
Przygoda poniższa powstała w umyśle tłumacza podręcznika podstawo-
wego do Witcher RPG po przełożeniu „Bajki na dobranoc” Cody’ego Pond-
smitha. Myśląc o przedstawionych dziejach Ashbergu rozważał, jak on by 
opowiedział podobną historię. Rozmyślania przełożyły się na sesje, te zaś 
zaowocowały tekstem. Jest on więc w ogólnych zarysach inspirowany przy-
godą z podstawki, ale też bardzo się od niej różni. W pojawiających się tu 
nazwach miejsc czy rysach charakteru BNów dostrzeżecie podobieństwa, 
ale też wiele różnic. Plany i zamierzenia BNów i duże fragmenty fabuły są 
zupełnie różne. Inny jest trochę nastrój przygody, odmienne są też finały.

DZIECI POPIOŁÓW
Jakub Zapała na kanwach przygody C. Pondsmitha

WPROWADZENIE

Macie przed sobą prostą przygo-
dę wprowadzającą do Wiedźmina 
RPG. Jest ona przygotowana z my-
ślą o grupie 4–6 początkujących 
postaci i powinna Wam zająć 6–10 
godzin gry. Jest więc w sam raz na 
spotkanie z tworzeniem postaci, 
a potem jeszcze jedną sesję (może 
dwie).
Reszta tekstu jest skierowana wy-
łącznie dla MG, zwracamy się więc 
dalej wprost do tej osoby. Gracze 
czytający dalej mogą zepsuć sobie 
zabawę.
Teraz kilka uwag technicznych.
• Przeczytaj uważnie całą przy-

godę zanim zaczniesz ją pro-
wadzić. Dzieje się w niej sporo, 
więc lepiej się nie zgubić.

• Tekst pisany kursywą możesz 
przeczytać lub sparafrazować 
Graczom.

• Przygoda zawiera wiele okazji 
do testów otwartych. Odśwież 
sobie ich zasady.

• Współczynniki głównych ło-
trów znajdziesz na końcu przy-
gody. Pojawią się w niej też 
wrogowie i potwory, których 
statystyki znajdziesz w bestia-
riuszu.

• Jeżeli w którymkolwiek mo-
mencie dojdziesz do wniosku, 
że Twoi Gracze nie bawią się 

dobrze, grając w ten scenariusz, 
możesz go dowolnie zmienić. 
Nie bój się improwizować i za-
wsze dawaj BG szansę do za-
błyśnięcia.

• No to do rzeczy.

TŁO

(Możesz przeczytać to przed two-
rzeniem postaci albo na początku 
przygody.)
Podróż była długa i męcząca, ale 
warto było się w nią udać. Doli-
na Pontaru, z której ruszyliście, to 
teraz jedno wielkie pole krwawej 
bitwy. Vergen nie utrzyma się już 
długo, a potem droga na Północ 
będzie otwarta. Machina wojenna 
Cesarstwa Nilfgaardu ruszyła i nie 
zamierza się zatrzymywać.
Musieliście się więc przemykać 
bocznymi drogami. Na traktach 
pełno żołnierzy, a po lasach kręcą 
się bandy dezerterów i grasantów. 
Ostatnie dni były dżdżyste, a noce 
zimne. Prowiant niemal się skoń-
czył. Jesteście zmęczeni i znużeni 
podróżą. W końcu dotarliście tutaj, 
do niewielkiego miasteczka na tere-
nach dawnego Aedirn. Nosi ono na-
zwę Ashberg,
Wjeżdżacie przez rozbitą bramę, 
nad którą dumnie powiewa flaga 
Cesarstwa. Nie wywietrzały tu jesz-
cze zapach krwi, smród spalenizny 

Północ–Południe

Ta przygoda nada się dla posta-
ci pochodzących tak z Królestw 

Północy, jak i Cesarstwa Nil-
fgaardu. Tak czy inaczej BG nie 

będą traktowani przyjaźnie przez 
władze. Jeśli pochodzą z Północy, 

są podejrzani o szpiegostwo. Jeżeli 
są z Południa, mogą zostać wzię-
ci za dezerterów. Powiedz o tym 

Graczom i poproś ich, by zadecy-
dowali, jak jest naprawdę.



ani odór zwłok. Samo miasteczko 
nie zostało jednak poważnie znisz-
czone. Musiało poddać się szybko. 
Nim dojeżdżacie do rynku, widzi-
cie już dlaczego. Cała sekcja murów 
została tu zniszczona przez potęż-
ny, zapewne magiczny, wybuch. 
Ashberg zostało najpewniej zdobyte 
z marszu. Ludzie na ulicach spoglą-
dają na Was z niepokojem. Musieli 
z daleka dostrzec, że jedziecie, bo 
zdążyli ukryć wszystkie dzieci. 

OBRAZ SYTUACJI

To, co BG uznają z początku za 
normalną zapobiegliwość, gdy do 
osady wjeżdżają ludzie pod bro-
nią, jest w rzeczywistości wynikiem 
strachu przed potworem. Ashberg 
nocami nawiedza bestia, a dzieci 
miejscowych znikają z domów. Co 
gorsza, jest to część ponurego planu 
lorda Olafa Neuta, nilfgaardzkie-
go zarządcy regionu rezydującego 
w mieście. Ten występny Gemmer-
czyk chce wzbudzić w miejscowych 
strach, a następnie pokonać za-
grożenie i oddać im dzieci, by zy-
skać ich wdzięczność i przemienić 
w lojalnych poddanych Cesarstwa. 
Wykorzystuje w tym celu naiw-
ność miejscowego trolla Wujowura. 
Wmówił stworowi, że dzieci z mia-
sta były bardzo niegrzeczne i trzeba 
je wyłapać, aby lord mógł je przy-
kładnie ukarać. Troll jest przekona-
ny, że służy dobrej sprawie. Tymcza-
sem Olaf Neut planuje wkrótce go 
zgładzić z pomocą Rocha Schmitta 
zwanego „Tyglem”, dowódcy spe-
cjalnej nilfgaardzkiej jednostki ści-
gającej dezerterów.

PRZECIWNICY

Przygotuj się zawczasu do prze-
prowadzenia starć z podanymi tu 
przeciwnikami. Przeczytaj ich sta-
tystyki. Możesz też przygotować 
ich figurki lub skorzystać z pomo-
cy dostępnych w sklepie wydawcy.
• Bandyci: bohaterowie mogą 

ich spotkać, badając miejsce 
ostatniego porwania. Ich sta-
tystyki znajdziecie w bestiariu-
szu. Bandytów będzie tylu, ilu 
jest BG.

• Gwardia lorda Neuta: bohate-
rowie prędzej czy później wej-
dą w konflikt z żołnierzami no-
wego władcy Ashbergu. Mają 
oni takie same statystyki jak 
bandyci.

• Nekkery: te małe potwory krę-
cą się po pobliskim lesie. Ich 
statystyki znajdziecie w bestia-
riuszu. Nekkerów będzie zwy-
kle o dwa więcej niż BG.

• Troll Wujowur: bestia wyko-
rzystywana przez lorda Nu-
eta, na którą bohaterowie nie-
uchronnie trafią. Ma statystyki 
skalnego trolla z bestiariusza. 
Jeżeli BG jest więcej niż czwór-
ka i mają w swoim składzie 
wiedźmina lub czarodzieja, 
możesz wprowadzić drugie-
go potwora tego typu, którego 
Wujowur nazywa Synowcem 
i „wyjątkowo gupim trollem, co 
nawet godoć nie umi”.

• Olaf Neut: nilfgaardzki lord 
i główny łotr tej opowieści. Nie 
będzie chciał walczyć z BG, ale 
zrobi to, jeśli nie będzie widział 
innego wyjścia. To dobry szer-
mierz, którego statystyki znaj-
dziecie na końcu przygody.

• Roch „Tygiel” Schmitt: okrutny 
dowódca łowców zbiegów. BG 
usłyszą o nim sporo złego, za-
nim jeszcze go spotkają. Jeżeli 
będzie miał okazję, z przyjem-
nością zamorduje on wszyst-
kich bohaterów, więc lepiej, 
żeby nastawiali się raczej na 
ucieczkę niż walkę z nim. To 
świetnie wyszkolony i uzbrojo-
ny weteran, a przy tym z uspo-
sobienia sadysta. Jego statystyki 
znajdziesz na końcu przygody.

FABUŁA W PIGUŁCE

Gracze przybywają do miasteczka 
Ashberg w Aedirn. Zatrzymają się 
„Pod Wilczym Łbem”, w jedynej 
działającej oberży w okolicy. Do-
wiedzą się od miejscowych o zagi-
nięciach dzieci i zostaną poprosze-
ni o pomoc. W ramach śledztwa 
mogą trafić na ślad spisku. Z całą 
pewnością napotkają zamiesza-
nego w całą sprawę trolla, a może 
też zwróci się do nich z prośbą 
o pomoc miejscowa szlachcianka, 
której syn też właśnie został upro-
wadzony. Ślady doprowadzą BG 
do siedziby lorda Neuta, skąd będą 
mieli szansę uratować dzieci.
Jeżeli Graczom się nie powiedzie, 
łotr może zostać lokalnym bohate-
rem, a oni sami będą ścigani przez 
oddział Schmitta.



