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Wprowadzenie 

Witamy Was w jednej z fanowskich przygód 

przygotowanej dla polskiej edycji systemu 

Witcher RPG. Świat wiedźmiński jest bogaty w 

historie we wszystkich jego zakamarkach, od 

morza na wschodzie po Góry Sine i kraje za 

nimi leżące na zachodzie. Nic więc nie stoi na 

przeszkodzie, by dołożyć do tego jeszcze jedną 

opowieść. Opowieść, która tym razem dotyczyć 

będzie ludzi z Południa, drugiej strony konfliktu 

toczącego się na Kontynencie. 

Przygotowanie do gry 

Scenariusz przewidziany jest dla kilku graczy, 

sprawdzi się zarówno w małych drużynach, jak 

i tych większych, liczących nawet 6 czy 7 osób. 

Nie potrzebujecie do niego niczego więcej poza 

znajomością zasad z podręcznika 

podstawowego, kilku kostek i kart postaci. 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by 

urozmaicić sesje kilkoma klimatycznymi 

drobiazgami. 

Czarne złoto dostosowane jest zarówno dla 

postaci poczatkujących, jak i tych średnio 

zaawansowanych, które nazbierały już trochę 

doświadczenia. BG mogą już się znać lub nawet 

mieć za sobą kilka wspólnych przeżyć, a te 

wydarzenia będą po prostu kolejną wspólną 

przygodą. Wtedy zadaniem Mistrza Gry będzie 

dostosowanie wstępu do ostatnich losów 

drużyny. Jeśli jednak drużyna dopiero się 

zawiązuje, a postaci graczy dopiero zostały 

stworzone, będzie to idealna okazja na ich 

pierwszą wyprawę i zacieśnienie więzi. 

Ale o czym jest ta historia? 

Bohaterowie Graczy żyją w czasach kolejnego 

wielkiego konfliktu: trzeciej już wojny z 

Nilfgaardem. W przeciwieństwie jednak do gier 

i książek ze świata Wiedźmina, tutaj stoją po 

stronie barykady, która zwykle była 

przedstawiana jako ta zła - trzymają stronę 

Cesarstwa. Dokładniej rzecz biorąc, służą 

nawet w jego wojsku, pełniąc funkcje 

odpowiednie do swoich talentów. Drużyna jest 

grupą wyróżniających się ludzi, którzy w 

związku z toczącym się konfliktem otrzymali 

rozkaz udania się z konwojem do Mahakamu i 

wynegocjowania jak najlepszej umowy na 
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dostawy broni dla wciąż rozszerzającego się 

frontu. Chociaż Północ Kontynentu ogarnięta 

jest walkami, sami bohaterowie mają względny 

spokój od wojennej zawieruchy, choć narażeni 

będą na wiele innych niebezpieczeństw. 

Zadanie otrzymane od armii nie zmusza jednak 

graczy do tworzenia postaci wojskowych czy 

związanych z walką, ani też do wiązania swoich 

historii ze sprawami militarnymi. Mogą być 

zarówno kupcami, bardami, jak i 

rzemieślnikami, którzy w różny sposób 

wykazali się w oczach jednego z generałów czy 

nawet samego cesarza. Gdy więc zaszła taka 

potrzeba, zostali wysłani wraz z konwojem w 

stronę krasnoludzkich gór. Mogą należeć do 

arystokracji czy pospólstwa, z pochodzenia być 

nawet Nordlingami, którzy teraz służą po 

właściwej stronie.  Ich pochodzenie jest 

nieważne w oczach tych, którzy ich wysłali. 

Liczą się talent i oddanie sprawie, które będą 

potrzebne w przeprawie przez niebezpieczny 

teren oraz w negocjacjach z krasnoludami. 

Co zaś się tyczy samej misji… Rosnące 

zapotrzebowanie na sprzęt, w tym broń i zbroje, 

dla nilfgaardzkiej armii zmusiło cesarza do 

kolejnego handlu z krasnoludami. Tym samym 

dowódca dywizji Alba, Morvran Voorhis, 

otrzymał polecenie by za zagrabione na 

zdobycznych terenach upadającej Temerii 

kosztowności wykupić uzbrojenie z 

Mahakamu. Cesarz wysyła wybranych przez 

siebie ludzi, którzy mają dołączyć do konwoju i 

przeprowadzić negocjacje. Grupa, czyli 

postacie graczy, składa się ze specjalistów, 

którzy według cesarza mają podołać zadaniu. 

Do ochrony ich osób oraz przede wszystkim 

złota na wozach, na czas drogi i negocjacji 

Morvran Voorhis ma wycofać z frontu  oddział 

ze swojej dywizji. Cały konwój udać się musi 

do bram krasnoludzkich gór, w stronę terenów 

klanu Dahlbergów, którego głową jest Irnik 

Dahlberg. To z nim nilfgaardczycy chcą dobić 

targu. 

