
Immunitet, 

czyli wiedźmin w czasie zarazy 

Nadeszły czasy zarazy. Stolica Temerii, Wyzima, 

dziesiątkowana jest przez plagę. Wszyscy myśleli, że choroba 

wygasła wraz z nadejściem wiosny, ale na jesieni uderzyła z 

podwojoną mocą. Ulice wyludniały, chorzy leczeni są w 

murach świątyń, a porządku nie pilnuje już nikt. Wojsko 

ruszyło z królem Foltestem na wojnę i w związku z 

zamieszaniem w kraju po jego śmierci, nigdy nie wróciło. 

Nieliczne lokalne oddziały otaczają miasto kordonem 

sanitarnym. Straż miejska jest w rozsypce. Gwardia pałacowa 

zabarykadowała się w Nowym Zamku. Po ulicach krążą tylko 

śmierć, bandyci i potwory. 

Na zamku pozostało wielu urzędników oraz królewskie 

pieczęci, niezbędne do zatwierdzania ważnych dokumentów. 

Nikt jednak nie poważy przeprawić się przez ogarnięte zarazą 

miasto. Chyba, że ktoś posiadający immunitet, 

nadprzyrodzoną odporność na choroby… 

Poniższy tekst to zestaw tabelek pozwalających rozegrać 

prostą przygodę w Witcher RPG bez Mistrza Gry albo pomóc 

MG w stworzeniu historii dla jednego Gracza. Postać 

podejmie się straceńczej misji przeniesienia pilnej 

wiadomości na zamek. Dzięki mutacji lub magicznemu 

rytuałowi będzie odporna na zarazę, ale nie na inne zagrożenia 

związane z wyprawą w mury nieszczęsnej stolicy Temerii. Na 

końcu tego materiału umieściliśmy dwójkę takich bohaterów: 

wiedźmina Veskora i wojowniczą druidkę Rivellę. Możecie 

też stworzyć sami takie postaci. 

Zatem zaczynamy! 

Do gry potrzebujesz podręcznika podstawowego do Witcher 

RPG, kostek k10 i k6, gumki i ołówka oraz karty postaci 

(wypełnionej własnoręcznie albo wybraną z dwóch 

podanych). W trakcie rozgrywki będziesz wykonywać testy na 

wskazane PT i masz szansę stoczyć walkę (jak ją rozegrać, 

przeczytasz dalej). Dobrze więc mieć zasady pod ręką. 

Teraz po kolei: 

1) Wybierz postać; 

2)  Przeczytaj poniższy tekst fabularny; 

3) Kiedy tekst Ci to wskaże, rzucaj w kolejnych 

tabelkach kostką sześcienną (k6) i przeżyj przygodę 

w czasach zarazy! 

Przed Tobą spokojna tafla jeziora, po którego drugiej stronie 

wznoszą się mury umęczonej zarazą stolicy Temerii. Jest 

wieczór, a wiatr szczęśliwie wieje w kierunku miasta, niosąc 

zapach sosnowego lasu. Wiesz, że w Wyzimie nie możesz liczyć 

na takie przyjemne aromaty. W mieście szaleje zaraza, ulic 

nikt nie sprząta a ponoć tam, gdzie nie palą się stosy ze 

zwłokami, rozkładające się trupy leżą na ulicy. Nie jest to 

przyjemne miejsce, ale trzeba się tam udać. Pamiętasz 

poważną twarz konstabla Jana Natalisa, który powierzył Ci tę 

odpowiedzialną misję. Obietnica ciężkiego trzosa orenów 

skusiła Cię równie mocno, co szczera prośba zwycięzcy spod 

Brenny. Poprawiasz rzemienie torby, w której masz pismo od 

niego do grododzierżcy Velerada. Czas zepchnąć łódkę na 

wodę, dostać się na drugi brzeg i przemknąć przez uśpione 

miasto na Nowy Zamek. Ruszasz. Dla dodania sobie otuchy 

powtarzasz sobie w myślach szczegóły misji… 

Misja 

Rzuć 1k6 by ustalić, jakie zadanie Ci powierzono. 