AKT I: WITAJCIE 
W ASHBERGU

Skryliście się przed chłodem 
i smrodem w jedynej oberży przy 
rynku. Szyld nosi wyobrażenie 
pyska starego basiora z wywalonym 
językiem, a koślawy napis na nim 
głosi: „Pod Wilczym Łbem”. Nie 
brzmi to przesadnie zachęcająco, 
ale z drugiej strony będziecie mogli 
tu zjeść i wypić, a przede wszystkim 
przenocować w suchym i ciepłym 
pokoju. Tego na szlaku brakuje naj-
bardziej.
Daliście znać oberżyście, żeby przy-
niósł Wam coś do jedzenia i rozej-
rzeliście się po izbie. Chociaż nie jest 
jeszcze późno, sporo tu ludzi, więcej 
niż pół tuzina. Pewnie Cesarstwo 
nie podjęło jeszcze decyzji, jak ta 
osada ma najlepiej mu służyć, więc 
miejscowi nie mają wiele do robo-
ty. Większość to staruszkowie nie-
zdolni do noszenia broni, ale jest 
też kilka kalek. To normalny widok 
w czasie wojny, ale ci wydają się na-
wet bardziej ponurzy niż ich rodacy 
z innych mijanych przez Was osad.
Karczmarz podszedł najpierw do 
sąsiedniej ławy, którą zajmuje kilku 
starszych i tylko jeden młodzieniec 
w czarnej liberii, pewnie służący czy 
paź u miejscowego lorda. Chwilę do 
siebie poszeptali, rozglądając się 
ostrożnie. Potem dopiero zajął się 
Wami. Przyniósł pół bochna chleba, 
trochę sera, antałek krasnoludzkiej 
przepalanki i przede wszystkim pa-
rującą misę gorącej kaszy. Prędko 
wzięliście się za jedzenie, a on wtedy 
nachylił się i powiedział.
– Pomiłujcie, że tak powiem, ale 
wyglądacie na zaprawionych. Na 
wojnie byliście, mam rację? Nie 
srożcie się, sprawę mam. Posiłek ja 
stawiam. Jeżeli chcecie, jest okazja, 
co by zarobić dobrą monetę. Teraz 
odpocznijcie, pogadamy wieczorem.
Daj teraz Graczom trochę czasu na 
poznanie miejsca i pobawienie się 
postaciami. Zacznij od prośby, by 
wszyscy opisali swojego bohatera 

i powiedzieli jedną ważną rzecz, 
którą wszyscy pozostali już o niej 
czy o nim wiedzą. Podróżują w koń-
cu wspólnie od jakiegoś czasu.
 
UCIECZKA PRZED 
TYGLEM

Jeśli BG spróbują z jakiegoś powo-
du opuścić miasto przed rozstrzy-
gnięciem opisanych tu wydarzeń, 
postać z najwyższym potencja-
łem w Skrytości będzie musiała 
wykonać test tej zdolności na PT 
20. Obowiązują tu zasady Pecha 
i Szczęścia. Jeżeli nie zda, grupa na-
tknie się na patrol dziesięciu kon-
nych żołnierzy (współczynniki jak 
bandyci, ale wyposażeni są dodat-
kowo w kusze) pod dowództwem 
Schmitta. Wyjedzie on zza zakrętu 
leśnej drogi około 50 metrów od 
postaci. BG będą musieli uciec czy 
przebić się albo zostaną pojmani 
i wcieleni do armii cesarstwa.
Jeżeli w grupie jest uciekinier 
z wojsk Nilfgaardu lub testujący 
wyrzuci Pecha, wszyscy zostaną 
uznani za dezerterów. Będą musie-
li walczyć o życie. Jeżeli przegrają, 
wszyscy żyjący zostaną poddani 
ulubionej formie egzekucji Schmit-
ta.

EGZEKUCJA W STYLU 
TYGLA

Dezerterzy, którzy wpadną w ręce 
Schmitta są unieruchamiani (przez 
żołnierzy lub w dybach) i muszą 
patrzyć, jak zakłada on kowalskie 
rękawice i topi powoli w garnusz-
ku nad ogniem cynę. Nic przy tym 
nie mówi i nie reaguje na błaganie 
o litość. Potem podchodzi, chwy-
ta zbiega za twarz i wylewa na nią 
zawartość tygla, starając się trafić 
w usta. Powoduje to koszmarne 
i zwykle śmiertelne poparzenia 
twarzy, ust i przełyku.
Lanie w usta roztopionego meta-
lu zadaje postaci 10k6 ran igno-

rujących wszelkie Wyparowania  
i powoduje automatyczne śmier-
telne trafienie krytyczne w głowę. 
Schmitt powtarza procedurę, póki 
cel jest przytomny.
Jeżeli postać jakimś cudem to prze-
żyje, może tylko mieć nadzieję, że 
jakiś sojusznik udzieli jej pomocy 
medycznej.
BG mogą też zwiedzić miastecz-
ko. Ashberg leży na wzgórzu. To 
niewielka osada przy szlaku han-
dlowym nad jeziorem, w którym 
miejscowi łowią ryby. Ma kształt 
nieregularnego okręgu. Otacza-
ją ją niewysokie kamienne mury. 
Od północy zieje w nich rozbita 
brama, a od wschodu znajduje się 
wyrwa na tyle szeroka, że pięciu 
ludzi w rzędzie mogłoby przez nią 
przejść. Przy rynku znajdują się 
oberża, kaplica, dwie bogatsze ka-
mienice i murowany dworek z wie-
żą strażniczą. Jedna z kamienic jest 
opuszczona, a dworek zajmuje lord 
Neut. Oprócz tego jest tu jeszcze 
około tuzina domów, z czego po-
łowa opuszczona i wymagająca 
remontu. Po ulicach krążą cztero-
osobowe patrole żołnierzy. Nie są 
to doborowe oddziały, a poborowi 
z królestw wasalnych Nilfgaardu. 
Na wszystkich patrzą z góry i szu-
kają zaczepki.
Ashberg jest dziwnie ciche i jeżeli 
BG zdadzą test Czujności na PT 
10, dostrzegą brak dzieci. Jeżeli 
ktoś wyrzucił 16 lub więcej, za-
uważy jednego: pięciolatka, czyli 
już całkiem podrośniętego brzdą-
ca, którego matka niesie szybko 
do domu, przyciskając mocno do 
piersi. W miasteczku czuć strach 
i napięcie. Tak naprawdę lepiej dla 
BG, żeby nie zwracali na siebie zbyt 
dużej uwagi.
Zmrok zapadnie po około trzech 
godzinach od przybycia grupy 
„Pod Wilczy Łeb”. Oberżysta ra-
zem z paziem będą ich tam wyglą-
dali, a jeśli się ich nie doczekają, 
pójdą szukać. Oczywiście bohate-
rowie mogą chcieć przenocować 



w jednym z opuszczonych domów 
albo wpaść w ręce straży, ale karcz-
marz ich odnajdzie (a jeśli trzeba, 
da w łapę gwardzistom, żeby ich 
puścili). Razem ze swoim młodym 
towarzyszem będzie nalegał, żeby 
BG ich chociaż wysłuchali. Potem 
mogą robić, co chcą. Oto, co usły-
szą.
– Ja wiem, żeście zdrożeni i nic 
Wam do naszych spraw, ale… jakby 
nie było źle, to bym do obcych z pro-
blemem nie przychodził. Myśmy 
już próbowali coś zdziałać, a i lord 
podwoił straże, co u niego Jędrek 
wyprosił. – Wskazał tu na swojego 
młodego towarzysza, który smutno 
pokiwał głową. – Niczego żeśmy nie 
wskórali. Może ktoś spoza Ashber-
gu… Ale racja, do rzeczy.
– Nocami ktoś nam dzieci zabiera. 
Z podwórzy, z ulic, a czasem na-
wet z domów. Każdy, kto próbował 
zatrzymać porywacza, skończył 
martwy. Jakby go coś z wielką siłą 
uderzyło w pierś albo w głowę. Tu 
zostali ludzie spokojni lub, jak ja, 
kaleki, więc w boju nikt poza gwar-
dią nowego lorda nie jest biegły. Wy 
się na broni znacie, to więcej byście 
o ranach powiedzieć mogli. Ja wiem 
tyle, że ludzi tych nikt nożem nie 
pchnął.
- My ludzie prości, a kupcy z daw-
na tu nie przyjeżdżali. Wiele nie 
mamy, ale damy, co się uda zebrać. 
Mamy też coś od złota cenniejsze-
go. Wszędzie tu krążą patrole, kogo 
wezmą za dezertera, każą śmiercią 
a kto zdatny, biorą w kamasze i do 
armii cesarskiej. A my wiemy, jak 
przejść mimo nich sekretną drogą 
do Mahakamu. To jedyny szlak ku 
zachodowi, bo innych dróg pilnuje 
oddział Schmitta. Straszny to czło-
wiek. Zwą go „Tygiel”, bo wszędzie 
ze sobą taki garnuszek nosi, w któ-
rym cynę topi i jak dezertera schwy-
ci, to w usta mu rozpalony metal 
wlewa. Okropny to widok potem. 
Nie dalej jak trzy dni temu Bartko 
Spod Lasa znalazł dwa takie trupy 
na swoim polu, czyli Tygiel tu krą-

ży. Jędrek mówi, że u lorda już go 
czekają.
Jeżeli Gracze zechcą skonfrontować 
wiedzę swoich postaci z informa-
cjami wieśniaków (pytając się MG 
lub wykonując testy odpowiednich 
zdolności), to większość opowieści 
karczmarza się potwierdzi. Czar-
ni patrolują okolicę, a Schmitt ma 
ponurą reputację z powodu bru-
talnych egzekucji na dezerterach. 
Neutralny w tej wojnie, Mahakam 
jest jedyną bezpieczną przystanią 
w regionie. Można zdobyć tam też 
niedostępne gdzie indziej przed-
mioty, wiedzę czy usługi gnomich 
i krasnoludzkich rzemieślników.
Miejscowi zbiorą 500 koron na na-
grodę, a jeżeli BG będą się targo-
wać, wysupłają jeszcze dodatkowe 
150. Jeżeli Gracze mimo wszyst-
ko nie będą chcieli im pomóc, 
karczmarz powie „Niech będzie, 
ale z rana pora Wam będzie już 
w drogę”. Po tej nocy nie znajdą już 
noclegu ani strawy w Ashbergu. 
Za miastem będą musieli się wy-
mknąć Schmittowi.
Jeżeli BG będą się awanturować, 
wymuszać dodatkowe świadczenia 
lub w inny sposób poważnie urażą 
miejscowych, ci doniosą na nich 
lordowi. Nocą przyjdą po nich 
gwardziści (jak opisano w Akcie 
II). Możesz wtedy od razu przejść 
do Aktu III. 

OGLĘDZINY ZWŁOK

Czujność Wynik Informacja
10+ Cała piątka została zatłu-
czona na śmierć. Na zwłokach nie 
ma śladów cięć ani pchnięć.
14+ Widać ślady jakiegoś cięż-
kiego obłego przedmiotu, najpew-
niej maczugi.
18+ Na ubraniach można do-
strzec ślady kory.
20+ Pod paznokciami jednej 
z kobiet widać błoto, które wyglą-
da na mieszaninę gliny i mchu. 
Śmierdzi potem i uryną.

