się bronić przed 

jej atakami. Nie podda się, będzie walczyć do śmierci z okrzykiem „Deus vult!”. 

Gdy Anna zobaczy Cebraila, rozpozna go (on ją też). Nie będzie go atakować, choć będzie się bronić przed 

jego atakami. Może spróbować namówić brata do kapitulacji, obiecując, że przy niej będzie bezpieczny. 

Sama też może się poddać, jeśli walka przybierze obrót niekorzystny dla chrześcijan - ale tylko jeśli Cebrail 

zagwarantuje jej bezpieczeństwo a pozostali muzułmanie nie zanegują jego słów. 

Dla Pedra najgorszym wrogiem są czarownicy. Jeśli Aleksy lub Mansur zaczną na jego oczach odprawiać 

rytuały, potraktuje ich jako priorytetowy cel. By pokonać czarownika, będzie nawet skłonny współpracować 

z muzułmanami. 

Jeżeli Aleksy powie, że odprawienie rytuałów jest konieczne dla zwycięstwa chrześcijan, Giuliano będzie 

go bronił. Jeśli któryś z czarowników ukończy rytuał przebudzenia, Giuliano uwierzy (nawet Mansurowi!), 

że odprawienie rytuału ujarzmienia jest konieczne. 

Jeśli Bohaterów Graczy jest więcej niż czworo, oprócz czwórki chrześcijan przedstawionych w części 3.1., 

w pomieszczeniu spotkają dodatkowych joannitów. Jeśli zajdzie potrzeba nadania joannitom imion, możesz 

użyć listy w części 3.4. 

Atrybuty każdego z dodatkowych joannitów: 

1. Rycerz zakonu św. Jana 

2. Biorę udział w świętej wojnie! 

3. Arkebuz ALBO rapier 

Jeżeli bohaterowie pokonają wrogów, a rytuał przebudzenia nie został ukończony, Mansur będzie nalegał, 

by zostawili go samego w świątyni (żeby mógł odprawić rytuały bez świadków). Może zachęcać 

Bohaterów, by sprawdzili niezbadany dotychczas korytarz. 

Jeśli nie będą chcieli go zostawić, siądzie na posadzce i pogrąży się w medytacjach albo zacznie czytać 

swoje zwoje. Jest gotów robić to godzinami.  

Jeśli mimo wszystko nie odpuszczą, oznajmi że jego dokumenty okazały się nieaktualne i zarządzi powrót 

do tureckiego obozu. W pewnym momencie ucieknie gęste zarośla. Będzie chciał wrócić do świątyni 

i odprawić rytuały. Oczywiście Bohaterowie mogą próbować go wytropić/złapać. 
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5.4. Posiłki nieprzyjaciela 

Istnieje możliwość, że szczęście do tego stopnia dopisze Bohaterom, że od razu na początku konfrontacji 

wyeliminują większość przeciwników. Jeśli chcesz zwiększyć wyzwanie dla swoich graczy, możesz 

zadecydować, że z drugiego korytarza (nr 6 na schemacie) nadbiegnie więcej nieprzyjaciół - pozostałych 

Bohaterów strony przeciwnej (jeśli nie wszyscy znajdowali się w pomieszczeniu) i/lub „generycznych” 

janczarów/joannitów. Można to uzasadnić w ten sposób, że wrogowie po dotarciu do pomieszczenia 

rozdzielili się - część została badać pomieszczenie, a inni poszli dalej i zawrócili, gdy dotarli do ślepego 

zaułka albo gdy usłyszeli odgłosy walki za plecami. 

5.5. Zawalenie się świątyni 

Do zawalenia się świątyni dojdzie w dwóch przypadkach: 

 jeżeli doszło do przebudzenia bogini, ale nie został ukończony rytuał ujarzmienia, 

 jeżeli posąg bogini został zniszczony po jej przebudzeniu. 

W każdym z tych przypadków Bohaterowie usłyszą straszliwy, nieludzki, gniewny okrzyk. Spirale na 

ścianach podziemnej świątyni wirują. Ziemia drży. Sklepienie zaczyna się walić.  

Bohaterowie mogą spróbować desperackiej ucieczki. Pamiętaj, że stany typu „ranny” oznaczają kostki 

utrudnienia. Konsekwencje nieudanego rzutu mogą w tym przypadku oznaczać natychmiastową śmierć 

Bohatera, nawet jeśli nie miał wcześniej żadnego negatywnego stanu. 
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6. Zakończenie 

Przygoda może skończyć się na bardzo wiele sposobów. Każda z postaci może zginąć lub dostać się 

do niewoli. Opisane poniżej zakończenia dotyczą jedynie sytuacji „globalnej”, niezależnej od losów 

poszczególnych bohaterów. 

