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WPROWADZENIE

Przygotowaliśmy dla Was przygodę, która może stanowić dobre zawiązanie drużyny i początek kampanii w Witcher RPG. Jest ona
napisana z myślą o grupie 3-6 początkujących postaci i powinna
Wam zająć 8-15 godzin gry (2-3 standardowe sesje). Po jej zakończeniu postaci mają szansę wejść w posiadanie własnej siedziby,
a przynajmniej punktu wypadowego dla dalszych opowieści toczących się w regionie.
Ta przygoda przeprowadzi Was przez dużą część zasad Witcher
RPG. Znajdziecie tu do nich komentarze i porady, potrzebujecie jednak podręcznika albo przynajmniej startera do tej gry.
Kilka uwag technicznych na początek:
• Od tej chwili zwracamy się już bezpośrednio do Ciebie, Mistrzu Gry. Cześć!
• Przeczytaj uważnie całą przygodę, zanim
zaczniesz ją prowadzić. Dzieje się w niej
sporo, więc lepiej się nie zgubić.
• Tekst pisany kursywą możesz przeczytać
lub sparafrazować Graczom.
• Większość potrzebnych informacji znajdziesz w tym scenariuszu, ale przygotuj
się, że w przypadku walki sięgnięcie do zasad i pomocy okaże się niezbędne.
• Jeżeli w którymkolwiek momencie dojdziesz do wniosku, że Twoi Gracze nie
bawią się dobrze, grając w ten scenariusz,
możesz go dowolnie zmienić. Nie bój się
improwizować i zawsze dawaj BG szansę
do zabłyśnięcia.
No to do rzeczy.

PRZECIWNICY

Przygotuj się zawczasu do przeprowadzenia
starć z podanymi tu przeciwnikami. Przeczytaj ich statystyki. Możesz też przygotować ich
figurki lub skorzystać z pomocy dostępnych
w sklepie wydawcy.
• Nilfgaardzcy żołnierze: będzie więcej niż
jedna okazja, by bohaterowie mogli się
z nimi zmierzyć, zaczniemy więc od nich.
Będzie ich dwa razy więcej niż BG. Wykorzystaj tu statystyki bandytów z podręcznika podstawowego albo opis żołnierzy ze
startera.
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Roman Boike: dowódca sił Nilfgaardu.
Nie różni się zasadniczo od swoich podwładnych, ale posiada REAKCJE, ROZUM
i WOLĘ na poziomie 6, po 30 PZ i Determinacji, a walczyć będzie dwuręcznym mieczem (obrażenia: 4k6), a na dystans kuszą.
Kala z Gwydbergu: przybyła z Nilfgaardczykami kuzynka dawnych władców zamku. Będzie starała się raczej negocjować
niż walczyć. Jej współczynniki znajdziesz
na końcu tej przygody.
Troll Par: jeden z dwóch potworów, które
mieszkały w jaskini w połowie wysokości
góry. Jego brat zginął niedawno, o czym
Par jeszcze nie wie. Jeżeli sprawy potoczą
się źle, BG mogą wpaść na niego, gdy się
o tym dowiaduje. Wykorzystaj tu statystyki skalnego trolla z podręcznika podstawowego.
Ravena (Iola z Gwydbergu): obłożona
potężnym przekleństwem prawowita pani
na Gwydbergu. BG będą musieli ułagodzić
ją, uwolnić od klątwy lub pokonać. Współczynniki Raveny i jej kruków znajdują się
na końcu przygody.
Duch Jaworu: potężna starożytna istota
żyjąca u korzeni zaklętego drzewa. Lepiej,
żeby BG jej nie uwolnili. Jeśli jednak to
uczynią, znajdziesz jej współczynniki na
końcu przygody.
Torwald z Babenburga: bezwzględny rycerz,
który niedawno próbował siłą zdobyć Gwydberg, może powrócić jako groźny upiór.
Jego opis znajdziesz na końcu przygody.

FABUŁA
W PIGUŁCE
Bohaterowie Graczy biorą
udział w wyprawie do zamku
Gwydberg, opuszczonej przed
prawie dwiema dekadami
twierdzy, zarówno dla zapłaty
i ukrytych tam podobno
bogactw, jak i z osobistych powodów. Na miejscu odkryją, że
ścigają się z drugą grupą. Sam
zamek skrywa zaś niejedną
tajemnicę. Przede wszystkim
będą musieli zadecydować
o losie dwóch dziedziczek
zamku, zmierzyć się z klątwą
i być może okiełznać moc
zaklętego jaworu. Jeśli im się
powiedzie, zyskają wiele więcej
niż pieniądze. Będą mogli zacząć budować nowy dom. Jeżeli
wszystko pójdzie źle, zyskają
zaś potężnych i być może nadprzyrodzonych wrogów. Jeśli
w ogóle przeżyją.

NIE TRZEBA
WALCZYĆ
Nie przejmujcie się taką liczbą
potencjalnych przeciwników.
Całą tę przygodę można będzie
przejść, nie dobywając broni,
a przynajmniej nikogo nie
zabijając. W testach jednej
z drużyn to się udało. Z drugiej
strony, jeśli lubicie rozwiązania
siłowe, macie przynajmniej
kilka opcji.
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CZAS I MIEJSCE
Pozostawiliśmy w pewnym niedomówieniu szczegóły położenia i tło historyczne przygody,
abyście mogli wykorzystać ją
dowolnie w Waszej kampanii.
W naszym założeniu przygoda
dzieje się w domyślnej epoce
podręcznika (sam początek
trzeciej wojny między Nilfgaardem a Północą), a miejsce ma
w górach na granicy między
Zarzeczem a właściwym Angrenem. Region nazywany jest
doliną Roen (to dopływ rzeki
Newi), a znajduje się na południe od Jarugi i na południowy
wschód od Riedbrune.

LEGENDA ZAMKU
GWYDBERG

O tym, co wydarzyło się w zamku stojącym na
górze Gwyd, mówi się wiele rzeczy. Zanim zaczniecie grę, możesz pozwolić na przetestowanie odpowiednich zdolności BG, by ustalić, czy
posiadają już jakąś wiedzę o tych wydarzeniach.
Ty zaś przeczytaj pełną wersję opowieści. Wyjaśni ona rolę wielu BN-ów i wydarzeń opisanych
dalej oraz pozwoli Ci lepiej odnaleźć się w opisach i nie zapomnieć o ważnych szczegółach.

WIEDZA OGÓLNA

(Wykształcenie na PT 14)

Ludzie mówią, że ten zamek jest zaklęty. Podobno
jego panowie uczynili coś bardzo złego i klątwa
spadła na nich i ich sługi. W jedną noc straszliwą
wszyscy przemienieni zostali w dzikie zwierzęta
i rozbiegli się po świecie. Porzucili swoje bogactwa i skarby, by nigdy do nich nie powrócić. Tylko
czasem pod jaworem rosnącym na dziedzińcu
pojawia się ponoć piękne dziewczę o czarnych
włosach. To zaklęta księżniczka, córka panów
zamku. Kto ją odczaruje, będzie mógł liczyć nie
tylko na jej wdzięczność, ale też na złoto i klejnoty, ukryte w zamkowym skarbcu.

WIEDZA SPECJALISTYCZNA

(Klątwy, Wykształcenie magiczne lub
Wiedźmiński trening na PT 16 albo
Obycie lub Z niejednego Pieca na PT 18)

Zamek ten, Gwydbergiem zwany, został zbudowany przed wiekami wokół świętego drzewa. Jego
panowie, którzy osiągnęli tytuł hrabiowski, cieszyli
się wielkim poważaniem z racji opiekowania się
pobłogosławionym przez bogów miejscem. Niektórzy mówią nawet, że to magiczna moc przynosiła
im powodzenie. W końcu jednak stała się przyczyną ich zguby. Próżna pani tego zamczyska, Ailen
z Gwydbergu, przechodząc pod drzewem z kwilącym niemowlęciem, wykrzyknęła: „Życzę sobie,
żeby cię dzikie ptaki porwały ode mnie, utrapienie
moje!”. Wtedy ponoć zleciały się kruki i wrony
i odebrały jej córeczkę. Hrabina spróbowała odwrócić urok, krzycząc na drzewo, bijąc je i żądając,
by oddało jej dziecko. Wtedy nad zamkiem zebrały
się ciemne chmury i gromy zaczęły bić w kamienne mury. Mieszkańcy uciekli z niego w popłochu,
a kilka osób zginęło w magicznej burzy. Od tego
czasu twierdza stoi opuszczona. Podobno dzieją
się w niej dziwne rzeczy. Gdyby odwrócić przekleństwo, zamek mógłby stać się na nowo symbolem
pomyślności i dobrego losu.

PRAWDZIWA OPOWIEŚĆ

Ostatni hrabiowie na zamku zdecydowanie nie
dorównywali swoim przodkom. Byli ludźmi
próżnymi i butnymi, a w dodatku rozgrywali
między sobą skomplikowane gierki i podchody. Często cierpieli od tego niewinni ludzie.
Na dziedzińcu rósł od niepamiętnych czasów
święty jawor poświęcony angreńskiej bogini
Morrigan, pani kruków. Na zamku mieszkała więc zawsze przynajmniej jedna kapłanka
opiekująca się świętym drzewem i odprawiająca rytuały ku czci bóstwa. Te święte dziewice
były też tradycyjnie piastunkami hrabiowskich
dzieci, a dzięki ich naukom i błogosławieństwom większość hrabiów z Gwydbergu wyrastała na porządnych ludzi. Vela, ostatnia
z oblubienic Morrigan, odziedziczyła tę funkcję po swojej nauczycielce, gdy miała zaledwie
szesnaście lat. Ciało poprzedniej kapłanki nie
zdążyło jeszcze ostygnąć, gdy hrabia Konstans
kazał pojmać dziewczynę, po czym za włosy
zaciągnął ją do łożnicy. Przerażona i zapłakana
kapłanka pobiegła natychmiast do pani zamku.
Hrabina Ailen po wysłuchaniu tej historii spoliczkowała dziewczynę, splunęła jej w twarz,
nazwała dziwką i kazała wypędzić ją z zamku.
Gdy straże na wpół prowadziły, na wpół niosły półprzytomną kapłankę przez dziedziniec,
spojrzenie Veli zatrzymało się na świętym jaworze. Poczuła moc swojej bogini i przemawiając strasznym głosem, przeklęła zamek,
hrabiowską rodzinę i wszystkie jej sługi. Rozpętała się straszliwa burza. Piorun obalił jedną
z wież, zabijając nikczemnego hrabiego Konstansa. Jego żona została wraz ze służbą wypędzona z zamku przez rozwścieczone ptaki. Ich
córeczka zaś, trzyletnie dziecię, przemieniła się
w kruka.
Gdy wszystko ucichło, Vela była załamana
i zrozpaczona. Nie poczuła ulgi i nie cieszyła
się z zemsty. Przeraziło ją, do czego doprowadziła. Postanowiła poświęcić swoje życie
na odnalezienie, odczarowanie i wychowanie
dziecka, które przypadkowo przeklęła.
Długo by opowiadać o miejscach, które odwiedziła i czynach, których dokonała kapłanka, by
dopiąć swego. Dzięki wizjom zesłanym przez
boginię odzyskała zaklętą dziewczynkę, ale nie
zdołała w pełni zdjąć przekleństwa. Ravena, bo
tak teraz nazywa się panienka, w trakcie nowiu oraz w momentach wielkiego stresu wciąż
przemienia się w kruka. Potrafi też porozumiewać się z ptakami i wydawać im polecenia.
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Poza tym jest dość normalną, chociaż wycofaną, dziewczyną. Do niedawna mieszkały razem
z Velą w chatce na rozległej skalnej półce, można
by powiedzieć: hali, mniej więcej w połowie wysokości góry, na której znajduje się zamek.
Jakiś tydzień temu, wkrótce po siedemnastych
urodzinach Raveny, w okolicę zawędrował młody rycerz, Torwald z Babenburga. W czasach
względnego pokoju jak wielu innych ruszył na
szlak, szukając wyzwań, które zabiłyby nudę.
Pewnej nocy obozował w pobliżu góry i wypatrzył światełko z chatki Veli. Następnego dnia
udał się tam i wykazując się niemałą sprawnością,
wspiął się na półkę. Kapłanka i jej podopieczna
potraktowały przybysza zgodnie z zasadami gościnności. W Veli zrodziła się myśl, że może do
złamania przekleństwa mogłaby się przydać pomoc młodego i silnego wojaka. Opowiedziała
więc Torwaldowi całą historię, nie skrywając ani
prawdy o pochodzeniu Raveny, ani o niezwykłej
mocy jaworu. Tamten zaś zjadł, wypił i posłuchał
historii, po czym uczynił to, co każdy rycerz zrobiłby na jego miejscu: przebił wiedźmę mieczem
i spróbował zgwałcić młódkę.
Przerażona Ravena zmieniła się w kruka i uciekła do zamku swoich rodziców. Nie zraziło to
jednak Torwalda. Po krótkich poszukiwaniach
odkrył on w pobliżu jaskinię zamieszkaną przez
dwa trolle: Prima i Para. Żyły one dobrze z kapłanką, która dzięki swojej wiedzy o ziołach wyleczyła ich kiedyś od ran zadanych przez bandytów. Bracia osiedli w tym miejscu na jej prośbę,
chroniąc dawne sekretne wejście do twierdzy.
Rycerz rozpoznał znaki wycięte przy wejściu
do jaskini i wykorzystał trollą głupotę na swoją korzyść. Podał się za znajomego Veli i przekonał Prima, by ten poprowadził go na zamek.
Powiedział, że zna sekret, dzięki któremu troll
nigdy nie zazna głodu ani pragnienia. Muszą
tylko dostać się do Gwydbergu. Wojownik wraz
z jednym z trolli ruszyli w głąb jaskini. Wkrótce rycerz odnalazł klapę prowadzącą w górę,
do zamkowych podziemi. Przecisnął się przez
nią sprawnie, po czym zawołał Prima. Gdy tylko trolli pysk wyłonił się z przejścia, Torwald
bohatersko odrąbał potworowi głowę swoim
toporem. Zablokował w ten sposób to wyjście
z twierdzy. Zadowolony z wykonanej roboty
ruszył na dziedziniec. Po drodze wołał Ravenę,
która przerażona skryła się wysoko w ruinach
wieży.
Torwald był pewien, że przekleństwo ma swoje
źródło w zaklętym jaworze. Ułożył sobie w głowie plan: zetnie drzewo, odczaruje w ten sposób

