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Wsi wesoła, wsi martwa 

Marcin Karwowski 

Wstęp 

Witaj Bajarzu, bo jesteś Bajarzem a nie graczem, prawda? Dobra, dobra, przestań zaglądać do notatek 

swojego MG. Już? Pozbyliśmy się natręta? Świetnie! 

To, co masz przed sobą, jest opisem krótkiego spotkania, które możesz umieścić na drodze graczy, 

by odciągnąć ich myśli od głównej fabuły kampanii. Czego potrzebujemy? Drużyny, traktu (najlepiej 

niezbyt uczęszczanego) i umiejscowienia tam wsi. Wsi wesołej, wsi martwej… Znaczy z martwymi 

mieszkańcami. W niej drużyna spotka kapłana Wiecznego Ognia, który poprosi ich o pomoc w rozwiązaniu 

sprawy z morderczynią. Proste, schematyczne, prawda? Spokojnie. Kryje się pod tym drugie dno. 

Sam opis nie zawiera statystyk. Nie wiem, czy gracie w nowego Wiedźmina, starego Wiedźmina czy 

stosujecie jeszcze inną mechanikę. Gracie bez kostek? Też świetnie. Wskazane jest, by wydarzenia gawędy 

działy się tuż przed drugą wojną z Nilfgaardem, w jej trakcie lub po jej zakończeniu. Czyli już po powstaniu 

wiewiórek. A teraz zapraszam do lektury. 

Opis 

Wieś można umiejscowić gdziekolwiek, chociaż dla zachowania spójności sugeruję, by nie było 

to mocno uczęszczane miejsce. Graczy przywita widok chłopskich chałup, stajni, studni… Jedynym 

wyróżniającym się budynkiem jest tartak znajdujący się za wschodnimi budynkami mieszkalnymi. 

To, co od razu powinno zaniepokoić naszych zuchów, to cisza i bezruch. Nie szczeka żaden burek, muczka 

nie muczy, a ludzi nie widać. Same zabudowania wyglądają może nie na najnowsze, ale całkiem solidnie 

zachowane. Cokolwiek się tu stało, z całą pewnością nie miało to miejsca dawno temu. 

Już pobieżne przeszukanie pozwoli określić, że mieszkańcy wcale nie uciekli, a zmarli. Opuchnięte 

ciała, wytrzeszczone oczy i wywalone języki sugerują albo chorobę, albo truciznę. Miejmy nadzieję, 

że w drużynie znajduje się jakiś medyk czy chociaż znachor. Jeżeli nie, to nasi odważni bohaterowie mogą 

zabrudzić spodnie uciekając przed cholerą. Nasz uczony zaś może określić, że chłopi zostali otruci. Jeżeli 

faktycznie przykładał się do studiów stwierdzi nawet rodzaj trutki, Zieloną Zemstę. Nie jest ona tania ani 

łatwa w destylacji, za to niezawodna, a proces agonii należy do bardzo bolesnych.  

Dalsze oględziny pozwolą odnaleźć truchła nielicznych zwierząt hodowlanych i stwierdzić, 

że większość mieszkańców była drwalami (co sugeruje również wykarczowana okolica). No i odnaleźć 

więcej martwych chłopów, płci obojga w wieku bardzo różnym. Przeszukanie całego sioła lub głośne 

zachowanie pozwoli spotkać jedynego ocalałego, który zaszył się w tartaku. Również jeżeli hanza 

przestraszy się i postanowi opuścić wieś, ten może się pojawić cudownym zabiegiem fabularnym. Albo 

drogi Bajarzu możesz po prostu przejść do właściwej kampanii. 

Ocalały jest wychudzonym mężczyzną w średnim wieku, znać jednak po nim dawną sprawność 

fizyczną. Surową twarz zdobi mu niechlujna broda, a na sobie ma stare szaty kapłana Wiecznego Ognia. 

Buzdygan przy pasie oraz ruchy zdradzają osobę potrafiącą walczyć. Pech na całego. Nie dość, że wieś 

wymarła, jedzenie pewnie zatrute, to i trafili na klechę-wojownika. 
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Wielebny Blagovest, 

jak nasz ocalały się 

przedstawi, rzuci trochę 

światła na całą sytuację. 

Jest wędrownym 

kaznodzieją, który trafił tu 

parę dni temu. W tym 

czasie miejscowi, dobrzy 

ludzie i sól tej ziemi, 

przygarnęli wycieńczoną 

elfkę. Niechybnie banitkę, 

która niedawno porzuciła 

wiewiórczy ogon 

w strachu przed słuszną 

karą. Elfka, Lavena, 

wykorzystała ich naiwność 

i gdy miejscowi świętowali trzecią rocznicę zbudowania tartaku, zatruła studnię. Ocalał tylko Blagovest, 

którego ochronił Wieczny Ogień. Jeżeli masz dociekliwą drużynę mogą oni nie uwierzyć w cud. Blagovest, 

gdy to zauważy, przyzna, że przyczyna mogła być też bardziej prozaiczna. Jest weteranem wojennym, 

osobą wytrzymalszą i bardziej zahartowaną niż wieśniacy. Wyjaśni też, że w posłudze kapłańskiej szuka 

spokoju sumienia i duszy. Wie, w którą stronę zbiegła elfka, jednak z racji na osłabienie sam może jej nie 

podołać. Poprosi hanzę o pomoc, jeżeli nasi bohaterscy bohaterowie będą nalegali na zapłatę, zgodzi się 

towarzyszyć im przez dwa miesiące, nie posiada wielu ziemskich dóbr, by się nimi dzielić. Ciągle jednak 

pamięta żołnierskie rzemiosło, a jako duchowny nauczył się zajmować ciałem oraz duszą. 