1. Jeżeli doszło do przebudzenia bogini, ale żaden z czarowników nie ukończył rytuału ujarzmienia ani 

nie został zniszczony posąg bogini, przejdź do Zakończenia 1.  

2. Jeżeli Aleksy ukończył rytuał ujarzmienia i uderzył pięścią w ołtarz z płaskorzeźbą Malty, przejdź 

do Zakończenia 2. 

3. Jeżeli Mansur ukończył rytuał ujarzmienia i uderzył pięścią w ołtarz z płaskorzeźbą Malty, przejdź 

do Zakończenia 3. 

4. Jeżeli nie spełniono warunków, by zaszło zakończenie 1, 2 ani 3, przejdź do Zakończenia 4. 

 

6.1. Zakończenie 1 

Maltę dotknęło trzęsienie ziemi o niewyobrażalnej skali. W wielu miejscach rozstąpiła się ziemia i trysnęła 

spod niej lawa. Wszystkie osady oraz obóz turecki uległy zniszczeniu. Fale tsunami spustoszyły wybrzeża 

Sycylii i Tunezji. Większość ludzi przebywających na wyspie zginęła, a ci, którzy jakimś cudem ocaleli, 

prawdopodobnie już nigdy nie odzyskała w pełni spokoju ducha. Turkom nie udało się zdobyć Malty, ale 

zakon joannitów nie podniósł się już po tym kataklizmie, a wyspa pozostała opuszczona.  

W całym regionie ludzie zadają sobie pytanie „co właściwie się stało?”. Być może pozostali przy życiu 

Bohaterowie znają odpowiedź, ale czy zechcą się nią podzielić, a jeśli nawet, to czy ktoś im uwierzy? 

 

6.2. Zakończenie 2 

Bohaterowie odkrywają, że stało się coś niezwykłego: ziemia rozstąpiła się, pochłaniając większość 

tureckiego obozu i armii. Nieliczni ocaleli Turcy zostali wnet zabici lub wzięci do niewoli, ledwo garstka 

uciekła na okręty i odpłynęła, skąd przybyła. 

Świat chrześcijański popadł w euforię, widząc w zdarzeniu cud. Osmanowie oficjalnie bagatelizowali 

sprawę, twierdząc, że to był po prostu naturalny kataklizm, ale nastroje w Imperium Osmańskim bardzo się 

pogorszyły. Turcy zarzucili próby opanowania Malty i utracili wpływy w zachodniej części Morza 

Śródziemnego. 

Wkrótce zaczęły krążyć pogłoski o greckim mnichu o przeszywającym spojrzeniu i niezwykłych mocach. 

Niektórzy upatrują w nim świętego, inni - wręcz przeciwnie. Być może pozostali przy życiu Bohaterowie 

znają prawdę, ale czy zechcą się nią podzielić, a jeśli nawet, to czy ktoś im uwierzy? 
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6.3. Zakończenie 3 

Bohaterowie odkrywają, że stało się coś niezwykłego: ziemia rozstąpiła się, pochłaniając większość 

obrońców Malty i ich fortyfikacji. Nieliczni ocaleli obrońcy zostali wnet zabici lub wzięci do niewoli, ledwo 

kilkoro Maltańczyków dopłynęło łodziami na Sycylię, przynosząc druzgoczące wieści. 

Świat muzułmański popadł w euforię, widząc w zdarzeniu cud. Chrześcijanie oficjalnie bagatelizowali 

sprawę, twierdząc, że to był po prostu naturalny kataklizm, ale nastroje w całej Europie bardzo się 

pogorszyły. Po zajęciu Malty Turcy zdobyli dogodną bazę wypadową do ataku na Sycylię, Neapol, a nawet 

Rzym. 

Wkrótce zaczęły krążyć pogłoski o łysym arabskim uczonym o przeszywającym spojrzeniu i niezwykłych 

mocach. Niektórzy upatrują w nim świętego, inni - wręcz przeciwnie. Być może pozostali przy życiu 

Bohaterowie znają prawdę, ale czy zechcą się nią podzielić, a jeśli nawet, to czy ktoś im uwierzy? 

 

6.4. Zakończenie 4 

23 czerwca Turcy zajęli Fort Świętego Elma, ale pozostałe fortece broniły się zawzięcie. 7 sierpnia Turcy 

byli bliscy zdobycia Birgu, lecz atak Vincenzo Anastagiego na ich tyły pokrzyżował im szyki. 7 września 

przybyły w końcu posiłki zebrane przez wicekróla Sycylii, don García Álvarez de Toledo y Osorio. Kilka 

dni później Turcy wycofali się. 