1 
Królewskie 

pieczęci 

Temeria jest sparaliżowana, bo królewskie 

pieczęci zostały na zamku i nikt nie może 
ogłosić powszechnie obowiązującego prawa. 
Natalis potrzebuje ich, ale wie też, że Velerad 
niekoniecznie będzie chciał je wydać. By 
wykonać misję po dotarciu na zamek będzie 
potrzebny test Uroku albo Wykształcenia na 
PT 15 (przełamanie WOLI grododzierżcy). 

2 Zdrajca 

Konstabl odkrył, że grododzierżca zdradził. 
Celowo nie zapobiegł rozwojowi zarazy, bo 

chce poddać miasto nadchodzącym wojskom 
Nilfgaardu i zachować jeśli nie stołek, to 
przynajmniej głowę. Niedoczekanie. Aby 
wykonać misję po dotarciu na zamek czeka 
Cię walka z grododzierżcą, który ma 
współczynniki takie jak Bandyta (s. 276), ale 
WOLĘ 5 i w związku z tym 25 PZ. Żeby się 
do niego dostać nie narażając się na starcie z 

gwardzistami (czterech Bandytów), musisz 
zdać test Skrytości na PT 10. 

3 Bard 

Jan Natalis prosi o wyprowadzanie z Wyzimy 

przebywającej na zamku młodej artystki o 
imieniu Dalia. Jak mówi, to przysługa dla 
przyjaciela. Nastoletnia dziewczyna to 
oficjalnie sierota, ale zapewne jest bękartem z 
dobrego domu, bo ktoś łożył na jej 
wykształcenie. Talent do śpiewu zapewnił jej 
miejsce na dworze. Ma włosy w kolorze 

białego złota i intensywnie błękitne oczy. 
Velerad przystanie na tę prośbę, ale żeby 
przekonać krnąbrne dziewczę trzeba będzie 
albo zdać test Perswazji albo Amorów na PT 
14. Wiedźmini mają z niejasnych przyczyn 
bonus +4 do tego drugiego… 

4 Pierścień 

Listy do Velerada to tylko zmyłka. Tak 
naprawdę Jan Natalis wysyła Cię po sygnet 
księżniczki Addy. Zostawiła go ona w swojej 
komnacie. Jeżeli go odzyska (a Velerad 
sprzyja tej opcji), będzie mogła sygnować 

dokumenty w imieniu królestwa Temerii i de 
facto oddać je pod kontrolę jej męża, króla 
Radowida. Aby wykonać misję po dotarciu na 
zamek potrzebny będzie test Skrytości albo 
Włamań na PT 14. Jeśli on się nie powiedzie, 
czeka Cię walka z czterema gwardzistami 
(współczynniki Bandytów, s. 276). 

5 Eskorta 

Natalis prosi Cię o przyprowadzenie z zamku 
jego bratanka, Kosmy. Listy do Velerada 
załatwią sprawę. Problem polega na tym, że 

młody chłopak przyciąga uwagę monstrów, a 
sam w walce potrafi co najwyżej pozostać 
przy życiu. W czasie drogi powrotnej z zamku 
musisz wylosować dodatkową walkę z 
potworami. Co sprawia, że młody Natalis 
cierpi na taką przypadłość to już temat na inną 
historię. 

6 Lekarstwo 

W lochach Nowego Zamku siedzi alchemik 
Adalbert Kalkstein. Wedle doradców 
Natalisa, opracowana przez niego mikstura 

jest jedynym znanym lekarstwem na tę 
zarazę. Trzeba wyciągnąć uczonego z lochu i 
przekonać go do współpracy. Natalis ze 
swojej strony oferuje mu list żelazny 
pozwalający alchemikowi opuścić kraj i udać 
się do bezpiecznego Novigradu. Kalkstein 
jest jednak obrażony i uparty, więc dla 
powodzenia misji będzie potrzebny zdany test 
Perswazji albo Zastraszania na PT 15. 

 



Komplikacje 

Droga do Nowego Zamku jest usiana niebezpieczeństwami. 