OPATRYWANIE/
UZDRAWIANIE

Wynik Informacja
10+ Cała piątka została za-
tłuczona na śmierć. Zmarli od 
obrażeń wewnętrznych.
14+ Narzędzie zbrodni było 
obłe, długie przynajmniej na metr, 
szerokie przynajmniej na pół me-
tra.
18+ Obrażenia zadano 
z nadludzką siłą, porównywalną 
z kopnięciem konia.
20+ Jedno z ciał nosi ślady 
ugryzień małych i równych zębów. 
Mogły one należeć do zwierzęcia 
albo trupojada, ale też do człowie-
ka.

AERON W BOJU

Jeżeli Aeron zostanie wciągnięty 
w walkę z szabrownikami (albo co 
gorsza, zaatakowany), użyj do od-
dania go takich samych statystyk, 
jakie mają bandyci. Uzbrojony jest 
tylko w nóż.



AKT II: ŚLEDZTWO 

Jeżeli Gracze przystali na warunki 
miejscowych, mają przed sobą kil-
ka możliwości. Po spędzeniu nocy 
„Pod Wilczym Łbem” mogą udać 
się do kaplicy, w której złożono 
ciała ludzi zabitych przez tajemni-
czego napastnika lub zbadać ostat-
ni zaatakowany dom. Przewod-
nikiem może być dla nich Jędrek, 
młody służący w dworku lorda, 
utykający na lewą nogę. Mogą też 
zacząć szukać tropów w okolicy. 
Jeżeli sami nie wpadną na te opcje, 
podpowiedz im je – nie każdy jest 
zawodowym śledczym. Kolejność 
ich realizacji jest dowolna i nie 
trzeba zaliczyć wszystkich.

KAPLICA

Podłużny budynek poświęcony 
dawniej bogom Północy został 
sprofanowany przez żołnierzy Nil-
fgaardu i pełni obecnie rolę kost-
nicy. Pod ścianami leżą tu skorupy 
glinianych świętych figur. Kiedy 
BG wejdą do budynku, zastaną 
tam wychudłego elfa obmywające-
go ciała i szykującego je do pogrze-
bu. Nazywa się on Aeron i nie jest 
chętny do rozmowy. Jeżeli postaci 
poproszą go o możliwość obejrze-
nia ciał, zgodzi się na to, wytrze 
ręce w szmatkę i siądzie w kącie. Po 
cichu cieszy się ze śledztwa i sam 
dołożył się do nagrody.
W kaplicy znajduje się pięć ciał 
osób, które zginęły w ostatnich 
dniach, trzech kobiet i dwóch męż-
czyzn. Najstarsze nie wyglądają już 
najlepiej, ale planowany jest wspól-
ny pogrzeb dla wszystkich. Pozwól 
Graczom przeprowadzić otwarte 
testy Czujności i Opatrywania albo 
Uzdrawiania. Ich wyniki są opisa-
ne na marginesie. Po tych oględzi-
nach Aeron wstanie i przemówi.
– Napatrzyliście się już? Przykry to 
widok. Wszystkich ich znałem. Zgi-
nęli podobnie. Znaleźliśmy ich w ich 
własnych domach, o świcie. Drzwi 

były wyważone, a ludzie zatłucze-
ni na śmierć. Ich dzieci zniknęły. 
Nie muszę Wam mówić, że straże 
nikogo nie schwytały. Wiecie, gdzie 
doszło do ostatniego ataku? Jeśli nie, 
pokażę Wam.
Po tych słowach wyprosi ich z ka-
plicy, albo prowadząc ich na miej-
sce zbrodni, albo zasłaniając się 
szacunkiem dla zmarłych.

MIEJSCE ZBRODNI

Dom znajduje się w pobliżu wy-
rwy w murze. Nie wyróżnia się 
niczym specjalnym: ma dwie izby 
i magazyn (czy raczej spiżarkę). 
Test Czujności lub Rzemiosła na 
PT 10 ujawni, że drzwi nie tyle zo-
stały wyważone, co wyrwane wraz 
z futryną i leżą na podłodze. Jeżeli 
któraś z postaci uzyska w teście tej 
pierwszej zdolności wynik 15 lub 
wyższy, powiedz, że słyszą w środ-
ku odgłosy szurania i jakby ściszo-
ne głosy.
W całym budynku meble są po-
łamane, naczynia potłuczone, 
a wszystkie skrzynie i szafki po-
łamane. Widać wyraźnie, że do-
szło tu do walki i że jedna ze stron 
dysponowała nadludzką siłą. Jeżeli 
postaci nie widziały ciał, pozwól 
na testy Czujności dające informa-
cje odpowiadające tym z margine-
su. Jeśli BG usłyszeli podejrzane 
hałasy lub wejdą do magazynu, 
znajdą kilku złodziei pakujących 
do płóciennych worków wszystko, 
co może mieć jakąkolwiek war-
tość. Szabrowników jest tylu, co 
BG. Można się do nich podkraść. 
Nie są z założenia agresywni. Gdy 
dostrzegą postaci, zagadną „przy-
jaźnie”.
– Spieprzajcie stąd. Łup jest nasz. 
Walczyliśmy o niego z karzełkami, 
to pogonimy i Was.
Jeżeli Gracze zdecydują się z nimi 
walczyć, użyj statystyk bandytów 
z bestiariusza. Jest ich tylu, ilu BG. 
Można też ich udobruchać testem 
Uroku na przełamanie ich WOLI 

ŚLADY

Wynik Informacja
10+ Ślady zniszczeń i krwi 
prowadzą przez wyrwę w murze 
ku pokrytym lasem wzgórzom.
14+ Nie ulega wątpliwości, że 
był tu jakiś wielki stwór. To, że 
straże go przegapiły, jest co naj-
mniej podejrzane.
18+ Od tyłów domostwa poza 
miasto i w kierunku lasu wiedzie 
ślad ciągnięcia jakiegoś ciężkiego 
przedmiotu, może ciała.
20+ Ślady drobnych stóp podą-
żają tropem ciągnięcia. Około pół 
tuzina mniejszych stworzeń szło tą 
samą trasą, co olbrzymia bestia.

TROLLOWA 
PIOSENKA

Wujowur uważa się za mądrego 
trolla i nawet ułożył piosenkę 
o swoim zadaniu. Śpiewa ją, wła-
mując się do domów (to słyszeli 
sąsiedzi), oraz w drodze przez 
las (to podłapały nekkery). Jeżeli 
chcesz, możesz  dzięki niej pozwo-
lić Graczom na rozpoznanie albo 
tropienie trolla.
„To Wujowur
Złe dzieci łapie w wór!
Wojowur!
Łapie dzieci w wóóó-óóór!”

„CZY SIĘ JUŻ 
DOMYŚLIŁEM?”

Jeżeli Gracze sami wpadną na to, 
że mają do czynienia z trollem, 
potwierdź, że na to wygląda. Je-
żeli chcą to przetestować, pozwól 
przed przejściem do wątku Jaski-
nia wykonać test Wiedzy o potwo-
rach na PT 16. Sukces upewni ich, 
że chodzi o skalnego trolla.



(PT 15). Wtedy podzielą się poniż-
szą historią.
– Widzieliśmy, jak wczoraj wynosi-
li ciała, to pomyśleliśmy, po co tru-
pom to wszystko? Przychodzimy, 
a na miejscu karzełki: małe, brzyd-
kie i głupawe. Wszędzie tu łaziły. 
Myśleliśmy, że łatwo będzie, ale to 
twarde kurestwa. Palec mi odgryzły, 
cholery. A Hermanowi nos. Pokaż, 
Herman! On teraz nawet lepiej wy-
gląda. No, w każdym razie głodne 
były. Pogoniliśmy je ku wzgórzom.
Żaden ze stworów nie zginął, a opis 
jest nazbyt ogólny, by zgadnąć, czym 
były. Da się jednak znaleźć ślady 
ich posoki. Bandyci po tej opowie-
ści zamierzają zabrać się ze swoimi 
zdobyczami i próba powstrzymania 
ich zakończy się walką. 

POSZUKIWANIA 
W OKOLICY

Jeżeli BG przeszukują okolice 
miejsca zbrodni lub tereny wokół 
wyrwy w murze, mogą wykonać 
otwarty test Czujności. W zależno-
ści od wyniku otrzymują informa-
cje opisane na marginesie.
Postaci mogą też przepytać sąsia-
dów. W okolicy mieszkają wystra-
szone kobiety i jeden staruszek, 
który nic nie słyszał. Uzyskanie od 
nich informacji wymaga udanego 
testu Uroku albo Zastraszania na 
PT 15. Niechętnie przyznają wte-
dy, że w środku nocy usłyszeli pę-
kające drewno i głęboki głos nucą-
cy jakąś piosenkę, a potem krzyki, 
ale nie przyszli z pomocą. Zbytnio 
się bali. Jedna z kobiet posłała syna 
po straże, ale te dotarły, gdy było 
już dawno po wszystkim. Chłopak 
zaś biegł co sił w nogach i nic nie 
widział. Strażnicy oczywiście nie 
udzielą żadnych informacji. Test 
Empatii na PT 16 zdradzi, że cze-
goś się boją. Dostali od lorda Neuta 
wyraźne rozkazy nie reagowania 
na doniesienia o atakach, a w mie-
ście jest już „Tygiel” Schmitt.

LAS

Jeżeli BG zdecydują się pójść po 
śladach (co prawdopodobne), za-
rządź otwarty test Sztuki Przetrwa-
nia. By podążać tropem, starczy 
uzyskać wynik 10. Przy 12 posta-
ci będą świadome, że idą do leża 
jakichś potworów, a przy wyniku 
16 zorientują się, że zbliżają się do 
grupki nekkerów. Dwa stwory kłó-
cą się bełkotliwie o trupa kobiety, 
a pozostałe (tyle, ilu jest BG), cze-
kają przykucnięte wokół ścieżki, 
nucąc cienkimi głosami „wuj… 
wór… wuj… wór…”.
Postaci mogą spróbować się pod-
kraść do nekkerów, ominąć je lub 
walczyć z nimi. Stwory nie należą 
do najbystrzejszych przedstawicieli 
swojego gatunku, więc dogadanie 
się z nimi wymaga udanego testu 
Empatii na PT 20 (z normalną karą 
-2 za kontakty z inną rasą). Z oglę-
dzin lub rozmowy postaci dowie-
dzieć się mogą jedynie tego, że trop 
prowadzi w głąb kniei, a ciało ko-
biety nosi takie same ślady jak tru-
py z kaplicy. Tymczasem zaczyna 
robić się już ciemno.
BG mogą ruszyć w głąb ciemne-
go lasu (przejdź wtedy od razu do 
kroku Jaskinia)  albo wrócić do 
Ashbergu na noc (wtedy rozegraj-
cie wątek Lady Sibilia). To też do-
bry moment na zakończenie sesji, 
jeśli rozdzielacie przygodę na dwa 
spotkania.