Po każdej ze stron zginęła co najmniej 1/3 żołnierzy, a według niektórych - znacznie więcej. 

Bohaterowie, którzy przeżyli dramatyczne wydarzenia w podziemiach nieopodal Qrendi, przetrwali 

do końca oblężenia. Nieraz zastanawiali się, czy gdyby podjęli inne decyzje, zmieniliby bieg historii? 
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Karta postaci 

 

Imię:           Punkty FU: 

 

 

Atrybuty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stany: 

 

 

 

 

Zasady testów: 

1. Zlicz ułatwienia i utrudnienia. 

2. Jeśli liczba ułatwień przewyższa liczbę utrudnień, rzuć odpowiednią liczbą k6 (+ kostka bazowa) 

i wybierz najlepszy wynik. 

3. Jeśli liczba utrudnień przewyższa liczbę ułatwień, rzuć odpowiednią liczbą k6 (+ kostka bazowa) 

i wybierz najgorszy wynik. 

4. Jeśli liczba utrudnień jest równa liczbie ułatwień, rzuć tylko kostką bazową. 

5. Punkt FU możesz wydać przed rzutem, by zdobyć jedno dodatkowe ułatwienie, albo po rzucie, 

by przerzucić jedną kostkę. Drugi wynik jest ostateczny. 

6. Drugi negatywny stan = wyłączenie z akcji. 

Tabela wyników: 

1 Nie i 

2 Nie 

3 Nie, ale 

4 Tak, ale 

5 Tak 

6 Tak i 
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Sen: 

Ostatniej nocy śniło Ci się coś takiego: 

 

Jesteś w ogromnym pomieszczeniu, a może to jaskinia? Panuje półmrok, z góry dobiega tylko odrobina 

światła. Twoją uwagę przykuwa olbrzymia postać. Wygląda jak leżąca na boku, pogrążona we śnie, 

monstrualnie otyła kobieta, lecz jest znacznie większa niż jakikolwiek człowiek. Nie widzisz wyraźnie jej 

twarzy. Coś w tej postaci budzi w Tobie grozę. Postać porusza się we śnie, sprawia wrażenie, jakby zaraz 

miała się obudzić. Wydaje z siebie niskie, groźne pomruki. 

Nic dziwnego, w pomieszczeniu słychać stłumione odgłosy nawały artyleryjskiej. Poza tym słyszysz krople 

spadające na posadzkę. Spoglądasz na sklepienie i zauważasz, że jest mokre. Jedna z kropli spada na Twoją 

twarz i wówczas uświadamiasz sobie, że to nie woda. To krew. 

W pomieszczeniu robi się coraz jaśniej. Dostrzegasz, że ściany są pokryte symbolami spirali. Odnosisz 

wrażenie, że te spirale się obracają, najpierw powoli, lecz z czasem coraz szybciej. W pewnym momencie 

oślepiający snop światła pada prosto na twarz postaci. Jednocześnie spada na nią kilka kropli krwi. Postać 

otwiera oczy… 

i w tym momencie budzisz się z uczuciem nieopisanego przerażenia! 

 

Tylko od Ciebie zależy, czy podzielisz się tym snem z Twoimi towarzyszami. 
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Kilka ciekawostek na zakończenie: 

Na Malcie rzeczywiście istnieją prehistoryczne świątynie, a przynajmniej część z nich została tak 

skonstruowana, by promienie słoneczne oświetlały określone punkty w czasie przesileń i równonocy
2
. 

W obecnym kalendarzu gregoriańskim przesilenie letnie następuje zazwyczaj 21 albo 22 czerwca. Akcja 

przygody toczy się jednak w 1565 r., a więc przed reformą gregoriańską, dlatego przesilenie letnie przypada 

na 11 czerwca
3
. 

Do obliczenia daty kalendarza muzułmańskiego skorzystałem z tego kalkulatora: 

http://www.fourmilab.ch/documents/calendar/.  

Zapadlisko Il-Maqluba obok wioski Qrendi jest prawdziwe
4
. 

                                                 

 

2
 https://www.everythingselectric.com/forum/index.php?topic=319.0  

3
 https://www.timeanddate.com/calendar/seasons.html?year=1550&n=215  

4
 https://www.atlasobscura.com/places/ilmaqluba-sinkhole  

http://www.fourmilab.ch/documents/calendar/
https://www.everythingselectric.com/forum/index.php?topic=319.0
https://www.timeanddate.com/calendar/seasons.html?year=1550&n=215
https://www.atlasobscura.com/places/ilmaqluba-sinkhole