Jeśli drużyna grała już ze sobą wcześniej, 

Mistrz Gry będzie musiał obmyślić, jak 

najlepiej skierować ich losy w stronę 

współpracy z Nilfgaardem. Być może zostali 

zmuszeni do zmiany strony konfliktu, może od 

dawna to planowali, a być może to właśnie z 

Południa pochodzą? Możliwości jest wiele 

(mogą nawet posłużyć za kanwę poprzedzającej 

tę przygody), więc tutaj pozostawiamy Wam 

wolną rękę . Natomiast w przypadku, gdy 

tworzycie nowe postaci., gracze mogą z góry 

dopowiedzieć część historii przed 

wydarzeniami z tego scenariusza, która 

wyjaśni, jak spotkali się razem w jednym 

oddziale, co przywiodło ich do tego miejsca i 

czym wyróżnili się w oczach wpływowych 

ludzi. Wszyscy lub chociaż część z nich mogła 

znać się już wcześniej, co tylko wzmocni więzi 

spajające drużynę. W ostateczności, gdyby 

gracze mieli trudności z zebraniem się w grupę, 

Mistrz Gry może po prostu przekazać im, że w 

związku z zapotrzebowaniem wojennym 

otrzymali swój przydział i rozkazy. Gdy tylu 

ludzi wcielanych jest teraz do armii, spokojna 

misja na tyłach frontu nie jest niczym 

strasznym. Szybko załatwią, co trzeba i wrócą 

w spokoju do domu, prawda? 

Niezależnie od wersji, która będzie miała 

miejsce, na początku przygody Mistrz Gry 

powinien odczytać bądź w inny sposób 

przekazać rozkaz, jaki postacie otrzymały. Oto 

on: 

Od: Morvran Voorhis, dowódca dywizji Alba. 

Żołnierze! Z woli cesarza Imperium Nilfgaardu, 

Emhyra var Emreisa, Deithwen Addan yn Carn 

aep Morvudd, zostajecie wysłani do Mahakamu 

w celu zakupienia niezbędnych zapasów broni 

od głowy klanu Dahlberg. Waszym zadaniem 

jest wynegocjowanie satysfakcjonującej 

cesarza  ceny, osobiste dostarczenie zapłaty 

oraz bezpieczne odeskortowanie przedmiotów 

transakcji do centrum logistycznego w 

Dillingen. Za bezpieczeństwo powierzonego 

wam złota oraz zakupionej broni odpowiadacie 

własnymi głowami. Do waszej dyspozycji 

oddaję oddział czterdziestu piechurów i 

dziesięciu jeźdźców. Nie zawiedziecie. 

Niech żyje cesarz! 

Od tego miejsca osoba, która przyjęła na 

siebie rolę Mistrza Gry, może czytać dalej. 

Gracze natomiast nie powinni zapoznawać 

się z kolejnymi stronami, by nie zepsuć sobie 

zabawy. Od tego momentu zwracamy się już 

tylko do Mistrza Gry. 
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Streszczenie historii 

Gracze wyruszają do Mahakamu jako część 

konwoju chroniącego zrabowane z Temerii 

kosztowności, które mają wymienić na 

mahakamską broń. Zadanie negocjacji z 

krasnoludami samo w sobie nie będzie proste, 

bo już wjazd do Mahakamu będzie stanowił 

problem. Tylko głowa klanu lub sam Brouver 

Hoog mogą zezwolić na wejście, a ani jednego, 

ani drugiego pod bramą nie będzie. Zmuszona 

czekać na któregoś z nich drużyna najpewniej 

obozować będzie przed wejściem do starej, 

opuszczonej kopalni, nie znając jeszcze jej 

prawdziwej historii. Dopiero wypadek z 

zawaliskiem i konieczność odzyskania złota, 

zmusi ich do zejścia w tunele. Tam odkryją 

straszną tajemnicę klanu Dahlbergów, a 

konkretniej ich przywódcy, Irnika. Starszy 

krasnolud wiele lat temu zamknął w tunelach 

swojego własnego syna wraz z jego 

kompanami, gdy ci odkryli skażoną wodę 

wydobywającą się z wnętrza góry i zatruwającą 

źródła, z których korzystał cały klan. Gdyby 

prawda wyszła na jaw, Dahlbergowie musieliby 

opuścić swoje ziemie i kopalnie, tym samym 

tracąc swe bogactwa. Zaślepiony żądzą zysku 

Irnik skazał swojego syna na powolną śmierć w 

samotności, by chronić swe bogactwa i władzę, 

jednocześnie skazując cały klan na długie 

wymieranie od zatruwającej go wody. Gracze 

będą musieli dokonać wyboru, czy bardziej 

cenią sobie korzystną umowę handlową, czy 

życia i zdrowie krasnoludów oraz rozliczenie 

mordercy z jego czynów. 