Czekają Cię dwie przeszkody. Najpierw musisz się dostać do 

zamkniętego miasta, co samo w sobie stanowi wyzwanie. 

Potem trzeba przedostać się przez targaną zarazą i 

niepokojami Wyzimę aż na zamek. Jeżeli toczysz walkę, 

przejdź na stronę o potworach, znajdziesz tam jej zasady. 

Pierwsza przeszkoda 

Rzuć 1k6 i zmierz się z pierwszym zagrożeniem! 

1 Kanały 

Ścieki i brudy z całej Wyzimy płyną wartkim 

strumieniem przez te obrzydliwe kanały. To 
nieprzyjemna droga do miasta, ale też dość 
pewna. Wykonaj test Wytrzymałości na PT 
10. Jeśli go nie zdasz, masz mdłości i dostajesz 
karę -2 do wszystkich testów aż do 
opuszczenia kanałów. To okropne miejsce roi 

się też od utopców. Musisz stoczyć walkę z 
czterema takimi potworami (s. 308). Przejście 
przez kanały zapewnia Ci bonus +4 do testu 
omijania Drugiej przeszkody. 

2 
Brama 

Kupiecka 

To kanciasta i przysadzista konstrukcja na 
końcu zawalonego kamiennego mostu. Mimo 
zarazy, powiewają nad nią temerskie flagi: 
srebrne lilie na czarnym tle. W oknach palą się 
światła. Chcąc nie chcąc łomoczesz w bramę. 
Z góry natychmiast odzywa się głos: „Czego 

tam szukacie po nocy? Wstęp wzbroniony, 
znaczy się za sto orenów!”. Jeżeli masz taką 
kwotę, możesz przekupić strażników. Możesz 
też spróbować Interesów albo Zastraszania 
(PT 16), by zbić cenę o połowę. Jeśli to się nie 
uda, możesz walczyć z trzema strażnikami 
(Bandyci, s. 276) albo poddać wyzwanie. 

3 
Brama 

Młyńska 

Ostry łuk tej bramy jest zawalony kamieniami, 
w większości wielkimi głazami z przęseł 
zburzonego mostu. Przesunąć je trudno, ale 

można to zrobić testem Krzepy albo Zaklęć na 
PT 18. Jest jeszcze możliwość wspięcia się tu 
po murze, ale ten jest śliski, więc wymaga to 
zdania testu Atletyki na PT 16. Jeśli to się nie 
powiedzie, ta droga jest niestety zamknięta. 

4 
Brama 

Powroźnicza 

Niewielka i wąska północna brama Wyzimy 
wydaje się stać otworem. Wokół niej jest 
ciemno i dziwnie cicho. Na wszelki wypadek 
przygotowujesz broń. I słusznie, osoba 
wchodząca od strony tej bramy musi być 

pogromcą potwora. Wylosuj bestię z następnej 
strony. Nie rzucaj na miejsce starcia, to znamy. 

5 
Brama 

Mariborska 

Wejście do miasta od strony jeziora nie jest 

niestety bezpieczne. Ludzie Natalisa ostrzegli 
Cię, że kilka dni temu wieżę zajęły Wiewiórki, 
nieludzcy buntownicy, którzy podpłynęli 
łodziami i wysadzili bramę. Możesz 
spróbować się przemknąć, ale to czujna zgraja 
(Skrytość na PT 16). Masz szansę podszyć się 
pod jedno z nich, co wymaga jednak płynnego 
porozumiewania się Starszej Mowie (PT testu 

Języka to 14). W końcu możesz stoczyć walkę 
z trójką Scoia’tael (s. 278). 

6 Mury 

Wyzima jest warownym miastem. Przetrwała 

niejedno oblężenie, tak w wojnach z najeźdźcą 
jak i domowych. Król Foltest kazał odnowić 
mury po tym, jak Geralt z Rivii odczarował 
jego córkę, są więc w dobrym stanie. Wspięcie 
się na nie wymaga testu Krzepy na PT 14. 
Potem trzeba z nich zeskoczyć na dachy 
uśpionego miasta. To test Atletyki na PT 12. 