pannę, zmusi ją do ślubu i sam zostanie panem na
zamku. Zyska sławę, bogactwo i ziemię, a wszystko po rycersku. Z taką myślą wzniósł swój topór
i uderzył nim z całej siły w pień jaworu.
Zawył wicher, z jasnego nieba uderzył grom,
a krzyk Raveny niósł się na wiele staj wokół
zamku. Błyskawica poraziła i usmażyła Torwalda. Jego truchło upadło na dziedziniec. Wyładowanie magiczne wpłynęło też na nieszczęsną
dziewczynę. Jej przekleństwo jest teraz jeszcze
mniej stabilne niż wcześniej, a przemiany między jej dwiema postaciami zachodzą teraz niemal
bezwiednie. W ciągu ostatnich dni Ravena nie
zdążyła się jeszcze otrząsnąć po tych strasznych
wydarzeniach. Skryła się na zamku, szukając
ochrony u mieszkających tu kruków.
Tymczasem zainteresowanie zamkiem nie słabnie. Zamożny kupiec postanowił urządzić do
niego wyprawę, której wyruszenie przyspieszyły opowieści o dziwnej burzy i kobiecym głosie
niesionym przez wiatr. Jednocześnie Cesarstwo
Nilfgaardu zainteresowało się tą twierdzą, która
może posłużyć panowaniu Czarnych nad tym
regionem. Tajemnicze wydarzenia ostatnich
dni zwróciły też uwagę astrologów z Południa.
W związku z tym obydwie wyprawy znajdą się
u stóp góry mniej więcej w tym samym czasie.
W tym miejscu do historii wkraczają postaci
Graczy.

JAK WPROWADZIĆ BG
DO HISTORII?

Najlepiej, żeby bohaterowie mieli jakiś prywatny powód do odwiedzenia Gwydbergu, a nie
byli tylko grupką najemników biorących udział
w wyprawie (choć pieniądze to zawsze dobra motywacja). Spróbujcie wykorzystać w tym celu wydarzenia wynikające z rzutów w tabelach opowiadających historię życia BG. Przygotowaliśmy dla
Was też dwie grupy przykładowych „haczyków”,
które można wpleść w historię postaci. Pierwsza
z nich wynika ze społecznego pochodzenia postaci, a druga zależna jest od profesji.

STAN

Wysoko urodzeni: postać jest spokrewniona
z hrabiami Gwydbergu i jeśli odzyska zamek,
może stać się jego nową panią lub nowym panem.
Uczeni: opuszczony w pośpiechu zamek pełen
jest sekretów. W jego bibliotece znajdowały się
liczne historyczne i religijne teksty oraz rzadkie
receptury. W końcu sam upadek Gwydbergu jest
co najmniej zagadkowy. Kto go wyjaśni, może zyskać niemałą sławę.

GRAMY
NILFGAARDCZYKAMI!
Jeżeli Twoja drużyna składa się
w większości lub znacznej części z ludzi z Południa, możesz, drogi Mistrzu
Gry, zmienić wyprawę z Cesarstwa,
o której będzie zaraz mowa, na ludzi
wysłanych tu przez królewicza Stennisa z Aedirn. Taka zmiana będzie miała
charakter głównie kosmetyczny, bo
ogólne założenia wyprawy, osobowości BN-ów i ich współczynniki mogą
pozostać bez zmian. Musisz tylko
pamiętać wtedy, by zmienić odpowiednio szczegóły opisów i dialogów.
Postaci z Cesarstwa mogą mieć też
nieco więcej trudności z uzasadnieniem wyprawienia się do zamku.
Możesz wtedy uczynić finansującego
to przedsięwzięcie Bruno Messmera
nilfgaardzkim namiestnikiem regionu.
Chciwość oczywiście pozostaje jego
główną motywacją, ale można ją
doprawić chęcią przypodobania się
przełożonym i awansu w urzędniczej
hierarchii Cesarstwa.
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Kupcy, rzemieślnicy i artyści: zamek Gwydberg był kiedyś centrum sztuki i rzemiosła. Pozostało w nim z pewnością wiele cennych przedmiotów, wytworów wielkich
mistrzów minionej epoki.
Chłopi: w dzieciństwie zdarzyło ci się słuchać opowieści
o upadku Gwydbergu i wiesz, że we wszystkich jej wersjach
jest mowa o zaklętej dziedziczce tego zamku. Odczarowanie
takiej księżniczki to pewna droga do społecznego awansu.
Inne elfy: Morrigan, legendarna opiekunka rosnącego na
górze Gwyd świętego jaworu, to ludzkie imię nadane bogini Mori Rigain, królowej magii, wojny i duchów. Zyskanie
jej pomocy mogłoby dać elfiej rasie siłę, której w ostatnich
wiekach jej brakuje.
Inne krasnoludy: w Mahakamie mówi się, że Spytko Melstein wywiózł kiedyś do Gwydbergu wiele sekretów krasnoludzkich kuźni. Warto byłoby je odzyskać, skoro tego
syna gamratki trafił szlag.

PROFESJE

Bard: wędrownego poetę może przyciągnąć do wyprawy
starożytna legenda lub możliwość napisania wspaniałej
ballady o tych, którzy się do zamku dostaną. Bard ma dobre szanse znać opowieść o rodzinie Gwydbergów. Sama
wyprawa do opuszczonego i ponoć przeklętego zamku to
doskonały materiał na pieśń, nawet jeśli trzeba będzie wydarzenia nieco ubarwić.
Czarodziej: w swojej pracy o duchach żywiołów mistrz
Hubertus von Plochen zapisał, że jawor jest niezwykle silną intersekcją (miejscem mocy). Znajdujące się w księgach
magicznych i legendach wskazówki sugerują, że jest w nim
uwięziony jakiś typ geniusza, najpewniej spełniający życzenia d’jinni. To niezwykła gratka dla mistrza magii, który zdoła podporządkować sobie ducha.
Kapłan: na rodzinę Gwydbergów spadł gniew boży. Byli
oni zaś wielkimi patronami religii. Może postać jest młodym kapłanem, którego nauka została ufundowana ze
stypendium ustanowionego przez arystokratów, może
nawiedzają ją wizje pięknej młodej kobiety krążącej po
zrujnowanym dziedzińcu, na którego środku rośnie wiel-

kie drzewo, a może jest druidem, którego Krąg wraz z otaczającym go lasem został kiedyś objęty ochroną władców.
Powodów może być wiele, ale wszystko sprowadza się do
chęci zdjęcia klątwy.
Kupiec: ludzie interesu znają dobrze szlak, który kiedyś
wiódł tędy do Mahakamu, a po opuszczeniu zamczyska
stał się zbyt niebezpieczny. Otwarcie go może przynieść
ogromne zyski. Bogactwa, które ponoć zgromadzono na
zamku, rzadkie przedmioty i instrukcje będą tylko do
tego miłym dodatkiem. Postać może stać się w tym wypadku organizatorem wyprawy, zastępując w tej roli Bruno
Messmera.
Medyk: kiedy rozniosła się wieść o tym, że to zaraza wybiła mieszkańców zamku, słynny medyk Jan z Hirrschwalde
udał się tam, by zbadać sprawę. Jeśli chodzi o chorobę, to
niewiele wskórał, ale zanotował w swoim słynnym zielniku, że wokół twierdzy rosną liczne uzdrowicielskie rośliny.
Przestępca: wśród przestępców krąży opowieść o zbóju
Szymonie, którego kryjówka znajdowała się podobno na
górze, tuż pod samym nosem polującego na niego władyki. Zarówno schronienie, jak i zgromadzone w nim skarby to ponoć niemała gratka. Jeśli zaś to bujda, pozostają
bogactwa z zamkowego skarbca.
Rzemieślnik: na zamku znajdowała się słynna manufaktura, w której współpracowali ludzcy i nieludzcy mistrzowie rzemiosła. Podobno w archiwach ciągle można znaleźć
schematy pozwalające na wykonanie doskonałych elfich
i krasnoludzkich przedmiotów.
Wiedźmin: do wiedźminów dotarła opowieść o przeklętej
dziedziczce Gwydbergu. Jej matka zapisała w swoim testamencie okrągłe tysiąc orenów temu, kto odczaruje jej córkę. To kuszący kontrakt dla wiedźmina, bo i pieniądze dobre, i bogata rodzina ma szansę się wywiązać z obietnicy.
Zbrojny: ród władający zamkiem wydał wielu wspaniałych rycerzy. Na całej Północy słynna była ich zbrojownia,
w której z pewnością da się znaleźć doskonałej jakości oręż
i pancerze. W dodatku organizujący wyprawę kupiec gotów jest z pewnością dobrze zapłacić za ochronę prawdziwym profesjonalistom.
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PROLOG

Mistrzu Gry, zacznij tę przygodę od omówienia z każdym Graczem, dlaczego jego postać
przyjęła propozycję udziału w wyprawie na
Gwydberg. Dla części wystarczy tu połączenie
wspomnianych wyżej przykładowych przyczyn
z ofertą zapłaty przedstawioną przez Bruno
Messmera, organizatora wyprawy (chociaż
możecie z tego BN-a zrezygnować na rzecz
BG z odpowiednimi zasobami). Daj każdemu
szansę się wypowiedzieć – może Gracze znajdą
własne ciekawe powody. Pozwól im też ustalić,
co wiedzą o Gwydbergu z testów (możesz rozdać kopie odpowiednich informacji).
Gdy to będzie załatwione, przeczytaj lub sparafrazuj tekst z marginesu.
Teraz pojawi się pewnie sporo pytań dotyczących bieżącej sytuacji. Oto nasze ogólne porady. Możesz je jednak uzupełniać i zmieniać,
biorąc pod uwagę skład i potrzeby Twojej grupy. Mamy więc do czynienia z następującą sytuacją:
• Zdyszany chłopak nazywa się Pieter. Ma
dobre oczy i jest dość dokładny w swoim
opisie, ale liczyć umie tylko na palcach jednej ręki i nie przyglądał się obozowi Nilfgaardczyków uważnie.
• Pierwotny plan zakładał udanie się do łagodnego podejścia do zamku i powolne
wjeżdżanie z wozami na sam szczyt. To
droga długa, wijąca się wąską serpentyną wzdłuż góry. Alternatywną opcją jest
mniej bezpieczne, ale szybsze podejście po
stromym zboczu od strony, z której nadjechali BG. Pozwoli to zabezpieczyć zamek
przed Nilfgaardczykami, ale wyklucza wykorzystanie wozów.
• Karawana postaci Graczy składa się
z dwóch wozów plus jednego dodatkowego za każdych trzech BG. Oprócz BG
w wyprawie bierze udział Bruno Messmer

NA POCZĄTEK

i po jednym wozaku na środek transportu.
Wozy są generalnie puste (szykowane na
łup z zamku), ale znajdą się na nich liny
i haki, zapas jedzenia na tydzień i miejsce
na rzeczy BG.
• Nilfgaardzkich żołnierzy jest dwa razy więcej niż BG, do tego mają ze sobą dowódcę
(Roman Boike) oraz Kalę z Gwydbergu,
potencjalną dziedziczkę zamku. Na górę
biorą ze sobą dwa krnąbrne osiołki. Pieter
wypatrzył kobietę (choć nie ma pojęcia,
kim ona jest) oraz zwierzęta.
Postaci Graczy mają w tej sytuacji cztery opcje,
z których tylko jedna daje większe szanse sukcesu. Po pierwsze mogą spróbować porozmawiać z Nilfgaardczykami, ale tamci nie będą
chcieli w ogóle z nimi gadać, a tym bardziej
dzielić się skarbami zamku (nie mają na to
powodu, póki sami są bliżej szczytu). Po drugie BG mogą po prostu zaatakować Czarnych.
Nie mogą jednak liczyć na zaskoczenie (będą
widoczni jak na dłoni), a wróg ma przewagę liczebną. To kiepski pomysł i zasygnalizuj
to Graczom. Jeśli jednak się na to zdecydują,
przeprowadź uczciwie walkę. A nuż im się poszczęści. Po trzecie wyprawa może się zwinąć
i wrócić do domu. Kupiec będzie tej opcji przeciwny, a i BG pewnie niekoniecznie będą chętni
do rezygnacji ze swoich ambicji. No i w końcu
jest jeszcze czwarta opcja: wspinaczka.
Zakładamy, że w większości przypadków Gracze wybiorą na początek właśnie tę opcję. Nie
lekceważymy jednak pomysłowości Twoich
Graczy (zwłaszcza jeżeli zdecydujecie się rozegrać tę przygodę bardziej zaawansowanymi
postaciami). Jeżeli wybiorą lub znajdą inne rozwiązanie, przyjmij je i korzystaj z pozostałych
informacji z tej przygody w dowolnej kolejności, byle wszyscy się dobrze bawili.
•

Wstaje dzień. Słoneczne światło z trudem przebija się przez
poranne mgły. W jego blasku
białe zbocza góry Gwydberg
wydają się lśnić, jakby były
zrobione z kryształu.
Gwydberg! Góra legend!
W końcu tu jesteście. Podróż
była długa i męcząca, ale
nareszcie cel jest w zasięgu
wzroku. Na szczycie majaczy
kształt zamku. W jego ruinach
znaleźć będziecie mogli bogactwo, sławę, a może i coś więcej.
Jeden z wozaków, młody chłopak, który ma niewiele więcej
niż dwanaście wiosen, dopadł
zziajany do budzącego się
obozu. Pamiętacie, że wczoraj
wieczorem zarzekał się, że
o świcie pójdzie przepatrzeć
drogę. Wygląda na to, że coś
znalazł. Dłuższy kawałek
biegł, by was o tym powiadomić.
Chłopak, dysząc ciężko, stanął
przed Bruno Messmerem. Ten
kupiec o starannie przystrzyżonej brodzie, odziany w bogaty strój niezbyt pasujący
do wyprawy w góry, finansuje
całą wyprawę. Przywołał was
gestem dłoni w rękawiczce.
Chłopak wreszcie złapał dech
i przemówił:
– Czarni! Nilfgaardczycy, panie! Pod bronią wszyscy. Obóz
rozbili sobie u samego dołu
łagodnego podejścia. Mnogo
ich, więcej niż nas.
Messmer pogładził brodę
i spojrzał po was.
– Widzi mi się, że będziemy
musieli poszukać innej drogi.
Jakieś sugestie?
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TESTY PROSTE:
PODSUMOWANIE
Testów prostych używasz, by
rozstrzygnąć powodzenie akcji
postaci. To domyślna forma
testu – jeśli się zastanawiasz,
z czego skorzystać, wybierz test
prosty.
Cecha + zdolność
+ bonusy + 1k10
kontra
PT + modyfikatory
Gracz przegrywa remisy.