LADY SIBILIA

Jeżeli BG wrócili „Pod Wilczy 
Łeb” na noc, pozwól im na chwilę 
spokojnego odgrywania postaci. 
W karczmie jest tego dnia tłoczno, 
ale na prośbę Jędrka ludzie zrobią 
miejsce przy największej ławie. Po-
staci dostaną lane kluski ze skwar-
kami i piwo. Jeśli prowadzili śledz-
two i dzielą się ustaleniami, posiłek 
dostaną darmo – karczmarz wspie-
ra ich starania.
Po spokojnej nocy (w sam raz na 

wyleczenie powierzchownych 
ran), ktoś zakołacze w drzwi ich 
izby. Za drzwiami stoi dwóch męż-
czyzn w liberiach z herbem srebr-
nego kwiatu na czarnym tle. Jeden 
z nich przemówi.
– Powitać Waszmości. Pani moja, 
Jej Wielmożność Sibilia z Ashber-
gu, życzy sobie widzieć Was dziś za 
godzinę. Pragnie wysłuchać, jak po-
stępuje dochodzenie i wspomóc sta-
rania. W swojej łaskawości dopusz-
cza, że chcielibyście pierwej, ekhem, 
odświeżyć się nieco.
Jeżeli Gracze odmówią, służący 
spojrzy na nich z odrazą, rzuci im 
sakiewkę (zawiera ona 20 koron) 
i doda.
– Lady Sibilia poinstruowała mnie, 
bym poinformował Was, że jej 
wdzięczność będzie wymierna, a to 
tylko drobny zadatek. Jeżeli odmó-
wicie, jej gniew z pewnością dorów-
na jej hojności.
Jeżeli mimo wszystko BG nie będą 
zainteresowani, Sibilia będzie mu-
siała przyjąć opisaną dalej ofertę 
lorda Neuta. Oznacza to, że posta-
ci będą miały trudniejsze przejścia 
w finale historii. Nie wyciągaj jed-
nak tych konsekwencji, jeżeli nie 
doszło do powyższej sceny!
Jeżeli BG zapytają się, kim ona jest, 
usłyszą, że to wdowa po miejsco-
wym rycerzu, Robercie z Ashbergu, 
który poległ ponoć w służbie księ-
cia Stannisa. Udany test Perswazji, 
Uroku (w kontaktach z miejsco-
wymi) lub Wykształcenia na PT 
14 zdradzi, że lord Neut chciałby 
pojąć ją za żonę, by wzmocnić swe 
prawa do miasta. 
Lady Sibilla mieszka w bogatej 
kamienicy przy rynku, naprzeciw 
dworku zajętego przez lorda Neuta 
(kiedyś należał on do niej), po sko-
sie względem „Wilczego Łba”. Gdy 
BG przyjdą o umówionej porze, 
zostaną zaprowadzeni do gustow-
nie urządzonego salonu na piętrze. 
Wiszą w nim rodzinne portrety. 
Sibilia siedzi na rzeźbionym krze-
śle, a BG, o ile nie pochodzą z ary-



stokracji, będą przed nią stać. Test 
Empatii na PT 16 zdradzi, że mimo 
hardej miny, kobieta jest zmęczona 
i bardzo zasmucona.
Jej Wielmożność lady Sibilia jest 
młodsza niż się spodziewaliście. 
Raczej nie ma więcej niż trzydzieści 
wiosen. To urodziwa ludzka kobie-
ta, której żałobna czarna suknia 
obszyta srebrem dodaje tylko uroku. 
Chwilę patrzyła na Was w milcze-
niu, mierząc każde po kolei wzro-
kiem. Wreszcie przemówiła.
– Cieszy mnie, że zgodziliście się 
przyjąć moje zaproszenie. Wybacz-
cie, nie możemy poświęcać czasu 
na uprzejmości. Mój syn, Zyndram, 
został porwany tej nocy. Sługi są 
bezsilne. Ktoś włamał się do jego 
sypialni, wybijając okno i pustosząc 
cały pokój. Wiem, że poszukujecie 
porywaczy. Jeżeli odnajdziecie ich, 
a mój syn wróci do mnie żywy, na-
grodzę Was szczodrze.
Jeżeli Gracze chcą ustalić, jak hoj-
na będzie lady Sibilia, potrzebny 
będzie udany test Obycia na PT 16. 
W razie porażki zostaną tylko po-
traktowani zimnym spojrzeniem 
i jednym słowem: „Wystarczająco”. 
W razie sukcesu, na skinienie lady 
jeden ze sług poinformuje ich, że 
dowiedzieli się, ile zaproponowali 
grupie plebejusze i są gotowi po-
dwoić tę kwotę – jeżeli panicz wró-
ci żywy. Nawet jeśli zawiodą, otrzy-
mają coś za fatygę.
W sypialni panicza Zyndrama BG 
znajdą takie same ślady, jakie wi-
dzieli w trakcie śledztwa (możesz 
pozwolić na ponowne rzuty, jeśli 
nie udało im się poprzednio zebrać 
wszystkich poszlak). Nie ma tu ciał 
ani krwi, a trop jest świeży. Jeżeli 
Gracze potrzebują testem ustalić 
tożsamość porywacza, to jest do-
bry moment.
Jeżeli BG zrobili dobre wrażenie 
i powiedzą, że ścigają trolla, otrzy-
mają wsparcie dwóch gwardzistów 
Sibilii.

JASKINIA

Idąc tropem bestii, BG dotrą aż do 
położonych na wschodzie wzgórz. 
Jeśli ruszali o zmroku, dotrą na 
miejsce około północy i będą mu-
sieli radzić sobie z karami związa-
nymi z ciemnością. Jeżeli wrócili do 
miasta i ruszyli przed południem, 
ciągle muszą powtórzyć trasę przez 
las i dotrą na miejsce popołudniem 
(to jednak dla nich korzystniejsze). 
Z daleka widzicie jaskinię. Wejście 
do niej ozdobione jest wątpliwej 
jakości sztuką nekkerów: kośćmi 
i patykami na sznurkach, dziwny-
mi kamieniami i malunkami z gli-
ny i krwi. To jednak nie wszystko. 
Wokół widać również ślady czegoś 
dużo większego. Przed jaskinię coś 
przytoczyło głaz wielkości dorosłego 
człowieka i zostawiło na nim biały 
ślad olbrzymiej łapy. Obok wbito 
w żwir okorowany pal z zatkniętą 
czaszką jelenia. Nie ma wątpliwo-
ści, to leże trolla, a nekkery to tyl-
ko drobni padlinożercy żywiący się 
resztkami pozostawionymi przez 
olbrzyma.
Udany test Czujności na PT 15 
(pamiętajcie o karze za oświetle-
nie) zdradzi, że w cieniu u wejścia 
do groty czyhają te małe potwory. 
Jest ich tyle, co BG +2. W razie 
niepowodzenia w teście Czujności, 
BG wpadają w zasadzkę. Tak czy 
inaczej, tym razem walka jest nie-
unikniona.
Gospodarza (lub gospodarzy), nie 
ma w środku. Jeśli wprowadzacie 
Synowca, to jest on na polowaniu, 
a gdy idzie o Wujowora to poszedł 
do miasta z koszem dzieci (jeśli BG 
nie wracali do Ashbergu, to troll 
ma też porwać małego Zyndrama, 
ostatnie ze „złych dzieci”).
Przeszukanie jaskini zdradzi, że 
trolle żyją tutaj od dawna, ale nie 
trzymają tu żadnych dzieci. Ko-
ści na klepisku należą głównie do 
owiec i saren. Olbrzymy wyraźnie 
używają tych szczątków, by ozda-
biać swoje leże. BG mogą teraz po-

PROPOZYCJA NIE DO 
ODRZUCENIA

Jeżeli BG odmówią lady Sibilii, bę-
dzie ona musiała przystać na pro-
pozycję lorda Neuta. W zamian za 
pomoc w odzyskaniu syna, zgodzi 
się ona na zaręczyny. Te wzmocnią 
pozycję nilfgaardzkiego namiest-
nika.
W kontekście Aktu III oznacza to 
między innymi, że:
• Sibilia nie przyjdzie BG z po-

mocą niezależnie od przebiegu 
wydarzeń (nawet, jeśli dojdzie 
do bitwy o Ashberg);

• Pachołkowie lady mogą wspo-
móc gwardzistów lorda w któ-
rymś ze starć przeciwko BG. 
Mają takie same współczyn-
niki, co żołnierze Neuta, ale 
noszą herb srebrnego kwiatu, 
a nie złote słońce;

• Wszelkie próby przekonania 
ludności miasta o złych inten-
cjach lorda lub przeciągnięcia  
ich na swoją stronę będą miały 
PT wyższe o 4, przez wzgląd 
na szacunek dla Sibilii;

• jeżeli BG wpadną w ręce 
Schmitta w Akcie III, Jędrek, 
dawniej sługa Roberta i Sibilii, 
w kluczowym momencie co 
prawda wywabi Tygla z ich 
celi, ale nie dostarczy im broni. 
Nie udzieli też żadnej innej 
pomocy, po prostu wyjdzie 
razem ze strażami.