Niezdanie go nie kończy tego wyzwania 
porażką, ale kończy się 4k6 obrażeń w korpus. 

Porażka w pierwszej przeszkodzie 

Jeżeli nie powiedzie Ci się dostanie się do miasta, musisz spróbować 

ponownie. Rzucasz znowu w tabeli Pierwszej przeszkody. Jeśli, nie 

daj Melitele, nie uda Ci się ponownie, droga do Wyzimy jest dla 

Ciebie zamknięta. Misja kończy się porażką. 

Druga przeszkoda 

Wykonaj test Skrytości na PT 18. Sukces oznacza, że docierasz 
na zamek bez problemów. Jeśli się nie uda, rzuć w tabeli (1k6). 

1 

Smród, 

głód i 

ubóstwo 

Trafiasz na ulicę pełną trupów, rozkładu i 
umierających ludzi. Jest Ci niedobrze. Możni 

porzucili biedaków, którzy dogorywają w 
tym ponurym miejscu. Nieszczęśnicy 
wyciągają ku Tobie ręce i błagają o pomoc i 
wodę. Jeżeli chcesz kontynuować misję, 
musisz zdać test Nieugiętości na PT 14, by 
przejść tą ulicą. Jeśli decydujesz się tu zostać 
i pomagać chorym, dla nas jesteś zwycięzcą. 

2 Procesja 

Ulicę blokuje długi korowód wiernych. 
Śpiewają oni (z przerwami na kaszel), 
religijne hymny. Kapłani idą przodem, 
wznosząc sztandary i jakąś złotą statuę. Nikt 

tu Cię nie słucha, ale test Krzepy albo 
Zwinności na PT 16 pozwoli Ci przepchnąć 
się przez tłum. 

3 
Gangi 

Wyzimy 

Grupa wyrostków z pałkami i kamieniami 

idzie ulicą rozbijając okna i tłukąc każdego, 
kto nie rzuci w ich stronę sakiewką. Możesz 
oddać im swoje pieniądze albo stoczyć z nimi 
walkę (czterech Bandytów s. 276, którzy 
mają tylko sztylety, zadające tyle samo 
obrażeń krótkie pałki). 

4 
Straże na 

straży 

Dwóch strażników miejskich z pałkami idzie 
ulicą i tłucze każdego, kto nie rzuci w ich 

stronę sakiewką. Możesz oddać im pieniądze, 
spróbować wytłumaczyć im, że jesteś osobą 
urzędową (Perswazja lub Zastraszanie na PT 
16) albo stoczyć z nimi walkę (mają 
współczynniki Bandytów, s. 276). 

5 
Problemy z 

Wiewiórkami 

W obozie pod miastem mówiono, że 
Scoia’tael pojawili się w mieście, a Ty masz 
nieszczęście na nich trafić. Pół tuzina 
Wiewiórek szabruje właśnie sklep alchemika. 
Dwójka elfów z tasakami rusza w Twoją 

stronę. Możesz spróbować im uciec (Atletyka 
na PT 16), dogadać się z nimi w Starszej 
Mowie (Język PT na PT 12) albo walczyć z tą 
parą (współczynniki na s. 278, bez broni 
zasięgowej). Masz na to trzy rundy, potem do 
walki dołączy się reszta szabrowników. 

6 

Jak nie 

urok, to 

sraczka 

Wychodzisz na plac zasnuty kolorowym 
dymem. Opierając się o cembrowinę 
fontanny stoi tu czarodziej. Jest wychudły i 
blady, jego oczy są podkrążone. Kiedy Cię 

widzi, unosi drżącą rękę i mówi resztkami sił 
„Uciekaj!”, po czym natychmiast kicha. 
Wywołuje to efekt taki, jak aktywacja 
Rytuału Magicznej Pieczęci (przy wyniku 
„6” rzuć jeszcze raz). Jednocześnie rzuć na 
tabeli Pecha w magii i zastosuj wynik na 
czarodzieju. Kolejne kichnięcia przychodzą 
co trzecią rundę i zaraz po pierwszym możesz 
bezpiecznie uciec. Kiedy Pech zada 

czarodziejowi 10 Ran, umrze on. Jeśli 
wcześniej zdołasz uczynić go nieprzytomnym 
lub uzdrowić, jesteś prawdziwym bohaterem. 