PECH I SZCZĘŚCIE
Pech i Szczęście mówią o dodatkowych okolicznościach.
Nie oznaczają jednak automatycznie porażki ani sukcesu.
Pech: ma miejsce, kiedy wyrzucisz na kostce „1”. Rzucasz
kością ponownie i odejmujesz
wynik na kostce od swojej
sumy Cecha + zdolność. Jeżeli
wypadnie od 1 do 5, nie ma
zwykle dodatkowych efektów
fabularnych, ale od 6 w górę
opiszcie niepowodzenie (o ile
zasady już tego nie robią).
Szczęście: ma miejsce, kiedy
na kostce wypadnie „10”
(zapisywane czasem jako „0”).
Rzucasz kością ponownie i sumujesz wynik z już uzyskaną
dziesiątką. Pozwoli to uzyskać
świetne, niemal niemożliwe
wyniki i zasługuje na dobry
opis.

TEST OTWARTY
To test prosty bez PT. Sprawdza
jakość wykonania zadania.
Efekt czynności czy ilość pozyskanych informacji wynika
z najwyższego zdanego przez
postać PT.

AKT I: WSPINACZKA

W tej części skupimy się na testach prostych
i przeciwstawnych.
Jeśli BG zdecydują się wspinać, przeczytaj lub
sparafrazuj im następujący tekst:
Chociaż Gwydberg jest wysoką i stromą górą,
z bliska jego północna ściana wygląda dużo
mniej groźnie niż z oddali. Kiedy spoglądaliście
ku niej z obozu, wydawała się mieć błyszczące
i gładkie, niemal szklane, zbocza. Gdy pod nie
podeszliście z linami i hakami, okazały się popękane i dużo mniej groźne. Złudzenie szklanej powierzchni wynika z tego, że szare skały pełne są
drobnych kryształów kwarcu. Jest ich tak wiele,
że gdy spojrzeć na nie z daleka, zlewają się w połyskliwą taflę. Wspinaczka nie będzie więc tak
straszna, jak się wydawało. Z pewnością jednak
zajmie wam trochę czasu. Nie należy też traktować jej zbyt lekko. Na niewielkiej półce skalnej
po lewej stronie, około dwóch metrów nad poziomem gruntu, bielą się jakieś kości, na pierwszy
rzut oka pozostałość po nieostrożnym wspinaczu. Najpewniej to pamiątka po jakiejś dawnej
bitwie. Jeżeli będziecie ostrożni, uda wam się
uniknąć takiego losu. Czas ruszać w górę.
We wspinaczce wezmą udział tylko BG. Wozacy potrzebni są nie tylko do opieki nad końmi
i pilnowania pojazdów, ale też do obrony na
wypadek, gdyby Nilfgaardczyków było więcej.
Bruno Messmer jest zaś nie w formie (znaczy:
zbyt stary i trochę przy tuszy) na taki wysiłek.
BG mogą spróbować przekonać parobków,
by któryś z nich wyruszył w drogę z nimi, ale
wymaga to udanego testu Perswazji albo Przywództwa (MG może dopuścić też Urok, jeśli
okoliczności to uzasadniają) na PT 14 – jeden
sukces przekona jednego z wozaków. Kupiec
tak czy inaczej zostanie przy wozach.
Jeżeli BG będą chcieli zbadać kości, to poza
tym, że wyglądają na ludzkie i bardzo stare,
nie da się o nich powiedzieć nic więcej. Ubranie dawno już zniszczyła pogoda. Jeżeli chcesz
nadać charakteru tym szczątkom, wybierz dwa
drobne fanty, które przetrwały obok nich.
Wspinaczka będzie odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy poprowadzi na wąską półkę,
z której BG będą mogli wypatrzeć opuszczoną
chatkę Veli. Drugi doprowadzi ich pod same
mury zamku (o ile nie wybiorą innej drogi).
Dostanie się na pierwszą półkę wymaga uda-

nego testu Atletyki na PT 16. Lina daje postaciom jak zawsze bonus +1. Sprawniejsze postaci mogą też pomóc tym mniej wprawnym,
korzystając ze swojej Krzepy. Udany test o tej
samej trudności pozwoli wciągnąć inną osobę
na górę. Jeżeli wozacy też się wspinają, muszą
wykonać ten test, a ich potencjał w Atletyce
wynosi tylko 8.
Postać, której się nie uda, spada o 1 metr za
każdy punkt, o który przegrała test. Otrzymuje
w tej sytuacji normalne obrażenia od upadku
(1k6 ran w losową lokację za każde dwa metry). Po ich wylosowaniu postać może wykonać otwarty test Zwinności i odjąć jego wynik
od obrażeń. Inna postać może też spróbować
złapać spadającego, wykonując test REAKCJI,
który da ten sam efekt. Zjechanie po stromej
ścianie grozi siniakami, skaleczeniami i może
zwichniętą kostką i tylko wyjątkowi pechowcy
skończą jak szkielet na dole.
Mistrzu Gry, wykorzystaj tę scenę, żeby
zbudować poczucie, że BG stanowią grupę.
Przedstaw zasady wspinaczki. Zachęć Graczy do porozmawiania o mocnych i słabych
stronach swoich postaci. Niech pomyślą nad
podziałem zadań. Jeżeli będą mieli dobre lub
ciekawe pomysły, jak ułatwić sobie wspinaczkę, nagródź ich mniejszym lub większym bonusem do testów (od +1 do +3). Opisuj postępy oraz dawaj szansę na wzajemną pomoc.
Pomóż stworzyć więzi między postaciami,
ale też nie skupiajcie się na tym pierwszym
wyzwaniu zbyt długo.
Kiedy już wszyscy znajdą się na półce, zarządź
otwarty test Czujności. Informacje wynikające
z różnych jego wyników znajdziesz na marginesie. Przynajmniej część postaci powinna
zauważyć chatkę i alternatywę dla dalszej
wspinaczki. Pozwól postaciom Graczy przedyskutować sytuację i podjąć decyzję co do
dalszych działań. Przedostanie się do chatki
nie wymaga dodatkowego testu, jeśli skorzystają z liny. Dalsza wspinaczka jest opisana
niżej.

NA SZCZYT

Jeżeli BG zadecydują wspinać się dalej (niezależnie od tego, czy po wybraniu się do chaty,
czy nie), kolejny etap będzie nieco trudniejszy,
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a przynajmniej bardziej niebezpieczny. PT testów Atletyki i Krzepy rośnie do 18. Pech w takim teście oznacza upadek na pierwszą półkę
zgodnie z zasadami opisanymi dla poprzedniego etapu (obrażenia mogą tutaj być dużo poważniejsze). Niepowodzenie będzie miało inne
konsekwencje. Postać, która po prostu nie zdała testu, spadnie 8 metrów (co oznacza 4k6 ran)
i wpadnie przez szczelinę w suficie do korytarza
prowadzącego od jaskini trolli do wejścia do
zamku. Ci, którzy dotrą na górę, będą musieli
obejść część murów zamku, ale w końcu znajdą
półkę zapewne wykorzystywaną kiedyś przez
zwiadowców z Gwydbergu. Test Czujności na
PT 14 ujawni niezbyt starannie ukryte wejście
do zamku. Przez krótki korytarz zasnuty pajęczyną BG dostaną się do wnętrza twierdzy.
Przejdź wtedy wprost do Aktu II.

NA GRANI

Jeżeli BG zdecydują się przedostać w okolice chatki, możesz podać im więcej informacji
z testu Czujności. Dostrzegą z pewnością, że
domek jest dobrze utrzymany, a otaczający go
ogródek zadbany. Test Alchemii lub Opatrywania na PT 14 pozwoli dostrzec w nim wiele
leczniczych roślin i składników alchemicznych.
Drzwi do chatki nie są zamknięte. W środku,
na podłodze, leży ciało kobiety po trzydziestce. Została ona pchnięta mieczem z dużą siłą.
Test Opatrywania na PT 14 pozwoli ustalić, że
zginęła nie więcej niż tydzień temu. Ciało jest
w dość dobrym stanie, bo samo wnętrze jest
dosyć suche, pełne ziół i maści. Na stole znajdują się resztki posiłku, który odbył się wtedy, kiedy kobieta zginęła (może na to wskazać
test Dedukcji). Ścieżka od chatki prowadzi ku
kładce nad strumieniem z krystalicznie czystą
wodą spadającą tu z wyższych partii góry. Dalej
można nią dojść do jaskini.
Jeżeli Twoi Gracze chcą się pobawić w detektywów, pozwól im wykonać otwarte testy i wykorzystaj informacje podane we wprowadzeniu.
Oczywiście będą one ograniczone do tego, co
jest związane z daną zdolnością. Uzyskanie wyniku 16 lub więcej zdradzi podstawowy zarys
wydarzeń. Wynik 20 lub więcej da już całkiem
niezły obraz sytuacji, z grubsza zdradzając liczbę zamieszanych i ich losy, w tym dziwne zniknięcie jednej z mieszkanek chatki. Wynik 24
lub więcej ujawni dodatkowe pomocne szczegóły. Przydatne okażą się tu zdolności:
Czujność – pozwoli dostrzec informacje zwią-

zane z życiem codziennym w chatce. Dwie kobiety mieszkały tu od lat. Młodsza z nich brała
mniejszy udział w domowych zajęciach. Obydwie zajmowały się zielarstwem. Wysoki wynik
pozwoli odnaleźć drobny srebrny pierścionek
na łańcuszku, który zgubiła Ravena. Jest on bardzo ważną dla niej pamiątką po rodzicach. Kto
jej go odda, ten uzyska bonus +2 do wszystkich
testów Perswazji i Uroku w kontaktach z nią,
a jej Determinacja spadnie do 15.
Dedukcja – to informacje o przebiegu wypadków związanych ze zbrodnią. Im wyższy wynik, tym więcej szczegółów, poczynając od scenariusza (z zewnątrz przybył gość, który przy
posiłku zaatakował dwie osoby mieszkające
w chatce), po dość dokładną rekonstrukcję wydarzeń, wliczając w to takie informacje, jak to,
że napastnik był rycerzem, a młodsza z mieszkanek chatki uciekła przerażona jego agresją
i najpewniej niechcianymi zalotami.
Sztuka Przetrwania – pozwoli ustalić to, kto
kiedy przybył do chatki. Zdradzi, że w okolicy
rośnie wiele jadalnych i uzdrowicielskich ziół.
Wskaże, że rycerz odpowiedzialny za śmierć
kobiety udał się do jaskini. Wyjawi też, że
w okolicy muszą grasować duże drapieżniki.
Krąży tu też zaskakująco dużo kruków. Wysoki
sukces zdradzi, że oprócz ludzkich tropów znaleźć tu można również ślady dwóch trolli.
Wykształcenie magiczne – ujawni, że obydwie
mieszkające w chatce kobiety posługiwały się
magią i przynajmniej jedna z nich była w tym
dość biegła. Zdradzi też, że większość roślin
w okolicy ma właściwości ochronne. Jasne stanie
się również, że młodsza z kobiet uciekła z chatki
z użyciem magii. Okaże się poza tym, że wzdłuż
strumienia ktoś ułożył przed laty kamienie z wyrytymi runami odpędzającymi ogroidy. Najwyższy wynik pozwoli odnaleźć w skrytce pod łóżkiem starą księgę z notatkami pozwalającymi
nauczyć się Rytuału Efektu Zwierciadła (więcej
o nim w Akcie III). Jeżeli w drużynie jest więcej
niż jedna postać korzystająca z magii i BG są nastawieni na odczynianie klątw, możesz ujawnić
te zapiski też przy niższych wynikach lub w ramach testu Czujności.
BG mogą ruszyć dalej w górę (jak opisaliśmy
wyżej) albo zainteresować się jaskinią. W tym
drugim przypadku wiele zależy od tego, czy
zorientowali się, że może tam czyhać na nich
niebezpieczeństwo. Jeżeli zdecydują się podchodzić do pieczary ostrożnie, niech wszyscy

TEST CZUJNOŚCI
Postać, która uzyska w otwartym teście Czujności dany
wynik, otrzymuje informację
do niego przypisaną oraz
wszystkie wcześniejsze.