Pamiętaj, że dojdzie do tego tylko 
i wyłącznie, jeżeli BG zostaną po-
proszeni o pomoc i jej odmówią. 
Jeżeli nie będą mieli na to okazji, 
Sibilia może stać się sojuszniczką 
w późniejszym etapie przygody.



czekać na powrót gospodarzy albo 
wrócić do miasta (wtedy przejdź 
do wątku Na tropie bestii).
Jeżeli Zyndram został już porwany, 
do jaskini nad ranem wróci Syno-
wiec. Nie da się z nim dogadać, 
choć można przed nim uciec. 
Jeśli BG zdecydowali się na nocną 
wyprawę, rankiem do jaskimi wró-
ci Wujowur. Podśpiewuje on swoją 
piosenkę i niesie pod pachą nie-
przytomne, ale niewątpliwie żywe, 
dziecko (panicza Zyndrama). 
W łapie ściska ogromną maczugę 
zrobioną z powiązanych skórzany-
mi paskami pniaków. Postaci mają 
szansę go zaskoczyć (testem prze-
ciwstawnym Skrytości przeciwko 
Czujności trolla). Jeżeli postaci jest 
dużo, jednocześnie wróci też Sy-
nowiec niosący upolowaną sarnę. 
Będzie on posłuszny Wujowuro-
wi i jeżeli dojdzie do walki, będzie 
wiernie stał u jego boku. BG mogą 
też spróbować się z trollem doga-
dać.
To ostatnie wymaga udanego testu 
Perswazji albo Uroku na PT 16. 
Jeśli ten się powiedzie, troll włoży 
dziecko delikatnie do wiklinowego 
kosza wiszącego wysoko w ciem-
nościach pod stropem i zacznie 
rozmowę. Prędzej czy później wy-
głosi taką kwestię.
– Wujowur nie chciał niczego złe-
go, człowieki. Wujowur dobry troll. 
Brał tylko niegrzeczne dzieciaki, złe 
dzieciaki. Błyszczący pan mówił: 
niegrzeczne, złe, Wujowur pomóż. 
I dobry troll pomagał. Wszystkie 
wyłapał. Nie bił dobrych ludzi. Tyl-
ko niegrzecznych i to delikatnie, pa-
łeczką.
Na pytanie „a jak wygląda niede-
likatnie?”, troll zmiażdży w ręku 
spory kamień.
Rozmowa z Wujowurem może 
dostarczyć BG wielu przydatnych 
informacji, wymaga jednak cier-
pliwości i wysłuchania ględzenia 
w trollowym. Można też przeko-
nać go do współpracy (np. uwol-
nienia Zyndrama, udziału w za-

sadzce na gwardzistów czy ataku 
na lorda Neuta), ale to też nie bę-
dzie łatwe. Muszą wygrać z nim 
konflikt społeczny. Możliwe będzie 
wykorzystanie z nim tylko ataków 
Argumentacja, Okłamanie, Po-
ryw, Zaprzyjaźnienie i Zastrasze-
nie. Pech o wartości 5 lub większej 
w Ataku Wymuszenia doprowadzi 
niestety Wujowura do wściekłości 
i ataku.
BG mogą oczywiście zabić trolla 
(lub trolle), co będzie się jednak 
wiązało ze sporym ryzykiem. BG 
wyjdą z tej walki poranieni, a moż-
liwe, że część zginie. Nie odzyska-
ją w ten sposób porwanych dzieci 
(może poza Zyndramem). Jeśli 
wrócą do miasta niosąc urżnięty 
łeb bestii, a nie znaleźli wcześniej 
tropów prowadzących ich dalej (na 
przykład rozmawiając z trollem), 
zakończ przygodę. BG zostaną wy-
nagrodzeni przez smutnych miesz-
kańców, bo umowa to umowa. Nie 
mogą jednak liczyć na ciepłe przy-
jęcie i dane im zostanie do zrozu-
mienia, że nie są już mile widziani 
w Ashbergu – mieście, które stra-
ciło całe młode pokolenie. Lord 
Neut, widząc porażkę swojego pla-
nu, sprzeda po cichu dzieci do nie-
woli w głąb cesarstwa.
Jeżeli mimo zabicia Wujowura BG 
mają dość informacji, by dalej pro-
wadzić śledztwo i podejrzewać lor-
da, nocą do pokoju, w którym śpią, 
wpadnie oddział strażników (2 na 
każdego BG). Nie będą zadawali 
pytań, tylko zgarną postaci i dopro-
wadzą do dworku nilfgaardzkiego 
władyki. Jeżeli BG będą się opierać, 
rozegrajcie to uczciwie jako walkę, 
w której pierwszej rundzie posta-
ci są zaskoczone. Strażnicy mają 
rozkaz żywcem brać, więc będą 
atakami zadawać stłuczenia (obni-
żać PP). Wykorzystaj wtedy wątek 
„Niepotrzebne skreślić”.

CO WUJOWUR WIE?

Wydobycie każdej z tych informa-
cji wymaga od Graczy kilku minut 
odgrywania rozmowy w bełko-
tliwej trollej gwarze lub udanego 
testu Empatii Perswazji czy Uroku 
na PT 18 (obydwie opcje można 
łączyć). Sugerujemy, żeby infor-
macje były podawane w poniższej 
kolejności.
1) To Wojowur łapał dzieci, 
ale nie robił im krzywdy. Chwytał 
tylko te, które wskazano mu jako 
niegrzeczne i zawsze następnej 
nocy oddawał je do ukarania.
2) Domy „złych dzieci” 
wskazywali mu miejscowi gwar-
dziści („dobre człowieki z ostrymi 
patykami, co pilnują grzeczności”) 
i to oni odbierali od niego dzieci.
3) Troll wie, że dorośli często 
są niegrzeczni, bo widział nie-
dawno egzekucję dokonaną przez 
„Tygla” Schmitta (opisze ją dość 
szczegółowo, mówiąc o „bulgoczą-
cych człowiekach”).
4) „Błyszczący pan” przybył 
do miasta niedawno „oddzielić 
dobrych od złych”. Zamieszkał 
w „domu z wieżą” (dworku w cen-
trum miasta), a „pilnujący grzecz-
ności go słuchają, bo jest dobry”. 
BG nie powinni mieć wątpliwości, 
że chodzi o lorda.



NA TROPIE BESTII

Jeżeli BG ruszą z leża trolli do mia-
sta, dotrą do Ashergu późną nocą. 
Dojrzą jednak światła przy wyrwie 
w murze i nawet z daleka rozpo-
znają kształt trolla niosącego ma-
czugę i wiklinowy kosz oraz kilku 
zbrojnych – gwardzistów ze stra-
ży miejskiej. Przekaż im podane 
wcześniej informacje pozwalają-
ce połączyć zebrane dowody. BG 
mogą się podkraść, żeby usłyszeć 
rozmowę, ale wtedy gwardziści na 
jej koniec ich zauważą (jeśli pod-
kradnie się tylko jedna postać, 
może wykonać przeciwstawny test 
Skrytości przeciw Czujności gwar-
dzistów – jest ich zbyt wielu, żeby 
nie dostrzegli grupy uzbrojonych 
ludzi, ale mogą przegapić pojedyn-
czego zwiadowcę). Test Czujności 
na PT 16 ze strony BG zdradzi, że 
oprócz około dziesiątki strażników 
przy wyrwie, drugie tyle kryje się 
za murem w cieniach budynków, 
a kilku (tylu, ilu jest BG) nawet za 
kamieniami, otaczając Wujowura. 
Jeżeli BG nie będą czekać ani pod-
słuchiwać, a zdecydują się po pro-
stu zaatakować, jeden ze strażni-
ków krzyknie do trolla „Patrz, to 
źli, niegrzeczni! Bij ich!”. Na swojej 
inicjatywie gwardziści wycofają 
się z koszem w głąb miasta, po-
zostawiając Wujowura i kolegów 
ukrytych na zewnątrz murów, by 
ich osłaniali. Po 5 rundach powró-
cą jednak w sile 20 ludzi, pod do-
wództwem „Tygla” Schmitta. Będą 
próbowali uratować trolla, jeśli ten 
jeszcze żyje. Tak czy inaczej spró-
bują wziąć BG żywcem, zadając 
pałkami, płazami i trzonkami ha-
labard stłuczenia (obniżając PP). 
Wujowur nie jest w stanie tego ro-
bić, więc jego maczuga zadaje rany. 
Jeśli został sojusznikiem BG w wy-
niku negocjacji w jaskini, zagubio-
ny wstrzyma się od walki. Potrzeba 
udanego testu przełamania jego 
WOLI, żeby zaatakował gwardzi-
stów (nadadzą się tu Empatia, Per-

swazja, Przywództwo lub Urok), co 
zajmuje Akcję.
Podsłuchujący spotkanie BG usły-
szą następującą rozmowę.
– Wujowur złapał ostatnie złe 
dziecko. Dobrze zrobił, wszystkie 
niegrzeczne wyłapane.
Gwardziści odebrali w tym czasie 
od trolla kosz, z którego słychać ci-
che chlipanie. Jeden ze strażników 
skinął głową i odpowiedział.
– Tak jest. Dobra robota, trollu. 
Nasz pan chce Ci teraz dać nagrodę. 
Pójdź z nami do niego, a nie poża-
łujesz.
– Ooo! – Twarz trolla się rozjaśniła. 
– Wujowur lubi nagrodę. Zasłużył 
na dobrą, tłustą nagrodę. Chodźmy, 
człowieki!
Jeśli BG zostali zauważeni, w tym 
momencie gwardziści zachowają 
się tak, jakby zostali zaatakowani 
(co opisano wyżej).
Jeżeli BG nie dali się wykryć, straż-
nicy z trollem pójdą do dworku. 
Potajemne śledzenie ich wyma-
ga zdania przez wszystkie posta-
ci testu Skrytości na PT 16. Przy 
sukcesie kieruj się wskazówka-
mi z marginesu. W razie porażki 
przez otwarte wrota siedziby lorda 
wypadnie 20 gwardzistów pod do-
wództwem „Tygla”. Schmitt zażąda 
rzucenia przez BG broni i udania 
się z nim przed oblicze Neuta. Jeśli 
odmówią, rozegraj walkę, w której 
gwardia będzie próbowała wziąć 
BG żywcem.