Porażka w drugiej przeszkodzie 

Jeżeli nie powiedzie Ci się, kiedy już jesteś w mieście, musisz ruszyć 

mniej bezpieczną drogą. Taką, na której napotkasz niebezpieczne 

bestie. Musisz wylosować spotkanie z Potworem (patrz następna 

strona). Do rzutów na Miejsce starcia i rodzaj Potwora dodajesz +1. 



Potworna strona misji 

Znajdziesz tu proste zasady pozwalające rozegrać walkę 

bez udziału MG. Jeżeli potykasz się z członkami ras 

inteligentnych, od razu przejdź do sekcji Taktyka 

przeciwników. Jeśli napotykasz potwora i opis nie 

mówi, co to za stwór, rzuć najpierw, co to jest i gdzie się 

z nim spotkasz. 

Wrogowie będą uciekać i ścigać Ciebie, jeśli 

zdecydujesz się wycofywać. Do tego też znajdziesz tu 

pomoce. 

Potwór 

Rzuć 1k6 by ustalić potwora. 

1 Utopce 

Lezą za Tobą dwa wychudłe łyse i niezwykle 

głupie potwory. Odejmują one 1 od wyniku 
rzutu na taktykę („1” i „2 liczą się jak „1”). 
Strona 308. 

2 
Zdziczałe 

psy 

Trzy wychudłe i przyzwyczajone do 

ludzkiego mięsa kundle. Strona 316. 

3 
Baba 

cmentarna 

Widać uznała, że cała Wyzima to już 

cmentarz. Nie ma kręgu z czaszek. Strona 
282. 

4 Ghule 
Trupojady tutaj to codzienność. Dobrze, że 

przed toba są tylko dwa. Strona 290 

5 Upiory 
Trzy zjawy to jeszcze nie korowód śmierci, 

ale wkrótce może ich być więcej. Strona 306. 

6 Nekkery 
Cztery karły urządzają tu swoje harce. Strona 

300. 

7 
Wygłodniały 

wampir 

Ta blada istota zatacza się w Twoją stronę. 

Lepiej od razu uciekaj. Potwór ma co prawda 
tylko po 20 PZ i PW, ale inne współczynniki 
katakana ze strony 297. 

 

Miejsce starcia 

Rzuć 1k6, by ustalić, gdzie masz nieszczęście walczyć.  

1 Nadbrzeże 

Brzegi jeziora nigdy nie są bezpiecznie. 
Łatwo tu się poślizgnąć czy wpaść do wody. 
Szczęśliwie oświetla je blask księżyca. 

2 Kanały 

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie i w 
dodatku śmierdzi. Postaci i potwory 

potrafiące widzieć w ciemności zyskują tu 
bonus +1 do wszystkich testów. 

3 Cmentarz 

Źle skręcasz i trafiasz w najbardziej spokojne 

miejsce w Wyzimie. Dawno nikt już nie ma 
czasu grzebać tu zmarłych. Baba cmentarna 
ma tu swój stos czaszek. 

4 Świątynia 

W nawach bocznych leżą jęczący chorzy, a 

Ty jesteś jedynym, co stoi między nimi a 
potworem. 

5 
Ślepy 

zaułek 

To mogła być pułapka. Wchodzisz w ulicę 
kończącą się murem, a za plecami słyszysz 
dyszenie potwora. 

6 Dachy 

Poruszanie się ponad ulicami Wyzimy ma w 
tej sytuacji sens, ale jest niebezpieczne. 
Każdy uczestnik walki na dachu musi co 
rundę wykonywać test Atletyki na PT 12. W 
razie niepowodzenia spada i zostaje 

wyłączony z walki (starcie się kończy). 

7 
Opuszczona 

gospoda 

Kiedyś „Miś Kudłacz” był gwarnym i 

wesołym przybytkiem. Dziś straszy wybitymi 
oknami i trzeba tu nawigować między 
połamanymi ławami. Nie możesz tu użyć 
obrony Zejście z linii. 