Wynik

Co postać
widzi
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„Widzisz, że kawałek dalej półka
rozszerza się dość,
żeby zaczynała na
niej rosnąć trawa
i chyba nawet
jakieś drzewa”.

12

„Drobny spadek
pozwala dostrzec,
że jest tam dość
miejsca, by zmieściła się niewielka
chatka”.

14

„Budynek wydaje się dobrze
utrzymany.
Z pewnością nie
jest opuszczony
od dawna, a może
nawet ktoś w nim
teraz mieszka”.

16

„Chatka otoczona
jest ogrodem,
a obok niej znajduje się ścieżka
niknąca dalej za
załomem”.

18

„Słyszysz też szum
wody: najpewniej
jakiegoś strumienia i niewielkiego
wodospadu”.

20

„Twoje nozdrza
drażni zapach
ziół, kojarzący
się z jakąś apteką
czy świątynią
Melitele”.

22

„Między skałami
wiatr poruszył
liną. Ktoś nie tak
dawno wspinał się
do chatki. Na trawie widać nawet
jakieś prowadzące
do niej ślady”.
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RAJ DLA
ZIELARZA
Jeżeli Gracze zdecydują się
poświęcić trochę czasu na
zbieranie ziół (ostrzeż ich, że
może to dać Nilfgaardczykom
przewagę w wyścigu na zamek), pozwól im wykonać testy
zbierania dowolnych roślin
przydatnych w alchemii lub
ziołolecznictwie. Normalny PT
zmniejszony jest tutaj o 4.

TESTY
PRZECIWSTAWNE:
PODSUMOWANIE
Testów przeciwstawnych
używasz, gdy dwie postaci
konkurują lub próbują uzyskać
przeciwstawne cele.
Cecha + zdolność + bonusy +
1k10 postaci aktywnej
kontra
Cecha + zdolność + bonusy +
1k10 postaci przeciwstawiającej się
Strona aktywna przegrywa
remisy.
Bardzo często postaci będą
korzystały z innych cech.
Często wykorzystywane testy
obronne:
Obrona: GRACJA + Atletyka
(z ruchem), REAKCJE + Zwinność (unik)
Próby przekonania/uwiedzenia: WOLA + Nieugiętość
Strach: WOLA + Odwaga

wykonają test Skrytości na PT 12 (wykorzystując zasady Pecha i Szczęścia). Jeżeli ten się nie
powiedzie albo BG nie baczą na niebezpieczeństwo, odczytaj lub sparafrazuj poniższy tekst.
Jaskinia jest ciemna i wydaje się cicha. Zbliżacie się do niej, idąc po drobnych kamieniach,
układających się w ścieżkę prowadzącą do jej
wejścia. Woń bardziej kojarzy wam się ze stajnią
niż wilgotną jaskinią.
Nagle jeden z głazów leżących w cieniu poruszył
się, obrócił w waszą stronę i uniósł.
Przed wami stanął troll.
Bestia jest o połowę wyższa od człowieka, ma
mocarne łapy, twarz przypominającą trochę
pysk nietoperza i małe, zmrużone oczka. Jej
plecy pokryte są kamieniami i mchem. Stwór
wygląda na rozgniewanego.
– Znowu tu przyszli? Po co tu przyszli? Przynieśli
jeść? Przyszli z Primem? Nie przyszli. To czego
chcą?
Stwór, choć groźny i czymś rozzłoszczony, nie
wydaje się agresywny. Wyraźnie czeka waszej
odpowiedzi.
BG napotkali trolla Para. Czeka on w jaskini
daremnie na powrót swojego brata Prima oraz
rycerza Torwalda. Traci powoli cierpliwość. Jest
głodny i trochę zagubiony. Jest jednak otwarty
na rozmowę z postaciami.
By uspokoić trolla, potrzebny będzie test Perswazji albo Uroku na PT 14. Jeżeli Gracze dobrze odegrali tę część rozmowy z nim, możesz
zmniejszyć PT o 2. Jeżeli BG podzielą się z trollem jedzeniem, odejmij od PT kolejne 2. Uspokojony troll może powiedzieć krótko o tym, co
się stało.
– Przyszedł tu ludź, taki we zbroi. Od domu Dobrej Pani przyszedł. Powiedział, że przyjaciel.
Chciał do zamku wejść. Tu można do zamku
wejść. Powiedział: „Będzie jedzenie”. Powiedział: „Chodźcie, dam tyle jeść, że na zawsze
starczy”. Parowi się ludź nie podobał. Śmierdział. Ale Primowi się podobał. Prim z nim poszedł. I nie ma ich.
Trolla można przekonać do udzielenia bardziej
szczegółowych odpowiedzi testem przeciwstawnym z jego Nieugiętością. Odpowiednie
zdolności pozwolą uzyskać różne efekty.
Empatia (pamiętaj o karze za inną rasę): sprawi, że troll się otworzy. Opowie w łamanym
wspólnym o swoim życiu tutaj i o kobietach
żyjących w chatce (zna ich imiona, ale chęt-

niej określa je jako Dobra Pani i Krucza Pani).
O tych ostatnich nie wie jednak zbyt wiele. Wykorzystaj informacje podane wcześniej i podaj
ich tyle, na ile starczy cierpliwości Graczy.
Perswazja: pozwoli przekonać trolla, żeby opowiedział BG o zamku i tajnym wejściu („Kiedyś
ludziowie tam chodzili, ale teraz nie”). Wskaże im, jak się do niego dostać, ale przyzna, że
sam się ledwie w korytarzu mieści, i nie będzie
chciał nim iść.
Urok: pozwoli zyskać przychylność trolla.
Dzięki temu będzie on nie tylko chętniej udzielał informacji, ale może też pójść z BG korytarzem, a nawet dać się namówić, by wspiąć się
na górę i wesprzeć ich w zamku.
Zastraszanie: wymuszenie na trollu pomocy
sprawi, że zrobi, co tylko BG będą chcieli, ale
jeżeli coś go zdenerwuje, natychmiast zaatakuje
grupę.
Oczywiście BG mogą też walczyć z trollem.
Wtedy wykorzystajcie porady co do walki podane dalej. Będzie to jednak trudne starcie
i warto o tym ostrzec Graczy. Zwłaszcza wiedźmini powinni być w pełni tego świadomi.
Jeśli postaciom udało się podkraść do jaskini,
przedstaw im poniższy opis.
Zbliżając się ostrożnie do jaskini, zauważyliście
w niej ruch jakiegoś wielkiego stworzenia. Musi
być ono sporo większe od człowieka, zarówno
gdy idzie o wzrost, jak i szerokość w barach.
Dało się słyszeć stukot kamieni, chrzęst żwiru
i odgłos przesuwanego po skale drewna. Zapachy z pieczary są dość nieprzyjemne, pasujące
bardziej do stajni niż górskiej polany. Stworzenie
coś mamrocze, tego jesteście pewni. Możecie się
bezpiecznie wycofać, ale też podkraść się bliżej
i posłuchać.
Jeżeli ktoś zdecyduje się nasłuchiwać albo podkraść bliżej (odpowiednio testy Czujności albo
Skrytości na PT 16), usłyszy następujące złorzeczenie:
– Ludź zły. Śmierdział jak zły. Ludź kłamał.
Mówił: będzie jedzenie i picie. Nie ma. Par teraz
sam. Prim może ma jedzenie i picie. Par głodny.
Gdzie Prim? Ludź zły. Śmierdział jak zły. Ludź
kłamał.
W tej sytuacji BG mogą zadecydować, czy wdają się z trollem w dyskusję (jak wyżej), czy dyskretnie się wycofują (mogą to zrobić bez testu,
bo nie zostali jeszcze zauważeni). Jeśli odejdą,
pozostaje im już tylko dalsza wspinaczka albo
powrót do wozów.
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TUNEL

Jeżeli postaci spróbują się dostać do zamku
przejściem przez jaskinię, odczytaj lub sparafrazuj następujący opis.
Korytarz prowadzący do tajnego wejścia jest
stromy i ciemny. Czasami tylko wpada do niego trochę światła z góry. Kamienne ściany noszą
ślady obróbki, ale przejście poszerzono tylko na
tyle, by nie trzeba się było przez nie przeciskać.
Pozostaje ono wąskie i niezbyt wygodne. Pod
waszymi stopami chrzęści żwir.
Nie minęło wiele czasu, a doszliście do końca
korytarza. Rozszerza się on w większą pieczarę.
Ona wyraźnie została poszerzona ludzką ręką,
a jej strop wykonano ze starannie dopasowanych kamieni. Na środku pomieszczenia stoi
troll, którego głowa tkwi w otworze w sklepieniu. Stwór nie rusza się i nie zareagował na
was. Kiedy podchodzicie odrobinę bliżej, jasne
staje się, dlaczego tak jest. Szyja trolla utknęła
w przejściu, ale widać na niej zaschniętą krew.

Troll jest martwy, coś uderzyło go w głowę,
a rozbity łeb uwiązł w wejściu na wyższy poziom.
Usunięcie trollego cielska blokującego dalszą
drogę wymaga, żeby przynajmniej dwie postaci
zdały test Krzepy na PT 16. Gracze mogą wymyślić też bardziej kreatywne podejście do problemu. W każdym razie będzie to przynajmniej
skomplikowane wyzwanie. Jeżeli się to powiedzie, droga na zamek stoi otworem.
Jeśli wraz z BG przez korytarz przepychał się
Par, wpadnie we wściekłość z powodu śmierci
brata. Uspokojenie go będzie wymagało zdania
testu Empatii na PT 16 (ale dobre układy ze
stworem mogą obniżyć PT, jak opisywaliśmy
wyżej). Jeżeli troll został zmuszony Zastraszaniem do przeciskania się tu wraz z BG, nie da
się go uspokoić.
Tak czy inaczej, ta część scenariusza zakończy
się najpewniej tym, że BG dotrą na zamek.

10
BIEL I CZERŃ
Przy wejściu do jaskini
warunki oświetlenia to słabe
światło (modyfikator +2 do PT
wszystkich testów), a w jej głębi
i korytarzu panują ciemności
(+5 do PT). Jeżeli BG planują
wędrować tymi tunelami, lepiej
będzie, jeśli wezmą ze sobą
przynajmniej pochodnie.
Korytarz prowadzący do zamku to poszerzona przez ludzi
szczelina kiedyś wyżłobiona
przez wodę. Obecnie ma nieco
ponad 2 metry wysokości
i szerokości. Istota wielkości
trolla przeciska się przez niego
z trudem, jeśli więc Par będzie
zmuszony do walki w przejściu,
otrzyma karę -2 do wszystkich
testów fizycznych.
Troll jest za to przyzwyczajony do półmroku. Jeżeli MG
uzna to za słuszne, może dać
mu specjalną zdolność, która
pozwoli traktować poziom
oświetlenia, jakby był o jeden
wyższy. To jednak oznacza,
że trolla będzie można łatwo
oślepić, korzystając ze skoncentrowanego światła (np. latarni
albo magicznego). Jeżeli troll
ma taką zdolność, kara za ostre
światło rośnie do 5 (pamiętajcie, że zwiększa ono też PT
trafienia przeciwnika, który nie
zdecydował się na obronę).

AKT II: ZAMEK

W tej części skupimy się na konfliktach społecznych i walce.
Kiedy BG dotrą wreszcie na zamek, odczytaj
albo sparafrazuj następujący tekst:
Dopiero teraz, kiedy nareszcie dotarliście na
szczyt, rozumiecie, jak wielki jest zamek Gwydberg. To potężna warownia z szarego kamienia o grubych murach, trzech wysokich wieżach
i niezliczonych korytarzach. Chociaż od lat jest
opuszczona, a część fortyfikacji się zawaliła, ciągle robi ogromne wrażenie. Z tajemnego wejścia
dostaliście się do korytarza w północno-wschodnim krańcu zamku. Wiecie, jak dostać się stąd
na dziedziniec, ale też rozpocząć przeczesywanie
twierdzy. Macie jednak świadomość, że nie pozostało wam wiele czasu. Nilfgaardczycy muszą
już zbliżać się do głównej bramy.
Gracze mają ograniczoną ilość czasu do momentu, kiedy do bram zamku dotrą Nilfgaardczycy. Jeżeli po prostu się wspinali, będzie to
godzina. Z tego czasu postaci mogły stracić po
kwadransie, jeżeli:
— przeszukiwały bardzo starannie domek na
grani i jego okolice;
— zbierały zioła;
— doszło do walki z trollem;
— miały miejsce inne nieprzewidziane opóźnienia.
BG mogą zyskać kwadrans, jeżeli:
+ wybrali tajne przejście przez jaskinie;
+ wymyślili nieopisany tu kreatywny sposób
dostania się na zamek.

Poinformuj Graczy, ile mniej więcej czasu im
zostało. Niech zastanowią się, do jakich zadań
skierować swoje postaci. Mogą się one w tym
czasie podzielić, żeby zrealizować konkretne
cele, ale na każdy z nich potrzeba trochę czasu. Najpewniej BG spróbują przeszukać zamek,
zbadać dziedziniec lub szykować się do obrony.
Twoi Gracze mogą wymyślić więcej przedsięwzięć. Reaguj na nie, korzystając z informacji
podanych we wprowadzeniu oraz w dalszej
części tej przygody.
Jeżeli postaci dotarły na zamek równocześnie
z Nilfgaardczykami, mogą tylko spróbować
spotkać się z nimi na dziedzińcu. Czarni
mają przewagę liczebną i są dobrze przygotowani, więc jeśli zajmą zamek, BG będą mieli
przed sobą wybór między ucieczką a walką
do śmierci (uszanuj, jeśli się na to zdecydują
i korzystaj z podanych dalej informacji, żeby
to starcie ubarwić udziałem mieszkańców
zamku).