AKT III: LEŻE BESTII

W większości przypadków posta-
ci trafią teraz do dworku. Jest to 
solidny, ufortyfikowany budynek 
ze sporym dziedzińcem w środku 
i kamienną wieżą na zachodniej 
ścianie. BG zostaną odprowadze-
ni do sali (4 na 4 metry) właśnie 
w niej. Jeżeli przyszli tu po dobro-
ci, zostaną usadzeni na ławie po 
jednej stronie długiego i ciężkiego 
stołu. Jeżeli walczyli, ockną się za-
kuci w dyby. Tak czy inaczej zosta-

ALTERNATYWNY AKT 
III: BITWA O ASHBERG

Początkujące postaci mają minimalne 
szanse na zebranie wszystkich infor-
macji i uniknięcie pochwycenia przez 
gwardzistów. Może się jednak zda-
rzyć, że przebiegła drużyna dzięki do-
bremu planowaniu, świetnej współ-
pracy, a możliwe, że i przeciągnięciu 
na swoją stronę trolla, dokona wła-
śnie tego. BG mogą wtedy oczywiście 
uciec z miasta, albo też doprowadzić 
do buntu. Jeżeli spróbują szantażować 
lorda Neuta, zostaną zaproszeni do 
jego dworku albo pojmani.
Żeby dostać się do dworku i spró-
bować odbić dzieci, BG potrzebują 
wsparcia miejscowych. Przekonanie 
zwykłych ludzi do chwycenia za 
broń wymaga udanego testu Przy-
wództwa na PT 14. Bez tego nie ma 
mowy o bitwie: BG są w zasadzie 
sami.
Powiadomiona o zdradzieckich 
planach Neuta, lady Sibilia sama 
wdzieje zbroję i wesprze ich wraz 
z 10 pachołkami.
Żeby skutecznie wedrzeć się do 
ufortyfikowanego dworku potrzeb-
ne jest zdanie testu Strategii na PT 
16. Dobre pomysły Graczy mogą 
dać im bonus od +1 do +4. Lady 
Sibilia może ich tu wesprzeć, bo 
jej potencjał w Strategii wynosi 12 
(jednak to Gracze będą testować). 
Jeżeli Wujowur jest sojusznikiem 
BG, dostają oni bonus +4 do testu 
Strategii. 
Udany test oznacza, że miejscowi 
zwiążą walką gwardię, a BG będą 
musieli zmierzyć się ze Schmittem, 
Neutem i dwoma strażnikami.
Porażka oznacza, że większość 
miejscowych zginie w czasie sztur-
mu, a BG będą musieli zmierzyć 
się z lordem, Tyglem i dziesiątką 
gwardzistów, którzy będą walczyć 
do śmierci.
Dla innych działań wykorzystaj 
informacje z wątku „Niepotrzebne 
skreślić”.



nie im odebrana broń i hełmy. Je-
żeli w czasie walki któraś z postaci 
użyła magii, jest ona zakneblowana 
i ma związane ręce. W pokoju jest 
tylu uzbrojonych gwardzistów, ilu 
jest BG.
Jeżeli przynajmniej jeden troll żyje, 
przejdź do wątku „Oferta”. Jeśli 
nie, gdy lord to usłyszy, przejdź do 
„Niepotrzebne skreślić”.

OFERTA

Gdy tylko Gracze zorientują się 
w swojej sytuacji, odczytaj im po-
niższy opis.
Drzwi do sali otworzyły się nagle. 
Nie słychać było przy tym jęku 
zawiasów, więc muszą być one 
dobrze naoliwione. W obstawie 
dwóch gwardzistów wszedł przez 
nie dość wysoki, ale nieco ciężki, 
mężczyzna w sile wieku. Wygląda 
jednak krzepko i groźnie. Ubrany 
jest w czarny dublet z symbolem 
nilfgaardzkiego słońca. Szpakowa-
te włosy ma ścięte krótko, jak to 
rycerz w czasie wojny. U boku na 
pasie wisi pięknie zdobiony miecz, 
zapewne elfiej roboty. Nie macie 
wątpliwości, że to osławiony lord 
Olaf Neut. Spojrzał na Was z po-
gardą, po czym siadł na krześle. 
Jest coś strasznego w spojrzeniu 
jego ciemnych oczu.
– Macie wyjątkowego pecha, że 
miejscowi Was w to wszystko wmie-
szali. – Przemówił bez ogródek. – 
Całe przedsięwzięcie szło gładko, 
póki się nie wmieszaliście. Jestem 
jednak w łaskawym nastroju, więc 
złożę Wam propozycję. Przyjmijcie 
ją, a będziecie wolni i bogaci. Od-
rzućcie, a oddam Was w ręce kapi-
tana Schmitta. Podobno z nudów 
świerzbi go tygiel… 
– Słuchajcie zatem. Na dziedzińcu 
trzymamy trolla. Pokiereszujecie 
go trochę, a na dźwięk gongu wy-
cofacie się. Ja zabiję bestię i uwol-
nię dzieci. Lud będzie zadowolony, 
że ma takiego obrońcę, a miłość 
i strach będą trzymać ich w ryzach. 

Nie będzie buntów, nie będzie trze-
ba dokonywać pokazowych egzeku-
cji, ani palić miasta na popiół. Za 
tę pracę i trzymanie gęby na kłódkę 
ci z was, którzy przeżyją, dostaną 
równe 300 nilfgaardzkich florenów 
(równowartość około 900 koron) 
i glejt na bezpieczny przejazd, który 
respektować będą wszystkie patrole 
cesarstwa na północ od Yarry (Ja-
rugi). Potem natychmiast opuści-
cie Ashberg i nigdy tu nie wrócicie. 
Jeżeli zdradzicie moją rolę w tym 
wszystkim, wyślę za wami kapitana 
Schmitta. On znajdzie was choćby 
na końcu świata. Moja oferta jest 
szczodra i nie podlega negocjacjom. 
To jak, zgoda?
Jeśli BG przystaną na ofertę, 
przejdź do wątku Arena. Jeżeli od-
mówią, przejdź do Niepotrzebne 
skreślić.

ARENA

Lord Neut uśmiechnął się, słysząc 
Waszą zgodę, ale nie był to przyjem-
ny uśmiech. Po chwili wyprowadzo-
no Was na dziedziniec. Gwardziści 
oddali skonfiskowane wcześniej 
broń i pancerze. Straże stoją wzdłuż 
ścian okalających dziedziniec bu-
dynków, a kilku otacza trolla.
Bestia jest smutna i niemra-
wa. Uderza rytmicznie maczugą 
o dziedziniec i mruczy (nie czytaj 
wypowiedzi trolla, jeżeli ocalał tyl-
ko Synowiec).
– Niegrzeczni. Źli. Nie ma nagro-
dy. Wujowur dobry. Chciał pomóc. 
Oszukali. Niegrzeczni.
Z okna wierzy usłyszeliście głos lor-
da Neuta.
– Oto i Twoja nagroda, bestio. Na-
jemnicy, róbcie swoje.
Gwardziści pośpiesznie wycofali się 
pod ściany. Troll spojrzał ku Wam 
ponuro, machnął maczugą i ruszył.
Gracze mają teraz kilka opcji. Dużo 
zależy tutaj od tego, jakich wybo-
rów dokonali w trakcie przygody. 
Czy przeżyli już starcie z trollem? 
Czy się z nim dogadali? Czy w ra-

ROZPALONY METAL 
JAKO BROŃ

Wiecie już, jak działa metal 
wykorzystywany przez Schmitta 
w czasie egzekucji. Możliwe jest 
też korzystanie z niego w czasie 
walki, jako broni miotanej – czyli, 
krótko mówiąc, polanie nim prze-
ciwnika. Taki atak wykonuje się 
jak zwykle Atletyką i normalnie 
określa lokację trafienia. Zadaje 
on 3k6 obrażeń i ma 75% szans na 
podpalenie.
Rozpalony metal ma też unikalny 
efekt: przez 5 rund po udanym 
trafieniu zadaje w tę samą lokację 
swoje normalne obrażenia (3k6, 
średnio 11 ran). Potem zastyga 
i zwykle odpada wraz ze skórą.
Pancerz chroni przed rozpalo-
nym metalem normalnie, ale 
za każdym razem, gdy zada on 
obrażenia,  zmniejsza Wyparo-
wania zbroi  jak przy normalnym 
trafieniu (oznacza to, że mogą one 
zostać obniżone nawet o 6, po 1 za 
każdą rundę).



zie czego mogą liczyć na pomoc 
miejscowych? To wszystko zależy 
od tego, jak rozegraliście ten sce-
nariusz. Kto wie, może nawet po-
wstały okoliczności, które pozwo-
lą im na ucieczkę? My podamy tu 
najbardziej prawdopodobne opcje.
Bardzo możliwe, że BG zdecydu-
ją się na walkę. Starcie z trollem 
będzie wymagające i nie można 
wykluczyć, że część postaci zo-
stanie wyeliminowana albo nawet 
polegnie. Jeżeli padną wszyscy lub 
troll zostanie poważnie zraniony 
(otrzyma przynajmniej Poważną 
Ranę Krytyczną albo spadnie po-
niżej 10 PZ), zabrzmi gong. BG 
zostaną odciągnięci od bestii przez 
gwardzistów, a do boju ruszy sam 
lord Neut. Jest on kompetentnym 
wojownikiem z dobrą bronią, więc 
powinien pokonać ciężko ranne-
go trolla bez trudu. Jednocześnie 
otwarte zostaną wrota dworku 
i trąby wezwą mieszkańców, a dzie-
ci zostaną wyprowadzone z lochów. 
Jeśli BG zabiją trolla nim gwardzi-
ści zdążą zareagować, gong i tak 
zabrzmi, a lord wbiegnie po pro-
stu na cielsko i wbije w nie swoją 
broń. Rzuci im tylko nieprzyjemne 
spojrzenie i syknie „Idioci!”. Potem 
jednak wróci do swojego przedsta-
wienia.
Gdy tylko troll będzie leżał martwy, 
Neut będzie stał nad nim z zakrwa-
wionym ostrzem, a ludzie z miasta 
zgromadzą się przy wrotach. Wte-
dy lord przemówi.
– Ludu Ashbergu! Oto bestia, która 
porywała wasze dzieci! Ja, władca 
i opiekun tego miasta, odkryłem 
jej plan! Moi gwardziści odzyska-
li wasze pociechy, a ja na waszych 
oczach ubiłem występnego stwora. 
Uważajcie jednak, bo więcej bestii 
i potworów czai się w ciemnościach. 
Wiedzcie, że pod moją opieką bę-
dziecie bezpieczni!
Tłum odpowie na to owacją.
Jeśli wszyscy BG skończyli walkę 
nieprzytomni, ta scena ich rzecz ja-
sna ominie. Lord zapewni im opie-

kę medyczną aż dojdą do zdrowia, 
ale bezwzględnie obniży ich wyna-
grodzenie o rachunek od medyka 
(wyliczony zgodnie ze stawkami ze 
strony XXX). 
BG mogli wcześniej dogadać się 
z trollem i teraz zwrócić się wspól-
nie przeciwko lordowi (zwrócenie 
go przeciw Neutowi dopiero w tej 
chwili wymaga wygrania Konfliktu 
Społecznego w trakcie walki, ale 
jest możliwe – stwór ma obecnie 
tylko 10 Determinacji). To ryzy-
kowne, ale ciągle jedno z lepszych 
rozwiązań. Chociaż gwardzistów 
jest sporo (25 odjąć tylu, ilu do-
tąd wyeliminowali bohaterowie), 
a Neut i Schmitt to groźni przeciw-
nicy, jest spora szansa na zwycię-
stwo. Przede wszystkim lordowska 
straż nie stanowi żadnego wyzwa-
nia dla Wujowura. Będzie to jed-
nak walka na śmierć i życie. Bez 
żadnej litości. Jeżeli BG zwyciężą, 
wyzwolenie dzieci nie będzie trud-
ne.
Jedyna opcja, która w normalnych 
warunkach nie wchodzi w tym 
wątku w grę, to ucieczka. Mogło się 
jednak zdarzyć, że BG wyelimino-
wali wcześniej większość gwardzi-
stów oraz znajdą sposób na wyłą-
czenie z akcji trolla, lorda i Tygla. 
Wtedy niech umykają, gdzie pieprz 
rośnie.