Jeżeli nasza drużyna zgodzi się, może pójść śladami (jeżeli w drużynie jest myśliwy) lub z grubsza 

w kierunku północnym. Natrafi w końcu na starą leśniczówkę, w środku zaś faktycznie zastaną elfkę. 

Wychudzoną, w opłakanym stanie, ale pod bronią. W chacie zaś śmierdzi chorobą. Jeżeli BG nie zamordują 

elfki z zaskoczenia, to wywiąże się dialog między obojgiem BN-ów pełen wzajemnych oskarżeń o otrucie 

wieśniaków.  

O co tu tak naprawdę chodzi? 

• Elfka faktycznie należała do Wiewiórek, a później służyła w Vrihedd (o ile przygoda jest 

w odpowiednim momencie historii świata gry), obecnie jednak próbuje znaleźć spokój; 

• Drwale przyjęli ją ostrożnie ale serdecznie, planowała odpocząć trochę od niebezpieczeństw szlaku; 

• Kapłan służył w wojsku, ale nie byle jakim - siłach specjalnych zwalczających Wiewiórki. Jego ojciec 

był zielarzem, a podczas służby wyspecjalizował się w truciu innych; 

• Lekko mówiąc: nie jest najzdrowszy psychicznie, wręcz jest psychopatą ukierunkowanym szczególnie 

na nieludzi, Nilfgaardczyków i czarodziejów (w tej kolejności); 

• Gdy nie udało mu się podburzyć wieśniaków, stwierdził, że są takimi samymi wrogami ludzkości jak 

elfy. Dolał im trucizny (pamiątka z czasów służby) do studni w czasie święta. Drwale wcześniej go nie 

przepędzili, bo to jednak duchowny; 
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• Lavena ocalała ze względu na swój odmienny metabolizm. Gdy trucizna zaczęła działać, zbiegła. 

Drużynowy medyk może potwierdzić taką możliwość; 

• Blagovest został na miejscu, by napawać się “bożym dziełem” (patrz punkt o byciu psychopatą). 

Wiedział też, że ofiara daleko mu nie umknie. Hanzę zaś wykorzystał jako bezpieczniejszy sposób 

załatwienia sprawy. Jeżeli wśród BG są “wrogowie dobrych ludzi”, to mógł uznać, że ogień należy 

zwalczać ogniem. A ocalałych dobije/otruje po wszystkim (stąd też propozycja przyłączenia się). 

Tropy 

• Jeżeli w drużynie jest medyk, mógł dowiedzieć się, że trucizna jest raczej niezawodna w stosunku 

do ludzi (patrz opis). Jeżeli nie wierzy w cuda, to opowieść klechy powinna wzbudzić podejrzenia; 

• Blagovest niechętnie mówi o swojej przeszłości, szczególnie służbie wojskowej; 

• Nawet jeżeli czasowo współpracuje z nieludźmi, będzie można odczuć skrywaną niechęć; 

• To wychudzony, zarośnięty i obszarpany kapłan pośrodku wioski trupów, powinno śmierdzieć nie 

tylko zgnilizną. 

Rozwiązania 

Ja widzę cztery możliwe, więc gracze pewnie znajdą piąte: 

1. Hanza w pewnym momencie ignoruje całe spotkanie stwierdzając, że to nie ich sprawa. Odchodzą 

w siną dal, olewając sprawę. 

2. Wypełniają prośbę Blagovesta, a ten może faktycznie przyłączyć się do drużyny. Jest wojownikiem, 

trucicielem a może i zna się na podchodach. Super! No i rasistą, fanatykiem oraz mordercą. Mniej 

super? 

3. Staną po stronie Laveny, słuszność moralna będzie ich nagrodą. 

4. Zabiją oboje, udowadniając, że są najbardziej morderczy w całej okolicy. Biorąc pod uwagę 

konkurencję, to całkiem niezły wyczyn. No i zgarną ekwipunek kapłana - hobbystycznego truciciela 

i byłej żołnierz. 

Propozycje dodatkowe 

1. Jeżeli Twoja drużyna lubi walkę, to podążanie tropem elfki jest dobrym momentem na atak wilków 

czy bestii. 

2. Niektóre drużyny preferują wymierne nagrody, sesja ma zaś sprawiać satysfakcję i radość, stąd dwie 

propozycje “wynagrodzenia” od Laveny: 

a) podobnie jak Blagovest może pomóc w ich sprawach; 

b) ma już dość wojny i zabijania, po znalezieniu przyjaznej społeczności zakopała w pobliżu swój miecz. 

Powie hanzie, gdzie go ukryła. Ostrze jest bardzo dobrze wykonane. 