PRZESZUKIWANIE
ZAMKU

Nie da się przeczesać całego zamku w ciągu
kilku kwadransów. BG mają jednak szansę zlokalizować najważniejsze komnaty. Po każdych
piętnastu minutach wędrowania po korytarzach mogą wykonać test Dedukcji na PT 16.
Każdy, kto go zda, znajdzie jedno z podanych
dalej pomieszczeń. Pozwól je zlokalizować
w następującej kolejności:
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Zbrojownia: to duża kwadratowa sala znajdująca się w pobliżu miejsca, w którym BG
powinni dostać się na zamek. Światło wpada
do niej przez małe okienka wychodzące na
poziom dziedzińca. Ciągle znajduje się w niej
zapas uzbrojenia, bo twierdzę porzucono
w czasie pokoju. Można tu znaleźć dowolną
Codzienną albo Powszechną broń lub zbroję
(te zapasy nie są jednak niewyczerpane i masz
prawo je ograniczyć wedle swojej woli, Mistrzu Gry).
Lazaret: parter północnego skrzydła zamku
zajmuje duża prostokątna komnata wypełniona
posłaniami. W jej końcu znajduje się składzik
zamknięty na zwykłą kłódkę (Włamania na PT
15). Drzwi do niego można też wyważyć testem
Krzepy na PT 18. Każdy, kto posiada zdolność
Alchemia albo Opatrywanie, może znaleźć tam
po dwie dobre jeszcze porcje środków leczniczych (płyn odkażający, proszek zasklepiający
rany, sole trzeźwiące, zioła znieczulające).
Piwniczka: szeroka klatka schodowa prowadzi
do podziemnej spiżarni. Jedzenie oczywiście już
się zepsuło lub zostało zjedzone przez szkodniki. Uchowała się jednak piwniczka władców tego
zamku, w której znajduje się około setki butelek
różnych mocniejszych i słabszych alkoholi.
Kaplica: na południowo-wschodnim krańcu
zamku znajduje się kapliczka poświęcona Morrigan. To nieduża okrągła komnata z owalnym
świetlikiem w sklepieniu. Znajduje się w niej ołtarzyk i figura bogini. Jest w niej też kilka kruków.
Wygląda na to, że kapliczka była niedawno używana, bo dopala się w niej jeszcze jedna świeczka. Test Czujności na PT 16 pozwoli dostrzec
w ciemnym kącie zwinięte koce. Tu ostatnio nocuje Ravena, teraz jednak jej tu nie ma.

Skarbiec: w podziemiach częściowo zawalonej głównej wieży zamku znajduje się zejście do
skarbca. Prowadzą do niego potężne wrota, które
muszą otwierać dwie osoby. Zamek jest skomplikowany i zaklęty (wiedźmiński medalion czy
Wykształcenie magiczne łatwo to zdradzą), więc
nawet wprawny włamywacz będzie musiał poświęcić sporo czasu na jego otworzenie. Wstępne
oględziny wskazują, że wymaga to przynajmniej
trzech godzin pracy i testu na PT 24 (jeżeli magia zostanie rozwiana: PT 18). Zawartość skarbca
opisana jest dalej, w sekcji Skarby Gwydbergu.
Po kwadransie poszukiwań, kiedy BG będą wychodzić z którejś komnaty, spróbuje zaskoczyć
ich Ravena. Zna ona doskonale zamek, więc zauważenie jej wymaga wygrania przeciwstawnego
testu Czujności przeciw jej Skrytości, do którego
dostaje ona bonus +4. Jej celem jest wystraszenie
BG. Opis może wyglądać tak, jak na marginesie.
Wszystkie postaci, które będą tego świadkami,
muszą wykonać test Odwagi na PT 14. Jeśli im
się to nie powiedzie, stracą 1k10 Determinacji.
Te, które są dostrojone do magii, wyczuwają
silną jej emanację. Ravena raczej nie powtórzy
takiego ataku, chyba że zostanie sprowokowana. Jeżeli poczuje się bardzo zagrożona, zdecyduje się na walkę (o jej taktyce dalej).

ZBADANIE DZIEDZIŃCA

Dziedziniec to spory plac na planie niemalże
prostokąta (zwęża się nieco od strony bramy
wjazdowej). Jest szeroki na 10 m, a długi na
prawie 20 m. Nie jest jednak pusty. Oprócz ruin
drewnianej stajni, gruzu z częściowo zawalonej wieży oraz przypatrujących się postaciom
kruków jest tu kilka szczególnie interesujących
obiektów. Sprawdzenie ich oczywiście zajmie
chwilę, nawet około kwadransa.

KONFLIKT
SPOŁECZNY:
PODSUMOWANIE
Konflikt społeczny opiera się
na przeciwstawnych testach
odpowiednich zdolności.
Sukces pozwala zmniejszyć
Determinację celu. W takim
starciu można wykonywać dwa
typy ataków:
Porozumienia – zwykle
wolniej zmniejszają Determinację, ale takie ataki dobrze
współgrają ze sobą nawzajem i pozwalają pozytywnie
nastawić rozmówcę na koniec
Konfliktu.
Wymuszenia – nieco szybciej
zmniejszają Determinację
i można je wzmocnić fizyczną
przemocą oraz pozostawiają
cel osłabionym po wygranym
Konflikcie.
Udana obrona przed atakiem
w Konflikcie społecznym
sprawia, że to atakujący traci
Determinację.

ATAK RAVENY
Na korytarzu, kilkanaście
metrów od was, stoi szczupła,
blada dziewczyna. Ma długie,
proste czarne włosy i dziwnie
błyszczące oczy. Odziana jest
tylko w prostą białą koszulę
nocną. Nagle krzyknęła przeraźliwie i groźnie. Ze wszystkich
stron nadlatują kruki. Ptaki
wielką chmarą lecą korytarzem
w waszą stronę. Skrzeczą przy
tym wyjątkowo głośno. Musicie
zakryć oczy i twarze przed ich
skrzydłami, pazurami i dziobami. Kiedy kruki przeleciały,
nigdzie nie ma śladu po dziewczynie. Przeszły was ciarki.
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WALKA:
PODSUMOWANIE
Inicjatywa: otwarty test REAKCJI
W swojej turze możesz: wykonać Ruch (o TEMPO) i jedną
Akcję.
W turze przeciwnika możesz:
wykonać Obronę.
Jedna Akcja i jedna Obrona
w rundzie jest darmowa. Każda
kolejna kosztuje 2 PW.
Druga Akcja w rundzie wykonywana jest z karą -3 do testu
lub efektu.
Nie ma ograniczenia liczby
dodatkowych Obron poza
liczbą PW.
W walce zawsze korzystacie
z Pecha i Szczęścia.

Kuźnia: spory budynek znajduje się na południowej ścianie dziedzińca, zajmując prawie połowę jego długości i ćwierć szerokości.
W środku znajduje się kilka palenisk i wiele
części rozmaitych sprzętów, które zostały porzucone przez uciekających kowali. Każdy, kto
bada ten budynek, może wykonać otwarty test
Rzemiosła, dzięki czemu znajdzie materiały
na sporządzenie Wzmocnień pancerza (jedna
sztuka na BG). Wynik 12 pozwoli znaleźć takowe z dostępnością co najwyżej Codzienną,
14 to Powszechne, 18 – Rzadkie, a 24 – nawet
Wyjątkowe.
Studnia: w centrum dziedzińca, obok jaworu,
znajduje się spora zadaszona studnia. Cebrzyk
jest cały, łańcuch, choć trochę przerdzewiały,
nadaje się do użytku. Woda w dole jest krystalicznie czysta, orzeźwiająca i chłodna, jakby
biła wprost ze źródła (wypicie jej zadziała jak
Akcja Złapanie Oddechu). Za cembrowiną da
się schować i potraktować ją w walce jako osłonę podobną do ceglanego muru.
Trup rycerza: pod północną ścianą dziedzińca leży usmażone ciało Torwalda. Patrzy on
w przestrzeń niewidzącymi oczami. Jego włosy w większości spłonęły, a skóra zamieniła się
w ciemną powłokę. Na zbroi pozostał ślad po
uderzeniu pioruna w pierś, a sam pancerz jest
przyklejony do spalonego ciała. W obydwu
dłoniach rycerz ściska olbrzymi topór, który
wydaje się nienaruszony przez płomienie. Od
rycerza bije silna magiczna aura, wyczuwalna
natychmiast przez wszystkich posiadających
zdolności nadprzyrodzone (czarodziejów,
druidów, kapłanów, wiedźminów, a nawet
osoby w inny sposób dotknięte przez magię).
Jakakolwiek próba okradzenia zwłok będzie
bardzo czasochłonna (trzeba by oderwać
sprzęty od spieczonego truchła) – koniecznie poinformuj o tym Graczy. Jeżeli ktoś się
jej podejmie, już po kilku chwilach Torwald
powstanie jako opisany dalej upiór. Jeżeli BG
nie zda testu Czujności na PT 20, będzie tym
zupełnie zaskoczony. Najlepiej by było zostawić go jednak na później.
Zaczarowany jawor: na samym środku zamku Gwydberg rośnie ogromny jawor. Drzewo
jest wielkie i rozłożyste, choć teraz niemal
pozbawione liści. Na jego gałęziach siedzą za
to kruki. Jawor wygląda tak, jakby miał dwa
splątane ze sobą i okręcające się wokół siebie
nawzajem pnie. Bije od niego wyczuwalna

aura mocy, oczywista dla posługujących się
magią oraz każdego elfa, a trudna do zignorowania nawet dla zwykłych ludzi i krasnoludów. Wiedźmiński medalion po prostu
szaleje w pobliżu drzewa. Wydaje się ono
ciągle przyglądać postaciom. Test Czujności
albo Sztuki Przetrwania na PT 14 pozwoli
zauważyć, że pień w jednym miejscu został
uderzony toporem, i to dość niedawno. Test
Wiedźmińskiego treningu, Wiedzy o potworach albo Wykształcenia na PT 20, a Wykształcenia magicznego na PT 16, pozwoli
powiedzieć, że wewnątrz drzewa jest uwięziony potężny duch, może nawet geniusz lub
podobna istota. Wejście z nią w interakcje
nie jest jednak takie proste, wymaga z pewnością czasu i różnorakich przygotowań
(nawiązanie kontaktu zajmie około godziny
medytacji, ale tyle czasu teraz nie ma). Jeżeli
Gracze wpadną na bardzo zły pomysł uwolnienia ducha drzewa, wymagać to będzie
udanego testu Wiedźmińskiego treningu lub
Zaklęć na PT 24 albo Wykształcenia magicznego na PT 20, a następnie poświęcenia na
to przynajmniej kilku minut (w walce zajęłoby to 30 rund, więc raczej nie ma na to szans,
chociaż MG może zmniejszyć ten czas, jeśli
przygotowania trochę już trwały). Splątane
pnie rozłączą się wtedy, uwalniając dziwną
zielonkawą zjawę, opisaną dalej. Istotę można wyzwolić też metodami bardziej brutalnymi, niszcząc po prostu drzewo. To jednak
rozwścieczy tylko i tak już niezadowolonego
ducha.

SZYKOWANIE OBRONY

Gracze nie mają wiele czasu, zanim Nilfgaardczycy nadejdą. O ile nie zmarnowali za
dużo czasu w drodze lub badając zamek, zdążą
przynajmniej dokonać prowizorycznych przygotowań. Na razie zamek nie jest specjalnie
obronny. Brama jest otwarta na oścież, bo tak
pozostawiono ją podczas ewakuacji. Ma ona
sześć metrów szerokości, więc przejść przez nią
jednocześnie może trzech ludzi lub dwa konie.
Wrota wypadły z zawiasów, a opuszczana krata
przerdzewiała i pękła na dwoje. Blanki nieco
skruszały, kiedy jakaś wichura zrzuciła z nich
drewniane hurdycje. Szczątki tych ostatnich,
przegniłe i z wystającymi gwoździami, leżą
też rozrzucone po schodach prowadzących na
umocnienia.
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Gracze oczywiście mogą wymyślić wiele sposobów na przywrócenie prowizorycznej obronności twierdzy, ale tu podamy tylko kilka przykładowych sposobów.
Postawienie brony (kwadrans pracy dla dwóch
osób): metalowa krata jest może połamana
i przewrócona, ale da się nią zablokować bramę. O piekielnie ciężkich resztkach wrót nie
da się tego powiedzieć – próba przywrócenia
ich do użytku zajęłaby pół dnia tuzinowi ludzi.
Usunięcie brony będzie wymagało od atakujących zdania trzech testów Krzepy na PT 15 (powinno ich zatem znacznie opóźnić).
Oczyszczenie schodów (kwadrans pracy dla
jednej osoby): ostrożne oczyszczenie wejścia
na blanki z desek, próchna, drzazg i gwoździ
pozwoli poruszać się po nich bez problemu
i strzelać do przeciwnika z góry.
Usypanie murku (pół godziny pracy dla
trzech osób): zniesienie gruzu i usypanie
z niego dość wysokiej barykady, by można
się było za nią schować, zajmie trochę czasu.
Jest jednak dużo skuteczniejsze niż postawienie brony (może też stanowić dla niej dobre
uzupełnienie). Jest to dla obrońców osłoną
o Wyparowaniach 20. Przejście przez murek
wymaga od atakującego testu Atletyki na PT
15. Jeżeli mu się nie powiedzie, zjeżdża po kamieniach i ląduje na ziemi przewrócony. Jeśli
będzie mieć Pecha, musi dodatkowo wykonać
Test Przytomności z karą -2.
Przygotowanie prostej machiny oblężniczej (godzina pracy, wymaga testu Rzemiosła
na PT 18): jeżeli BG mają za dużo wolnego
czasu, mogą stworzyć stacjonarny sprzęt
miotający kamieniami lub przyniesionymi ze
zbrojowni oszczepami. Strzela się z niego testami Kusznictwa, a trafienie zadaje 5k6 ran
z efektem „Przebijanie pancerza”.
Szykowanie broni, pancerzy i alchemii (zgodnie z czasem tworzenia z podręcznika): uzbrojenia, wzmocnień, eliksirów i Furii Brendana
nigdy zbyt wiele. To dobry moment, by skorzystać ze schematów i receptur.