NIEPOTRZEBNE 
SKREŚLIĆ

Odsyłaliśmy do tego wątku z wie-
lu miejsc. Jeżeli BG mieli okazję 
odrzucić propozycję lorda, wyko-
rzystaj poniższy dialog. W innych 
przypadkach przejdź od razu do 
lochu Schmitta.
Twarz lorda pociemniała.
– Więc wolicie postawić pod zna-
kiem zapytania przyszłość tych 
wszystkich ludzi, całego miasta, dla 
komunałów i moralnych imperaty-
wów? Ja nie jestem gotów ryzyko-
wać pacyfikacji Ashbergu z tak bła-
hych powodów. Nie mogę pozwolić 

PŁACIMY TYLKO RAZ

Pamiętaj, że jeżeli BG poszli na 
współpracę z Neutem, to nie otrzy-
mają obiecanego wynagrodze-
nia od mieszkańców Ashbergu. 
W końcu w ich oczach nie wyko-
nali zadania. 
Obiecane przez lorda floreny po-
winny wynagrodzić to z nawiąz-
ką, możesz jednak trafić na chciwą 
drużynę. Jeżeli spróbują wymusić 
dodatkową zapłatę, Neut uzna to 
za złamanie warunków umowy 
i wyśle Schmitta wraz z oddziałem 
gwardzistów, żeby zlikwidował BG 
i odebrał im wszystkie pieniądze.
W świecie wiedźmina musisz wie-
dzieć, kiedy odpuścić. Inaczej zgi-
niesz w nieprzyjemny sposób.



na to, że zdradzicie miejscowym 
moje plany. Wtedy bunt byłby nie-
unikniony, a odpowiedź cesarstwa 
szybka i ostateczna.
Zawieś tu na chwilę głos i daj Gra-
czom kilka sekund na zmianę zda-
nia. Jeżeli się na to zdecydują, wróć 
do wątku Arena. Jeżeli nie, konty-
nuuj.
- Dokonaliście wyboru i ja dokona-
łem mojego. Traficie w ręce kapitana 
Schmitta, który potraktuje was, jak 
to ma w zwyczaju z dezerterami. 
Słyszeliście o jego sztuczce z tyglem? 
Podobno cierpi się bardzo długo, za 
to w całkowitym milczeniu. Zabrać 
ich!
Do sali wpadnie tylu gwardzistów, 
by było ich w sumie dwa razy wię-
cej od BG. Wyprowadzą oni po-
staci, zwiążą im ręce i powiodą na 
stracenie. Jeżeli postaci nie były 
spętane, mogą oczywiście walczyć, 
ale bez broni i magii nie mają wiel-
kich szans. Najpewniej zginą, wal-
cząc. Jeżeli to rozważają, ostrzeż 
ich o ryzyku i daj znać, że może 
będą inne szanse, ale gdy się zde-
cydują, uszanuj ten wybór.
BG zostaną zapędzeni do pomiesz-
czenia w lochach. Możesz przeczy-
tać albo sparafrazować poniższy 
ponury opis.
Gwardziści ustawili Was w rzędzie 
pod ścianą, po czym połowa z nich 
wyszła, zamykając za sobą ciężkie 
okute żelazem drzwi. Pomieszczenie 
jest małe i wypełnione sprzętami, 
niemal zagracone. Przy czerwonym 
blasku ognia widzicie stół, na któ-
rym leżą jakieś papiery czy zwisają-
ce ze stropu kajdany. Na środku sali 
stoi dziwna drewniana konstrukcja, 
jakby wysoka ława z trzema otwo-
rami w siedzeniu. Są do niej przy-
mocowane jakieś łańcuchy. Szybko 
dociera do Was przerażająca praw-
da. Na kamiennej podłodze wokół 
konstrukcji widać popiół i zasty-
głe krople cyny. Trzy osoby mogą 
tam być zakute, trzy głowy znajdą 
się w tych dziwnych dybach i trzy 
twarze mogą być po kolei polewane 

roztopionym metalem. To miejsce 
kaźni.
Przy palenisku klęczy postawny 
i budzący respekt łysy mężczyzna 
w kowalskich rękawicach i fartuchu. 
Trzyma nad ogniem niewielki roz-
grzany do czerwoności tygiel, w któ-
rym coś bulgocze. Odczekał chwilę, 
nim się odezwał. Przemówił, nawet 
się do Was nie odwracając.
– Zajmiemy się Wami pojedynczo – 
spodziewaliście się, że głos Schmitta 
będzie głęboki i niski, ale nie tego, że 
pobrzmiewać w nim będzie rozba-
wienie – Nie ma pośpiechu.
Strażnicy ustawili Was w rzędzie. 
Schmitt podniósł się, trzymając 
w ręku tygiel z roztopionym meta-
lem i odwrócił się do Was. Spojrzały 
na was błękitne, lekko rozmarzone 
oczy.
- Może wcześniej powiecie mi jesz-
cze coś ciekawego.
 Pozwól Graczom rzucić kost-
ką i ustalić, w jakiej kolejności są 
ustawieni. Najwyższy wynik idzie 
pierwszy.
Nie trzymaj Graczy w napięciu 
dłużej, niż to absolutnie konieczne. 
Pamiętaj o tym, co pisaliśmy wcze-
śniej o indywidualnych granicach: 
taka scena może być dla niektó-
rych nieprzyjemna.
Drzwi nagle się otworzyły. Ktoś 
przez nie wszedł, taszcząc spory pa-
kunek. Zrzucił wór na ziemię, po 
czym przemówił szybko. Jego słowa 
są dla Was jak wybawienie:
- Panie kapitanie, lord Olaf chce 
Was natychmiast widzieć!
Schmitt nie spuszcza oczu z pierw-
szego z Was. Na jego twarz przed 
chwilą wypełznął nieprzyjemny 
drapieżny uśmiech, który teraz za-
czyna znikać.
- Czy to konieczne? Mam tu robotę 
– warknął.
- Niestety, panie kapitanie – młody 
służący, czy może paź, pokiwał gło-
wą – Chodzi o trolla. To pilne.
- Żeby ich i te głupie plany. Po cho-
lerę nam był ten stwór? Sami mo-
gliśmy porwać bachory – Schmitt 

ŁUPIMY

Jeżeli BG pokonali lorda Neuta 
i zajęli jego dworek, powinni zdo-
być dokładnie taki łup, jaki opi-
sany jest przy pokonanych przez 
nich BNach. Jeżeli zaczną rabować 
i szabrować, wcześniej czy później 
na miejscu pojawi się lady Sibilia. 
Dworek wcześniej należał do jej 
rodziny i wszelkie dzieła sztuki 
oraz sprzęty są jej własnością.
Bogactwa lorda są dobrze ukryte 
w wydrążonym posągu stojącym 
obok kilku innych w jego sypialni. 
Znalezienie ich bez posiadania in-
formacji od samego Neuta (który 
może za to kupić swoje życie), jest 
w zasadzie niemożliwe. Normalnie 
znajduje się tam równowartość 
2000 koron w nilfgaardzkich flore-
nach i biżuterii. MG może zade-
cydować jednak, że te fundusze 
zniknęły, jeżeli istnieje uzasadnio-
ne podejrzenie, że BG przeczytali 
tu tę informację.

WPRAWA

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



odstawił z trzaskiem tygiel, aż na 
podłodze zaskwierczały krople roz-
topionego metalu – Dobrze, niech 
będzie. Dwóch zostaje z więźniami, 
reszta ze mną. Cholera wie, co tam 
się wyprawia.
Schmitt rzucił rękawice i fartuch 
na stół, poprawił pas z bronią i wy-
szedł, a za nim większość strażni-
ków. Paź poczekał aż wyjdą i ucich-
ną ich kroki na schodach, po czym 
wskazał głową na worek. Jeden ze 
strażników ruszył w jego stronę. 
Poznajecie tego chłopaka, Waszego 
wybawcę. To Jędrek, ten sam, który 
razem z karczmarzem prosił Was 
o pomoc w imieniu mieszkańców 
Ashbergu! Kiedy strażnik poruszył 
worek, usłyszeliście znajomy brzęk 
metalu. Tam jest broń. To Wasza 
szansa!
Chociaż BG mają związane z przo-
du ręce i przez to otrzymują karę 
-3 do akcji, póki się nie wyzwolą, 
pomoc Jędrka sprawia, że w pierw-
szej rundzie działają, jakby przy-
gotowali na dwóch strażników za-
sadzkę (+5 do ataków, przeciwnicy 
mogą się tylko bronić). Gwardziści 
nie mają dobytego oręża. W worku 
jest wszelka broń postaci, która ma 
jakąś Dyskrecję. Większy sprzęt 
odłożono w składziku, piętro wy-
żej.
BG są w najgłębszym lochu, dwa 
poziomy poniżej gruntu. Mają 
niewiele czasu: Schmitt odnalazł 
Neuta na pierwszym piętrze i choć 
rzeczywiście omówili sprawę tro-
lla, podejrzewa podstęp i chce 
jak najszybciej ruszyć na dół. Od 
momentu, w którym BG wygra-
ją w celi, mają dwie rundy zanim 
Tygiel nie skończy spraw na górze. 
Potem w co drugiej rundzie będzie 
schodził o poziom (na parter w 4, 
do piwnicy w 6, a do lochu w 8). 
Jest czujny i będzie testował, czy 
nie zauważy BG lub szykowanej 
przez nich zasadzki. Jeżeli cokol-
wiek zwróci jego uwagę, cofnie się 
i wezwie gwardzistów, którzy wy-
szli razem z nim.