Taktyka przeciwnika 

Niezależnie od liczby wrogów, działają oni na tej samej 

Inicjatywie i wszyscy wybierają to samo podejście, opisane w 

poniższej tabelce. Na kostkach k10 zawsze wypada im 5 i 

zawsze trafiają w korpus, nie musisz więc za nich turlać (poza 

obrażeniami), a dodajesz tylko aktualne współczynniki. 

Używają domyślnie najlepszych potencjałów w Ataku i 

Obronie. Jeżeli wróg osiągnie swój Próg Ciężkich Ran, 

natychmiast zaczyna uciekać. Możesz wtedy ruszyć w Pogoń 

za potworem. Ty możesz zacząć uciekać w dowolnym 

momencie. Rzuć wtedy na Ucieczkę przed potworem. 

W tej rundzie wróg jest (rzuć 1k6): 

1 Ostrożny 

Stara się zachować dystans i zaatakować 

z odległości albo stosuje zdolność 
pozwalającą ukryć się czy wyjść ze 
starcia. Jeżeli tego nie może, 
wyprowadza zwykły atak. 

2 Agresywny Atakuje najsilniejszym z ciosów. 

3 Defensywny 
Wybiera Aktywną obronę i jeśli stracił 

Wytrwałość, również Złapanie oddechu. 

4 Rozwścieczony 

Atakuje najsilniejszym z ciosów i 

wydaje Wytrwałość, by uderzyć 
ponownie po raz drugi. 

5 Nadprzyrodzony 

Jeżeli może, wykorzystuje jedną ze 

swoich zdolności nadprzyrodzonych 
(zastosuj najbardziej pasującą do 
sytuacji albo wylosuj). Jeśli takiej nie 
ma, atakuje najsilniejszym z ciosów. 

6 Ucieka 

Zmienia zdanie i zaczyna uciekać. 
Walka może się na tym skończyć, ale 
postać może wybrać Pogoń za 

potworem. 

 

Pogoń za potworem 

Rzuć 1k6 by zobaczyć, jak się skończy. 

1 Do nory 
Potwór znika kryjąc się w sobie tylko znanym 
miejscu. 

2 Osaczony Potwór znowu zaczyna walczyć normalnie. 

3 Cios łaski Stwór ginie od ciosu w plecy. 

4 Leże 

Potwór ucieka do lokacji (z tabelki obok), w 
której zyskuje jakieś bonusy i zaczyna tam 
znowu walczyć. 

5 Pechowiec 
Monstrum też się może pomylić. Wpada na 
coś lub na coś się nabija i ginie na miejscu. 

6 Zasadzka 
Goniąc potwora trafiasz w miejsce, gdzie jest 
ich dwa razy więcej. Powodzenia. 

 

Ucieczka przed potworem 

Możesz zawsze spróbować uciec z walki. By ustalić, co zrobi 
przeciwnik, rzuć 1k6. 

1 I co ja robię tu? 
Wróg jest tak zaskoczony, że pozwala 
Ci uciec. 

2 Wyścig 
Jeżeli masz BIEG większy od potwora, 
uciekasz mu. Jeśli nie, musisz walczyć. 

3 
Niespodziewany 

obrót spraw 

Wpadasz przez okno czy dach do domu 
czarodziejki (s. 280, ma Amory na +6). 
Niszczy ona potwora, ale musisz 
wygrać test Nieugiętości przeciwko jej 
Amorom albo już tu zostaniesz. 

4 
Rzutem na 

taśmę 

Dobiegasz do bram Nowego Zamku. 
Straże rozsiekują wroga, a Ty możesz 

wykonać swoją misję. 

5 A to pech 

Masz do wyboru: skoczyć z dużej 
wysokości i otrzymać 3k6 obrażeń w 
korpus albo kontynuować walkę. 

6 
Co Ty tutaj 

robisz? 

Przeciwnik traci zainteresowanie Tobą i 
porzuca pościg. 

 



 

  



 