RAVENA

Jeśli Gracze skupią się na tym, mogą wytropić
kryjówkę przeklętej dziewczyny i spróbować się
z nią porozumieć. Im więcej udało im się o niej
dowiedzieć, tym lepiej ta rozmowa pójdzie.
Znalezienie schronienia Raveny wymaga udanego testu Sztuki Przetrwania na PT 14. Drogę do

niej wskazują kruki. Znajduje się ona w zniszczonej do połowy wieży, w dawnym pokoju pana na
Gwydbergu. Teraz ta komnata jest otwarta na żywioły, jej okna są pozbawione framug i okiennic,
a połowy podłogi po prostu nie ma. Pomieszczenie miało kiedyś kształt okręgu o promieniu 4 m,
ale teraz to poszarpany półokrąg bez stropu i części ścian. Dla dziewczyny potrafiącej przyjmować
postać ptaka nie stanowi to problemu. Ma z tego
miejsca doskonały widok na dziedziniec, bramę
i dużą część zamku w dole.
Dostanie się niezauważenie do kryjówki wymaga udanego testu Atletyki (wspinaczka) lub
Skrytości (wejście po częściowo zburzonych
schodach) przeciwko Czujności dziewczyny.
Porażka oznacza tu wykrycie, a Pech upadek
z 6 metrów (3k6 ran). Jeżeli Ravena zauważy
nadchodzących, natychmiast ucieknie i nie
wróci już do tego schronienia, kryjąc się we
wnętrzach zamku.
Jeżeli uda się do dziewczyny podejść, można ją
oczywiście zaatakować albo rozpocząć Konflikt
Społeczny.
W swojej kryjówce Ravena nie będzie nigdy
zaskoczona – kruki ostrzegą ją krakaniem
w ostatniej chwili. Nie zdąży jednak uciec, więc
będzie zmuszona się bronić. W tym miejscu
ma jednak sporą przewagę: jeżeli któryś z napastników znajdzie się na skraju podłogi lub
za nim ze względu na wymuszony ruch (pod
wpływem mocy Raveny, Pecha czy źle wymierzonej Obrony), musi wykonać test Atletyki na
PT 16. Jeśli się on nie uda, postać spada 10 metrów i musi wykonać Test Przytomności. Jeżeli
test się powiedzie, postać chwyta się krawędzi
albo jednej z wystających ze ściany belek i musi
poświęcić swój Ruch albo jedną Akcję na podciągnięcie się. Statystyki Raveny znajdziecie na
końcu tej przygody.
Jeżeli dziewczyna zostanie zabita, rozwścieczy to Ducha Jaworu, który wydostanie się
z drzewa, by ukarać morderców. Oznacza to,
że nazbyt żądnych krwi BG czekać będzie wyjątkowo ciężka walka albo prędka ucieczka.
Nic takiego się nie stanie, jeśli Ravena padnie nieprzytomna lub zostanie w inny sposób
obezwładniona.
Jeżeli postaci podejdą do Raveny ostrożnie,
mogą zainicjować Konflikt Społeczny, rozpoczynając z nią rozmowę. Muszą ją przekonać
o swoich dobrych intencjach, bo inaczej im
umknie. Dziewczyna bierze ich za rabusiów

ZADAWANIE
OBRAŻEŃ:
PODSUMOWANIE
1) trafienie celu. Najpierw trzeba w ogóle trafić, żeby potem
robić komuś krzywdę.
2) rzut na obrażenia. Zsumuj
wyniki na kostkach broni
i dodaj bonusy. Pomnóż wynik
przez 2, jeśli wyprowadzasz
Silny cios.
3) lokacja trafienia. Wynik na
kostce ataku wskazuje miejsce
trafienia, zgodnie z tabelką na
karcie postaci. W przypadku
Szczęścia i Pecha, liczy się
ostatni wyrzucony wynik. Jeżeli
postać celowała, trafia w wybrane miejsce.
4) zastosuj Wyparowania
a następnie Redukcje pancerza
z lokacji trafienia.
5) pomnóż pozostałe obrażenia
przez modyfikator lokacji (korpus x1, głowa x3, reszta x1/2)
oraz inne mające tu zastosowanie. Dopiero po tym dodaj
bonusowe obrażenia z Rany
Krytycznej.
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WALKA
Z POTWORAMI:
PODSTAWY
Starcia z potworami są dużo
groźniejsze niż walka z ludźmi.
Bestie posiadają bowiem szereg
zdolności, które pozwalają im
zmienić zasady gry. Jedne latają, inne stają się niematerialne
albo potrafią świetnie atakować
z zaskoczenia.
Przed każdą walką BG powinni
spróbować dowiedzieć się
czegoś o potworze przy użyciu
testów Wiedzy o potworach
i Wiedźmińskiego treningu.
Mają one zwykle PT 16-18.
Sukces pozwala poznać słabe
punkty potwora oraz jego
najważniejsze zdolności.
Najważniejszą częścią opisu
potwora są jego Redukcje
i Odporności. Jeżeli BG nie są
w stanie zadać bestii obrażeń,
zostaną przez nią rozszarpani
na strzępy.
Wszystkie nadnaturalne potwory mają Redukcję przeciwko stali, co oznacza, że zwykła
broń zadaje im tylko połowę
obrażeń.
Prawie wszystkie nadnaturalne
potwory są Podatne na srebro,
co oznacza, że zadaje im ono
podwójne obrażenia.
Potwory są źródłem cennych
organów i alchemicznych
składników, które są bardzo
poszukiwane na Kontynencie.
Polowanie na nie może przynieść wielkie zyski, zarówno
materialne, jak i poprzez
otworzenie nowych możliwości, np. tworzenia odwarów
i mutagenów.
Nigdy nie lekceważcie nawet
najsłabszego potwora. MG
powinien wykorzystywać jego
moce i zdolności w pełni. To
świat wiedźmina, tu nie ma
litości.

i zabójców podobnych do Torwalda i to im
zarzuci. Broni się więc Nieugiętością i jeżeli
wyczerpie Determinację choć jednej z postaci Graczy, wykorzysta zamieszanie, by uciec.
Mistrz Gry może przyznać Graczom bonusy
od +1 do +4 za dobrą argumentację i poznanie
szczegółów na temat dziewczyny oraz jej dotychczasowego życia (pamiętajcie o wisiorku
z poprzedniego Aktu). Jeżeli dziewczyna straci całą Determinację, zaleje się łzami. Przyzna,
że to miejsce jest jej domem, a ona jest przeklęta. Nie wie, co złego zrobiła i czym na to zasłużyła. BG mogą przekonać ją, żeby pomogła
im bronić twierdzy przed Nilfgaardczykami.
Muszą jednak mieć na każdym kroku dobre
argumenty.
Jeżeli BG chcą dowiedzieć się, jak zdjąć przekleństwo, muszą starannie wypytać Ravenę
(a w zasadzie Iolę) o jej przeszłość. Po tym potrzebne jest zdanie testu Klątw albo Wykształcenia magicznego na PT 16. Jak być może się
domyślacie, przekleństwo zdjąć może tylko
Duch Jaworu. Z tym zaś trzeba się najpierw porozumieć.

NADCHODZĄ
NILFGAARDCZYCY

Kiedy czas minie, do bramy dojdzie oddział
Czarnych. Jak już pisaliśmy, żołnierzy jest dwa
razy więcej niż BG, do tego mają sprawnego dowódcę (Boike), a wspiera ich też dobrze
uzbrojona szlachcianka (Kala). Mamy więc nadzieję, że Twoi Gracze się przygotowali.
Taktyka Nilfgaardczyków jest prosta. Spróbują
przedostać się przez bramę. Do ataku idą szeregowi żołnierze, a Boike i Kala zostają z tyłu,
osłaniając natarcie ogniem z kusz. Jeżeli nacierający stracą 1/3 swojego składu (niezależnie
od tego, czy żołdacy zostaną zabici, padną nieprzytomni, czy wyeliminują ich Rany Krytyczne), oddział wycofa się. Wtedy dowódcy zaczną
negocjacje.
Nilfgaardczycy nie zaatakują, jeśli zauważą, że
zamek jest dobrze przygotowany do obrony.
Chcą uniknąć zbytecznych strat i od razu przejdą do rozmów.
Prowadzić je będzie Kala. Niezależnie od tego,
jak dalej potoczy się rozmowa, dziewczyna zacznie tak:
– Kimkolwiek jesteście, wzywam was do zaprzestania walki. Nazywam się Kala z Gwydbergu

i jestem dziedziczką tego zamku. Został mi on
nadany przez królową Cyrillę z Cintry, a cesarscy żołnierze przybyli tu pomóc mi w zbadaniu
i oczyszczeniu twierdzy. Nie chcecie przecież
sami prowadzić wojny z Cesarstwem. Porozmawiajmy, a z pewnością znajdziemy jakieś korzystne dla wszystkich rozwiązanie.
Dalsza część rozmów jest ściśle zależna od
tego, jak dotychczas rozegrali przygodę Gracze.
Może mają po swojej stronie Ravenę lub trolla Para. Mogli się świetnie ufortyfikować. Być
może wśród postaci jest inny dziedzic Gwydbergu, kuzynka lub kuzyn Kali, i będą musieli
dojść do jakiegoś porozumienia (może przez
małżeństwo). Z drugiej strony BG mogą być
poranieni, otoczeni przez przeważającego liczebnie wroga i wyczerpani.
Zwykła rozmowa może doprowadzić do znalezienia satysfakcjonującego wszystkich rozwiązania. Kala jest rozsądna i zgodzi się na
realizację większości sensownych postulatów,
nie pozwoli jednak ograbić skarbca. Jeżeli BG
zaoferują swoją pomoc w zdjęciu klątwy z zamczyska, będzie tym bardzo zainteresowana i gotowa to wynagrodzić. Prowadź te negocjacje
z przekonaniem i wtrącaj co jakiś czas do spokojnych wypowiedzi Kali jakąś emocjonalną
uwagę ze strony kapitana Boike. Ten najchętniej „wykurzyłby stąd te północne psy”, na co
szlachcianka mu nie pozwoli.
Możliwe jednak, że zdecydujecie się na Konflikt Społeczny, by przegonić Nilfgaardczyków (Zastraszanie przeciw ich Nieugiętości).
W końcu może też dojść do krwawej jatki.
Nie jest wykluczone, że przygodę zakończycie
w tym miejscu. Bohaterowie polegną w walce
z Cesarstwem, broniąc do końca ruin starego
zamczyska władców Północy. Mamy nadzieję,
że tak nie będzie, bo mamy dla Was jeszcze
trochę historii i nagrodę za te wszystkie trudy.
Może nawet uda się przekuć wrogów w sojuszników.
Jeżeli w tej części przygody osiągniesz impas,
z którego nie wiesz, jak wyjść, wykorzystaj
Bruno Messmera i wozaków. Pozostają oni
w odwodzie, żeby MG miał zawsze taką dziką
kartę. W końcu, jeżeli ruszyli tropem Nilfgaardczyków, powinni akurat teraz tutaj dotrzeć.
Może przyjdą ze zbrojną pomocą, a może pomogą zawrzeć korzystny handlowy układ –
opcji jest wiele.
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AKT III: BESTIA

W tej części skupimy się trochę bardziej na
starciach z nadprzyrodzonym.
Trzeci rozdział tej historii jest całkowicie zależny od tego, jak potoczyła się ona dotychczas. Po
drodze mogła pojawić się masa zmiennych. Dlatego przedstawimy Wam dwie podstawowe wersje tych wydarzeń zależnie od tego, czy Ravena
dożyła tego momentu w przygodzie. Dostosujcie
je do tego, jak sprawy potoczyły się u Was.
Oczywiście, jeśli BG pokonali już i Torwalda,
i Ducha Jaworu, te zdarzenia nie będą miały
racji bytu. Wykorzystaj wątki, które pojawiły
się na Waszych sesjach, i połącz je w finał. Ten
niekoniecznie musi toczyć się wokół jakiegoś
wyzwania.