Piętro nad BG znajduje się skła-
dzik, w którym złożono ich pance-
rze i większą broń, oraz duża cela, 
gdzie stłoczony jest przeszło tuzin 
dzieci. Są one zamknięte na silną 
kłódkę (PT 18).
Jeżeli Wujowur nie zginął wcze-
śniej, siedzi teraz smutny na dzie-
dzińcu i może przyjść BG z pomo-
cą, jeśli się z nim zaprzyjaźnili lub 
przekonają go teraz Konfliktem 
Społecznym.
BG mogą po prostu uciec, spró-
bować uratować dzieci czy szyko-
wać zasadzkę na Schmitta w lochu. 
Mogą doprowadzić do rzezi, wziąć 
zakładników, ale też negocjować. 
Rozegrajcie to zgodnie z Waszy-
mi preferencjami. Jedno jest pew-
ne: jeśli Schmitt zginie, a BG mają 
po swojej stronie trolla, lord Neut 
spróbuje uciec. Dwaj gwardziści 
będą osłaniać jego odwrót aż do 
śmierci.

ZAKOŃCZENIE

Niezależnie od tego, czy BG od-
jeżdżają z Ashbergu wynagrodzeni 
srebrem i wdzięcznością miesz-
kańców, czy wymykają się nocą, 
unosząc pieniądze i sekrety lorda 
Neuta, rozegrajcie spokojną scenę 
podsumowania. Powtórz im, czego 
dokonali. Pozwól na pożegnanie 
z BNami (na przykład Wujowu-
rem). Jeżeli obalili lorda, powiedz 
im, że Ashbergowi grozi bez-
względna nilfgaardzka pacyfikacja. 
Może powinni pomóc w obronie 
lub ewakuacji. W każdym razie, 
nie zapomnij o zakończeniu. 



Lord Olaf,  
nilfgaardzki arystokrata

CIAŁO 6
EMOCJE 8

FACH 3
GRACJA 7

REAKCJE 6
ROZUM 9
TEMPO 5
WOLA 6
FART 7

Wigor 0

Bieg 15
Skok 3
PP 60
PW 30
PZ 30

Zdr. 6
Det. 35

Udźwig 60

Zdolności
Atletyka +7 Czujność +5 Dedukcja+3 Łamanie magii +8

Nieugiętość+7 Obycie +5 Perswazja+7 Skrytość +6
Styl +5 Szermierka +6 Urok +5 Zwinność +6

Wyparowania
8

Broń
Nazwa Obrażenia Efekty Ciosy

Elfi Messer 3k6 +4 Celność +2 (Potencjał 14) 2

Nóż 1k6 – 2

Wrażliwy na

Jad Wisielca
Moce i Zdolności specjalne

Godny zaufania 
Ludzie zyskują bonus +1 do testów Amorów, Perswazji i Uro-
ku, gdy chodzi o kontakty z innymi ludźmi (w tym przypad-

ku daje to Potencjały odpowiednio 9, 17 i 15).
Uparty jak osioł 

Trzy raz na sesję człowiek może przerzucić nieudany test 
Nieugiętości albo Odwagi. Wybiera wyższy wynik. Do jed-
nego testu przysługuje tylko jeden przerzut, niezależnie od 

ostatecznego wyniku.

Łup
Codzienne fanty (1k6)

Korony (300+5k10)

Kapitan Roch „Tygiel” Schmitt,  
nilfgaardzki oficer oddziałów specjalnych

CIAŁO 7
EMOCJE 4

FACH 9
GRACJA 9

REAKCJE 10
ROZUM 7
TEMPO 7
WOLA 9
FART 5

Wigor 0

Bieg 21
Skok 4
PP 80
PW 40
PZ 40

Zdr. 8
Det. 40

Udźwig 70

Zdolności
Atletyka +6 Bójka +8 Czujność +10 Dedukcja +9

Kusznictwo +6 Łamanie magii +7 Nieugiętość+8 Odwaga +9
Skrytość +6 Szermierka +7 Wytrzymałość +6 Zwinność +7

Wyparowania
12

Broń
Nazwa Obrażenia Efekty Ciosy

Szpada Esboda 5k6+2 Celność +1 (Potencjał 17) 2

Sztylet 1k6 Celność +1 (Potencjał 11), Ukryty 2

Lekka Kusza 2k6+2 Celność +1 (Potencjał 16), Wolne przeładowanie, Zasięg: 50 m 1

Tygiel 3k6 Podpalenie (75%), specjalne (margines) 1

Wrażliwy na

Jad Wisielca

Moce i Zdolności specjalne
Godny zaufania 

Ludzie zyskują bonus +1 do testów Amorów, Perswazji i Uro-
ku, gdy chodzi o kontakty z innymi ludźmi (w tym przypad-

ku daje to Potencjały 5).
Uparty jak osioł 

Trzy raz na sesję człowiek może przerzucić nieudany test 
Nieugiętości albo Odwagi. Wybiera wyższy wynik. Do jed-
nego testu przysługuje tylko jeden przerzut, niezależnie od 

ostatecznego wyniku.

Łup
Bełty (20)

Codzienne fanty (1k6)

Korony (50+1k10)



 
OBERŻA „POD WILCZYM ŁBEM”

Oświetlenie: normalne
Opis: Jedyna oberża w Ashbergu jest przybytkiem dość dużym i pamiętającym lepsze czasy. Obsługa nie grze-
szy zbytnim pośpiechem, ale piwo jest dobre a dwa razy w tygodniu gotowana jest nowa potrawka lub gulasz 
na mięsie rozmaitego (i często niewiadomego), pochodzenia. Odwiedzający oberżę są spokojni i nie szukają 
zaczepki. Chcą po prostu odpocząć przy piwku. Ceny podwoiły się, od kiedy miasto jest pod panowaniem 
Nilfgaardu.

DOMY

Oświetlenie: normalne
Opis: Większość budynków mieszkalnych jest dość stara i pamięta czasy zakładania miasteczka. Domy bied-
niejszych mieszkańców niewiele różnią się od wiejskich chat (możecie wykorzystywać ten plan na innych se-
sjach w takiej roli), podczas gdy zamożniejsi zajmują budynki typowe dla małych miasteczek Północy. Obydwa 
typy domów mają stryszek. W scenariuszu wykorzystajcie jako miejsce porwania ten plan, który lepiej pasuje 
do wielkości drużyny i liczby przeciwników. Zwykle będzie to ten większy.

JASKINIA NEKKERÓW

Oświetlenie: ciemności
Opis: ta jaskinia od dawna była schronieniem dla plemienia nekkerów, a od niedawna największa pieczara 
jest domem też dla trolla (lub dwóch takich stworów). Mniejsze ogroidy nocują w głębokiej komorze, a życie 
codzienne pędzą przy wejściu. Jaskinia pełna jest rozrzuconych skał, nisz, rozpadlin i wąskich przejść. Nekkery 
znają ją dobrze i potrafią wykorzystywać taktycznie teren, urządzać zasadzki i izolować przeciwników.

WOKÓŁ WYRWY W MURACH

Oświetlenie: ciemności
Opis: Dziura wybita podczas ataku na miasto jest dość szeroka, żeby czterech mężczyzn mogło przejść przez 
nią w szeregu. Wokół rozrzucone są kamienie i cegły, pozostałości po dawnych obwarowaniach. Podchodzi się 
do niej pod górę, a na zboczy jest kilka większych skał i krzaków, za którymi można się schować.

LOCHY

Oświetlenie: słabe światło
Opis: Lochy lorda Neuta są, jak to lochy, wilgotne, ciemne i wyłożone kamieniem. Cele są małe i jest ich niepo-
kojąco dużo. Jedynym wyposażeniem jest tam trochę słomy, dość na jedno posłanie. Największe pomieszczenie 
w tych podziemiach to sala tortur, a i tam łatwo robi się tłoczno. Jedynym źródłem światła na korytarzu są 
pochodnie, które szybko się wypalają. Łatwo zapadają tu więc ciemności.

PIWNICA

Nazwa Typ Cel. Dostęp. Obr. Trw. Ręcz. Zasięg Efekty Dyskr. Wzm. Waga

Trolla maczuga M –1 C 6k6 15 2 NIE Długa, Ogłuszająca (-1), 
tylko Zwykły Cios – 0 10

MACZUGA WUJOWORA



OŚWIETLENIE: SŁABE ŚWIATŁO

Opis: Drugi od dołu poziom wieży nie przedstawia sobą wiele. Znajduje się tu dobrze zaopatrzona spiżar-
ka i pomieszczenia magazynowe. W mniejszym z nich znajdują się rzeczy zarekwirowane BG, w większym 
zamknięte są porwane dzieci. Chętnie uciekną one z podziemia, ale nie pójdą za nikim, kogo Poważanie to 
„groźny”.

POSIADŁOŚĆ

Oświetlenie: normalne
Budynek zajmowany przez lorda Neuta jest duży i łatwy w obronie. Jego zewnętrzne ściany są dość grube, ma 
obszerny dziedziniec, a w razie czego można ukryć się w wieży. Znajdują się w nim też komnaty mieszkalne 
oraz sala audiencyjna. Wnętrza tych ostatnich są czyste, przestronne i dobrze oświetlone. Nowy władca miasta 
pilnuje, by służba dbała szczególnie o pamiątki, które przywiózł ze sobą z ojczyzny. Pokojówki i stary lokaj 
ukryją się, jeżeli zobaczą uzbrojonych ludzi. Z sali audiencyjnej oraz sypialni lorda da się wydostać tajnym 
przejściem. Jeśli Neut zostanie osaczony, spróbuje uciec właśnie tam.