RAVENA ŻYJE

Do tego momentu BG mogli oczywiście porozumieć się już z Raveną, a nawet uczynić z niej
swoją sojuszniczkę. Wtedy przejdźcie od razu
dalej, do sceny na dziedzińcu. Jeżeli jednak tak
nie jest, to dobry moment na rozmowę.
W zależności od okoliczności dziewczyna
może pojawić się na dziedzińcu lub w innym
miejscu, w którym zebrali się BG. Jest otoczona przez chmarę kruków i gniewna. Denerwuje ją to, co usłyszała i co się tu działo.
Ani obcy próbujący zawłaszczyć ten zamek,
ani rozlew krwi jej nie odpowiadają. Chce tu
być sama. Ma dość morderców, zbrodniarzy
i złodziei. Warto rozegrać to spotkanie jako
rozmowę, w której Ravena wyjaśni swoje zastrzeżenia i poprosi wszystkich o opuszczenie
jej zamku. Oczywiście możecie też skorzystać
z opisanych wcześniej wskazówek co do walki
(tu dziewczyna nie będzie miała takiej przewagi, jak w swojej kryjówce) oraz Konfliktu
Społecznego.
Jeżeli rozmowa zakończy się jakimś porozumieniem, wszyscy i tak trafią na dziedziniec (jest to
droga zarówno do opuszczenia zamku, jak i zaprzysiężenia czegoś na Święty Jawor). Wtedy odczytaj albo sparafrazuj poniższą scenę.
Nagle, w jednej chwili, zrobiło się ciemno. Stalowe chmury zasnuły niebo i powiał zimny wiatr.
Kruki zbiły się w ciasną grupę wokół Raveny.
Zagrzmiało.
Usłyszeliście zgrzyt metalu o kamień, potem jęk
jakby odginanej blachy. Spojrzeliście w stronę,

z której dobiegły was te dźwięki. Truchło rycerza, które dotąd leżało pod ścianą, podniosło się.
W jego oczach płonie czerwony blask.
Wojownik wygląda makabrycznie. Jego skóra
jest spalona i pokryta bąblami. Kępki zwęglonych włosów i poczerniała zbroja uzupełniają
obraz martwego mężczyzny. Porusza się na razie
dość sztywno, ale z każdym krokiem nabiera siły
i zwinności. Resztki jego warg odsłaniają białe
zęby. Odwrócił się do was i przemówił.
– Jam jest Torwald z Babenburga. Pogromca
wiedźm i trolli, pasowany rycerz, a wkrótce pan
na tym zamku. Byłem po drugiej stronie śmierci
i wróciłem tu po moją oblubienicę.
To mówiąc, wskazał swoim toporem na Ravenę.
– Krucza Pani będzie moja. Staniemy się wcieleniem śmierci. Będziemy tańczyć na polach bitew,
ja z moim toporem, ona otoczona ptakami. Mnie
nasyci krew, jej kruki padlina – odwrócił się do
pobladłej dziewczyny. – Pójdź ze mną, moja
piękna, a będziemy już na wieki razem. Ludzie
będą drżeć przed nami i błagać o litość, której nigdy nie dostąpią. Jesteśmy przeklęci, więc bądźmy przeklętymi. Radujmy się z tych darów, bo
one czynią nas równymi bogom. Chodź, nie daj
się więcej prosić!
Wyciągnął do niej rękę i w parodii uśmiechu
uniósł resztki swoich spalonych warg, ukazując
boleśnie białe zęby.
Ravena zadrżała. Z rękami skrzyżowanymi na
piersi padła na kolana. Najpierw zaszlochała,
a potem zwróciła twarz ku niebu i krzyknęła:
– Nie chcę tych darów! Nigdy ich nie chciałam!
Jedyne, czego pragnę, to by opuściło mnie to
przekleństwo. Chcę być… normalna. Nie chcę
być Raveną! Chcę być znów Iolą!
Znowu zagrzmiało. Kruki poderwały się do lotu.
Gałęzie jaworu pokryły się nagle liśćmi.
Twarz upiornego rycerza spoważniała.
– Jeżeli nie chcesz być moja, będziesz niczyja.
Teraz BG mają tylko chwilę na podjęcie decyzji. Torwald, jak opisano dalej, nie będzie rozmawiał z nikim, kto nie jest przedstawicielem
szlachty. Ravena nie jest teraz w stanie podjąć
się negocjacji. Jeżeli wśród postaci są wysoko urodzeni lub grupa zyskała pomoc Kali,
mogą próbować powstrzymać rycerza słowami, a może nawet wejść w Konflikt Społeczny.

„TO ŻADNE
WYZWANIE”
Jeśli drużyna jest liczna i składa
się z twardych zabijaków, to
przedstawieni tutaj oponenci
mogą okazać się dla niej zbyt
małym wyzwaniem. Możesz
wtedy w odpowiednim momencie wprowadzić starcie ze
zjawami mieszkańców zamku.
Wiele osób zginęło w wyniku
klątwy Veli, a wysoki poziom
magicznej mocy na Gwydbergu ułatwia przetrwanie
ich wściekłym widmom. Gdy
przyjdzie odpowiednia chwila,
wprowadź tyle upiorów, ile jest
postaci Graczy. Przewodzić im
będzie zjawa Torwalda.
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EFEKT
ZWIERCIADŁA
(RYTUAŁ
NOWICJUSZA)
Rytuał Efektu Zwierciadła
Koszt PW: 5
Poziom Trudności: wynik
testu przy tworzeniu magii
Czas przygotowania: 7 rund
Czas trwania: natychmiastowy
Efekt: Ten rytuał rozprasza
dowolny podtrzymywany albo
trwały efekt magiczny, tak
zaklęcia, rytuału jak i klątwy, znajdujący się w zasięgu
wzroku czarownika. Niszczy
też automatycznie wszelkie magiczne konstrukty, jak golemy
czy ożywione drzewa. Wymaga
jednak uciążliwych i długich
przygotowań, polega bowiem
na dokładnym odwróceniu
zasady, na jakiej dany efekt
magii został oparty. Sporządzenie starannych notatek na
temat danej mocy (co wymaga
jej znajomości), a najlepiej
znalezienie zapisków czarownika, który ją wyzwolił, znacząco
ułatwia wykorzystanie Efektu
Zwierciadła. Należy tu zaznaczyć, że użycie tego rytuału na
konstrukcie opartym o żywą
istotę może mieć prawdziwie
makabryczne efekty.
Komponenty (koszt – 130
koron): księżycowe drobiny
(x1), świetlisty pył (x1).
Sprzęt: lustro,
opcjonalnie: notatki na temat
rytuału/zaklęcia (-5 do PT).

Jeśli nie mają takiej możliwości, pozostaje im
patrzeć, jak rycerz zabija dziewczynę, albo
z nim walczyć.
Jeżeli Ravena zginie, Duch Jaworu zaatakuje
tych, którzy jej nie obronili.
Jeśli jednak Ravena przeżyje tę próbę, przekleństwo zostanie z niej zdjęte. Jawor wysłucha
jej życzenia. Jej włosy pojaśnieją, skóra nabierze zdrowszego odcienia. Dziewczyna, teraz
używająca swojego dawnego imienia Iola, będzie średniej mocy Źródłem z talentem do rozmowy z krukami, ale skończą się jej przemiany
i niekontrolowane wybuchy mocy.

RAVENA ZGINĘŁA

To przydarzyć się może w różnych momentach przygody. Zawsze jednak efekt będzie
ten sam. Jeżeli Ravena zginie, potężna istota
mieszkająca w drzewie na środku dziedzińca
wpadnie w straszliwy gniew i po wiekach wydostanie się ze swojego więzienia. Podobnie
zdarzy się, jeżeli ktoś postanowi uwolnić Ducha Jaworu i mu się to powiedzie, ale nie uwięzi istoty w żaden sposób. Wykorzystaj wtedy
podany tutaj opis.
Zagrzmiało. Jęknęło i zatrzeszczało drewno
poddawane ogromnemu naciskowi. Jawor zatrząsł się, poruszył, aż wreszcie dwa splecione
pnie zaczęły się prostować. Trwało to ledwie
mgnienie oka, bo gdy tylko pojawiła się między
nimi szczelina, w powietrze wystrzeliła chmura zielonkawej mgły. Trzeszczy i buczy, a z jej
środka dobywają się gromy. Jest gniewna, to
jesteście w stanie powiedzieć z całą pewnością.
Domyślacie się łatwo, co wzbudziło wściekłość
tego ducha.
Z istotą da się porozumieć. Wymaga to dobrej
znajomości Starszej Mowy (suma ROZUMU
i tego Języka powinna wynosić przynajmniej
12). Duch jest jednak wściekły. Przez wieki był
uwięziony w tym jaworze i musiał służyć kolejnym pokoleniom ludzi. Kiedy wreszcie pomógł
oczyścić ten zamek i zapewnił sobie spokój, zakłóciły go działania Torwalda i BG.
Jeżeli Ravena żyje, a postaci nie uszkodziły jaworu (uważajcie na Pecha w walce!), dogadanie
się z Duchem jest w pełni możliwe. Nie jest on
jednak przychylny. Tak długo był uwięziony,
że nie bardzo wie, jak skutecznie uciec z tego
świata. Zdążył już nawet przyzwyczaić się do
swojego jaworu. W zamian za pomoc w ucieczce z Kontynentu jest gotów pójść na współpra-

cę. Będzie jednak wszystko rozumiał niezwykle
literalnie.
Jeśli Ravena nie żyje, Duch jest wściekły, ale
jego złość można skierować na konkretną osobę lub grupę. Zjawa nie jest mściwa i po wymierzeniu sprawiedliwości będzie podatna na
argumenty, co opisano wyżej.
Najgorzej będzie w przypadku, gdy BG w jakiś sposób uszkodzili jawor. Duch nie będzie
chciał rozmawiać, póki nie ukarze tego, kto
podniósł rękę na „jego” drzewo. Można go jednak spróbować udobruchać, mówiąc mu o tym,
że cios był wymierzony nie w niego, a w jego
więzienie. Jeżeli zostanie użyty taki argument,
zastosujcie Konflikt Społeczny.
Gracze mogą wymyślić trochę różnych sposobów na Ducha Jaworu. Doceń dobre koncepcje,
ale nie daj się wciągnąć w gry ze spełnianiem
życzeń. Ta istota nie jest dżinem i wcale nie
musi wykonywać poleceń śmiertelników.
Jeżeli negocjacje zawiodą, Duch Jaworu może
okazać się straszliwym przeciwnikiem. Lata
nad polem walki, miota przeciwnikami z wykorzystaniem nagłych podmuchów wichru i uderza w najbliższych piorunami. Bardzo trudno
wyrządzić mu jakąkolwiek szkodę. Nawet
wiedźmin może tu sobie nie poradzić.

ODCZAROWANA

Jeżeli w drużynie znajdzie się więcej postaci
o zacięciu magicznym, BG mogą postanowić po
prostu odczarować zaklętą Ravenę. Bez pomocy
Ducha Jaworu będzie to bardzo trudne, ale nie
zupełnie niemożliwe. Istnieją odpowiednie zaklęcia i rytuały (jak Rytuał Efektu Zwierciadła,
który znajdziecie na marginesie), które pozwalają odwrócić lub rozplątać taką magię.
Aby odczarować Ravenę trzeba poznać jak
najlepiej jej historię. Jeżeli BG nie przeprowadzili choćby pobieżnego dochodzenia możesz
wprost powiedzieć, że nie wiedzą, jak się do
tego zabrać. Gdy jednak postaci zorientowały
się już w sytuacji starczy, by udały się do kaplicy
wraz z Raveną (przekonaną lub zmuszoną do
tego), pomodliły się do Morrigan i wykorzystały odpowiednią moc. PT odwrócenia przekleństwa wynosi 30.
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EPILOG

WPRAWA

Mamy nadzieję, że będziesz mógł przeczytać
lub sparafrazować ten tekst.
Z zamkowych murów na górze Gwyd rozciąga
się niezwykły widok. Na północy dostrzec można błękitną wstęgę Jarugi, potężnej rzeki będącej
niegdyś symbolem dobrobytu, a dziś kojarzącej
się tylko z przelewem krwi. Na południu błyszczą szczyty gór Amell, granicy między Północą
a Południem. Na zachód jest Cintra, a gdzieś daleko na horyzoncie zielonkawa mgiełka sugeruje
kształt brzegów odległego morza.
To jednak wschód najbardziej was interesuje.
Gwydberg góruje tu bowiem nad ukrytą między
wzgórzami doliną Roen. Niewiele o niej wiecie.
W ostatnich latach pozostawała ona na uboczu
historii. Daleko w dole płynie wąska rzeka, widać dymy z kominów jakichś osad, między lasami i łąkami wije się jasna polna droga. Wiatr
niesie stamtąd zapach żywicy, dzikich kwiatów
i kaszy. Jest w nim coś znajomego, ale też niepokojącego. Z góry widać leśną głuszę, jaskinie,
chyba też w oddali kopalnię. Tam żyją ludzie,
elfy, krasnoludy, bestie i potwory.
Jeżeli Gwydberg jest teraz waszym nowym domem, to będzie wasza nowa ojczyzna.

PODSUMOWANIE

Pamiętaj o podsumowaniu wszystkich wątków,
które pojawiły się w trakcie tej gry. Nie zapomnij
o czekającym na dole kupcu Messmerze ani o trollu Parze. Pamiętaj, że „podsumowanie wątku”
nie oznacza jego zakończenia. Jeśli BG oszukają
kupca albo przegonią Nilfgaardczyków, ci powrócą z pewnością w dalszym toku kampanii.
Rozdaj teraz Wprawę i skarby wedle wskazań
z marginesów. Możesz oczywiście zmodyfikować te wytyczne, ale dla nas dobrze się sprawdzały. Sprawdź też, jakie motywacje przyświecały BG i nagródź ich odpowiednio. Może
należą im się dodatkowe korony. Jeżeli udało
się zaspokoić ambicje Bruno Messmera, z pewnością grupa dostanie też od niego wypłatę.
Ta przygoda stanowi świetne otwarcie dla kampanii toczącej się w dolinie Roen, całym Angrenie
czy nawet po obu stronach Jarugi. Postaramy się
dostarczyć Wam jak najwięcej materiałów do grania w tym regionie. Jeżeli BG zdobyli Gwydberg,
mają tu swoją bazę, z której mogą ruszać na wyprawy w różne strony. Jeśli to się nie powiodło,
będą musieli szukać szczęścia gdzie indziej, a zatem przejadą z pewnością przez okolicę.

W zależności od tego, które
wątki wykorzystacie i jak BG
poprowadzą swoje postaci
przez przygodę, może zająć ona
nawet trzy sesje. Dlatego nie
podajemy konkretnej liczby
punktów, które masz przyznać.
Sugerujemy jednak, żeby było
to przynajmniej 6 punktów za
spotkanie. Nasi Gracze zdobywali w czasie tej opowieści od
10 do 20 Wprawy.

SKARBY GWYDBERGU

Jeżeli BG stali się panami zamku na górze Gwyd albo przynajmniej go złupili, z pewnością są ciekawi, co mogli tam odnaleźć. Chociaż
twierdza została porzucona w pośpiechu, niewiele znajdą w niej gotówki (tę łatwo było wynieść). Większość bogactw Gwydbergu to
przedmioty użytkowe, które się tam zachowały. W związku z tym zamiast tworzyć listę wszystkich dostępnych przedmiotów, proponujemy przyznać określone środki na konkretne ich typy. Zbierz pod koniec sesji karty postaci i sprawdź, co potrafią BG. Daj im odpowiednie kwoty na wskazane dalej kategorie. Jeśli po ich wydaniu grupie zostaną jakieś pieniądze, będzie to gotówka, którą znaleźli.
Za każdą postać w drużynie posiadającą wskazaną zdolność grupa dostaje odpowiedni budżet.

Zdolność

Budżet na

Wartość

Alchemia

receptury alchemiczne

100 koron

Rzemiosło

schematy broni i pancerzy

200 koron

Sztuka lub Styl

przedmioty zbytkowne (biżuteria, rzeźby, drogie kamienie itp.)

500 koron

Zdolność walki daną bronią

na tę kategorię oręża

200 koron

Za każdą postać

pancerze

200 koron

W bibliotece znajdują się też książki, których lektura da postaci jednorazowo 4 Wprawy na wykupienie i rozwój dowolnych zdolności
FACHU i ROZUMU.
Jawor jest intersekcją poziomu 4, póki mieszka tam jego duch. Co pełnię księżyca dostraja się ona na zmianę do magii powietrza albo
ziemi. Jeśli istota ucieknie, zostanie wygnana lub rozproszona, miejsce mocy spadnie do poziomu 3 i na stałe zwiąże się z jednym z tych
żywiołów (wybór Graczy).
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KALA
Z GWYDBERGU

PRZYJACIELE I WROGOWIE
Wrażliwa na

Zdolności

Jad Wisielca

Młoda szlachcianka o jasnych
włosach i zielonych oczach.
Urodziwa, zgrabna, szybka
w myśli i mowie. Ubrana po
męsku w czarny strój urzędników Nilfgaardu z niewielką
kryzą okalającą szyję. Nauczona w domu rodzinnym ostrożności, zawsze ma przy sobie
broń i potrafi się nią posłużyć.

Atletyka +4
Broń Krótka +5

Moce i Zdolności specjalne

Czujność +5

Brak

Empatia +2
Kusznictwo +4
Łamanie magii +4
Nieugiętość +6
Obycie +4
Odwaga +6

Wyparowania

Oszustwo +6

5

Perswazja +4

CIAŁO

5

Skrytość +4

EMOCJE

6

Styl +4

FACH

5

Szermierka +5

GRACJA

5

Wykształcenie +6

REAKCJE

5

Wytrzymałość +5

ROZUM

7

TEMPO

5

Łup

WOLA

7

Bełty (10)

FART

3

Codzienne fanty (1k6)

Wigor

0

Bieg

15

Skok

3

PP

60

PW

30

PZ

30

Nazwa

Obrażenia

Efekty

Ciosy

Zdr.

6

Miecz krótki

2k6+4

-

2

Det.

35

Sztylet

1k6

-

2

Udźwig

50

Mała kusza

2k6+2

Zasięg 50 m, Wolne przeładowanie

1

Furia Brendana (2)
Korony (30 + 3k10 we florenach)
Lekka zbroja

Broń
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PRZEKLĘTA MAGIA

Wrażliwa na

Ravena ma dostęp do dwóch czarów. Dotyczą jej normalne zasady czarowania.

Olej przeciwko przeklętym

Moce i Zdolności specjalne

Ograniczona polimorfia (ziemia)
Koszt PW: 5
Zasięg: na siebie
Obrona: brak
Czas trwania: trwały (do ponownego
rzucenia)

Kontrola nad krukami
(patrz dalej)
Przeklęta magia
(patrz dalej)

KONTROLA NAD
KRUKAMI

Wokół Raveny zawsze krąży kilka kruków
(dwa razy więcej, niż jest BG). Dziewczyna swobodnie się z nimi porozumiewa.
Może im wydać rozkaz udania się na zwiad
czy nawet zaatakowania. Kiedy Ravena
zmienia postać, kruki zbijają się w chmurę wokół niej. Wszelkie ataki wymierzone
w grupę mają tylko 10% szans na trafienie
przeklętej (pozostałe ciosy trafiają ptaki).
Kruki mają współczynniki ptaka z podręcznika (zacytowane niżej).
CIAŁO

1

Wigor

0

EMOCJE

3

Bieg

10

FACH

1

Skok

2

GRACJA

4

PP

20

REAKCJE

3

PW

10

ROZUM

1

PZ

10

TEMPO

2

Zdr.

2

WOLA

4

Det.

Nie

FART

0

Udźwig

10

LOT

Kruk może latać zgodnie z normalnymi zasadami ruchu. Ogłuszenie istoty albo zadanie jej
obrażeń sprawia, że stworzenie spada i otrzymuje obrażenia za upadek, o ile nie zda testu
Atletyki na PT 16. W locie ptak ma TEMPO 7.

Obrażenia Efekty Ciosy

Pięść

1k6

stłuczenia

2

Kopnięcie

1k6+4

stłuczenia

2

Dziób
i pazury

1k6/2

-

2

Młoda, szczupła dziewczyna
w białej prostej sukni. Bardzo
blada, co dodatkowo podkreślają włosy czarne jak skrzydło
kruka. Ma ciemnozielone oczy,
wpadające w czerń. Wokół niej
zawsze krąży kilka kruków,
a na jej ramionach i głowie
można czasem dostrzec pojedyncze ptasie pióra.

Wyparowania

0

CIAŁO

6/2

EMOCJE

3

FACH

6/2

GRACJA

8

REAKCJE

8

ROZUM

5

TEMPO

8

WOLA

6

FART

5

Wigor

5

Bieg

24

Skok

4

Zdolności

PP

60

Alchemia +4

PW

30

Atletyka +6

PZ

30

Bójka +6

Zdr.

6

Czujność +6

Det.

25

Empatia +6

Udźwig

60/20

Zefir (powietrze)
Koszt PW: 5
Zasięg: promień 2 m
Obrona: brak
Czas trwania: natychmiastowy
Efekt: Wokół Raveny rozchodzi się nagły podmuch, który rzuca wszystkich w zasięgu do
tyłu. Przelatują tyle metrów, ile mag wyrzucił
w teście Zaklęć (pomniejszone o ewentualny
wynik magicznej obrony). Samo uderzenie
wichru zadaje 1k6 obrażeń, a jeżeli cel trafi
w jakąś przeszkodę, otrzymuje dodatkowe obrażenia obliczane jak przy taranowaniu (1k6 za
każde 2 m, maksimum 5k6).

Łamanie magii +4

Broń
Nazwa

Efekt: Ravena potrafi przyjąć postać kruka
(i z powrotem ludzką). Jej wybrane współczynniki spadają wtedy do wartości po „/”. W tej
formie traci ona możliwość posługiwania się
mową i opartymi na niej zdolnościami. Za to
potrafi latać. Przemiana wymaga od niej testu
Zaklęć (w jej przypadku: samej WOLI) na PT
10.

RAVENA (IOLA
Z GWYDBERGU)

Nieugiętość +6
Odwaga +6
Opatrywanie +4
Skrytość +6
Sztuka Przetrwania +6
Wytrzymałość +4
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DUCH JAWORU
Obłok dziwnej błyszczącej
mgły, zwykle zielonej, ale
czasami przyjmującej barwę
kory. Potrafi być wielki jak
wóz, to znowu skurczyć się do
rozmiaru niziołka. Ciągle jest
w ruchu. Dobywają się z niego
dźwięki przywodzące na myśl
las podczas burzy.

Moce i Zdolności specjalne

Wrażliwy na

Istota czystej magii
Duch jest Odporny na krwawienie, podpalenie
i zatrucie. Nie działają też na niego zaklęcia wpływające na emocje i umysł.

Olej przeciw istotom magicznym

Redukcja
Cięte, Kłute i Miażdżone

Petardy dwimerytowe (po trafieniu taką petardą duch
słabnie i lekko się rozwiewa. Pod jej wpływem traci
on zdolności Nie z tego świata oraz otrzymuje karę -2
do wszystkich Cech).

Magiczny lot
Duch może latać zgodnie z normalnymi zasadami
ruchu. Nie musi jednak bać się upadku.

Zdolności

Nie z tego świata
Duch może wykonać specjalną Obronę, korzystając ze zdolności Zaklęcia. Jeśli mu się powiedzie, staje się niematerialny do początku swojej
następnej tury, a co za tym idzie – Odporny na
ataki fizyczne.

Wyparowania
0
CIAŁO

8

EMOCJE

2

FACH

6

GRACJA

10

REAKCJE

8

ROZUM

6

TEMPO

10

WOLA

10

FART

0

Wigor

50

Bieg

30

Skok

6

PP

90

PW

45

PZ

45

Zdr.

9

Det.

40

Udźwig

100

Bójka +6
Czujność +4
Empatia +4
Klątwy +10

Potężny podmuch
Za 10 PW duch może wywołać taki efekt, jak ten
czaru Zefir, ale dotykający wszystkich w promieniu 10 metrów.

Krzepa +6
Łamanie magii +10
Perswazja +5

Widzenie w ciemności
Ten potwór nie otrzymuje kar za słabe oświetlenie.

Rytuały +10
Skrytość +10

Teleportacja
Za 5 PW duch może zamiast wykonania ruchu
w swojej turze teleportować się w dowolne miejsce w promieniu 10 metrów.

Starsza Mowa +4
Wytrzymałość +6
Zaklęcia +10

Życzenie
Ten duch dysponuje potężną mocą magiczną, ale
jest ograniczony w jej użytkowaniu. Odpowiednio
ubłagany jest w stanie wywołać efekt każdego
Zaklęcia, Rytuału lub Klątwy oraz nakładać
i zdejmować przekleństwa. Zrobi to jednak tylko
raz dla danej osoby. Nie posłucha też nikogo, kto
skrzywdził jego jawor. W normalnych warunkach
ubłaganie wymaga wygrania z nim Konfliktu Społecznego porozumienia (w przypadku przegranej
dana osoba nigdy już nie może prosić ducha o pomoc), ale może też zostać uzyskane fabularnie.

Zastraszanie +6
Zwinność +6

Łup
Nasycony pył (2k6)
Glif (1)
Runa (2)

Broń

Wzrost

4 metry

Waga

brak

Nazwa

Obrażenia

Efekty

Ciosy

Inteligencja

jak człowiek

Magiczne pazury

3k6+4

-

2

Komunikacja

Starsza Mowa

Piorun z ręki

4k6

Podpalenie (50%), Zasięg 10 m

1

21

Wrażliwy na

Zdolności

Olej przeciw upiorom

Atletyka +5

Uwięzienie (petarda Księżycowy Pył oraz Znak Yrden
mogą uwięzić upiora w kręgu, który uniemożliwi
wykorzystanie mocy Nie z tego świata).

Broń bitewna +8

TORWALD
Z BABENBURGA,
UPIÓR
Przerażający nieumarły rycerz.
Zabity za swoje zbrodnie przez
Ducha Jaworu, mocą swojej
żądzy został przywrócony do
życia jako makabryczny spalony potwór. Kiedyś przystojny
młodzieniec, teraz przemawiający grobowym głosem stwór
o wielkiej sile i nieustępliwości.

Broń krótka +6
Jeździectwo +6

Moce i Zdolności specjalne

Krzepa +4

Nie z tego świata
Upiór może wykonać specjalną Obronę, korzystając
ze zdolności Zaklęcia. Jeśli mu się powiedzie, staje się
niematerialny do początku swojej następnej tury, a co
za tym idzie Odporny na ataki fizyczne.

Łamanie magii +6
Oszustwo +4
Przywództwo +6
Skrytość +4

Widzenie w ciemności
Ten potwór nie otrzymuje kar za słabe oświetlenie.

Wyparowania

Szermierka +6

25

Strategia +2

Zaślepiony przez gniew
Upiór jest istotą rozumną i zna lokalny język,
ale ze względu na zaślepiające go wściekłość
i cierpienie bez spełnienia specjalnych warunków nie można się z nim porozumiewać.
Czyni to upiora odpornym na wszystkie zdolności społeczne, w tym Zastraszanie, oraz na
Konflikt Społeczny. Torwald będzie gotów
rozmawiać tylko z rycerzami i inną szlachtą.
Jeżeli nie ma nikogo takiego w grupie, tę funkcję zawsze może spełnić dziedzic Gwydbergu
(chociaż Ravena nie będzie chętna).

Wytrzymałość +4
Zaklęcia +2
Zwinność +6

Łup
Esencja upiora (1k6)
Nasączony pył (1k6/2)
Pył śmierci (1k6/2)
Ciężka zbroja
Miecz krótki
Puginał
Topór berserkera
Tarcza temerska

Broń
Nazwa

CIAŁO

8

EMOCJE

2

FACH

4

GRACJA

6

REAKCJE

8

ROZUM

4

TEMPO

4

WOLA

6

FART

0

Wigor

0

Bieg

12

Skok

2

PP

70

PW

35

Obrażenia

Efekty

Ciosy

6k6+2

Krwawienie (25%), Przebijanie pancerzy

1

PZ

35

Zdr.

7

Miecz krótki

2k6 +6

-

1

Det.

25

Puginał

2k6+4

Celność +1, Krwawienie (25%)

1

Udźwig

80

Topór
Torwalda