 

 

Alternatywna wersja historii 

W tego typu ramce przedstawiać będziemy 

alternatywną wersję pewnych wątków scenariusza, 

które Mistrz Gry może wykorzystać lub nie. Sam 

musi zdecydować, czy dorzucić kolejne wyzwanie 

dla graczy. Czyni ono przygodę trudniejszą, ale z 

pewnością w ciekawy sposób rozwinie całą historię. 

 

 

Konwój 

Scenariusz rozpoczyna się w momencie, gdy 

cały oddział jest już razem i to niecały dzień 

drogi od bram Mahakamu. Postacie graczy mają 

w nim wiodące role. Każda z nich została 

wybrana ze względu na to, że wyprawa 

potrzebowała specjalistów. Powody, dla 

których dana profesja jest potrzebna, zależą 

przede wszystkim od pomysłów graczy i ich 

wyobraźni. Jeśli jednak potrzebowaliby 

inspiracji, poniżej przedstawiamy kilka 

propozycji. 

Bard: bard to człek w świecie obeznany. Zna 

imiona wpływowych ludzi i nieludzi. Wie, 

którą strunę w rozmowach poruszyć, by 

wywrzeć właściwy wpływ na rozmówców. Czy 

to własnym urokiem, czy groźbą… 

Czarodziej: wielka siła magii jest szeroko 

znana. Czarodziej zapewni spore wzmocnienie 

dla oddziału i dopilnuje, żeby złoto było 

bezpieczne. 

Kapłan: ze wsparciem boskich sił jest cennym 

nabytkiem dla oddziału. Potrafi nie tylko 

utrzymać morale żołnierzy w ciężkich 

warunkach, uleczyć ich rany, ale i w bitwie się 

przyda. 

Kupiec: jest to wyprawa, która ma na celu 

wytargowanie jak najlepszych warunków 

umowy z krasnoludami. Tylko wprawny kupiec 

poradzi sobie z tą upartą rasą. 

Medyk: każdy żołnierz potrafi przyłożyć 

szmatę do własnej rany, ale tylko Medyk 

poskłada rannych i zadba, by nie zginęli od 

zakażonych ran. Pomoże też przy chorobach, 

które może wywołać niekorzystny klimat. 

Przestępca: być może będzie to nilfgaardzki 

szpieg, który w Mahakamie ma dodatkowe 

zadanie? 

Rzemieślnik: Transport ciężkich wozów po 

bezdrożach to niełatwe zadanie. Naprawy na 

pewno będą potrzebne, a być może i jakąś 

przeprawę będzie trzeba wybudować. 

Zbrojny: oficer lub żołnierz, który ostatnio 

wsławił się czymś w walkach na froncie i został 

awansowany. Jak nic może objąć dowództwo 

nad całą grupą. 
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Wiedźmin: bezdroża w pobliżu gór jak i same 

góry to nie są bezpieczne gościńce w sercu 

Nilfgaardu – wszędzie tu mogą czaić się 

potwory. Tym bardziej w czasach wojny 

wiedźmin będzie więc potrzebny. 

Szlachcic: przedstawiciel elity politycznej 

Nilfgaardu jest naturalnym wyborem na 

głównego negocjatora, prowadzącego rozmowy 

z głową klanu – czyli swoim krasnoludzkim 

odpowiednikiem. 

Jak wspominaliśmy już wcześniej, nie są istotne 

również pochodzenie i rasa postaci. W 

Nilfgaardzie nieludzie nie są prześladowani tak, 

jak na Północy, a co więcej chętnie 

wykorzystuje się ich umiejętności. Do konwoju 

wybierano osoby ze względu na ich talenty, a 

nie pochodzenie. Co prawda arystokrata zawsze 

będzie miał lepszy posłuch niż człowiek z 

gminu, ale każdy z nich będzie miał tutaj dużo 

do zrobienia wedle swojej specjalizacji. 

Oczywistym jest, że to gracze są 

najważniejszymi osobami w oddziale i to oni 

mają decydujący głos w sprawach wyprawy. 

Spośród siebie wybiorą jednak najpewniej 

kogoś, kto obejmie stanowisko dowódcze. 

Sugerujemy, by była to osoba związana z 

wojskiem – być może jakiś Zbrojny czy 

Szlachcic, w ostateczności Wiedźmin. Jeśli w 

drużynie nie ma postaci typowo nastawionych 

na wojaczkę, najwyższa rangą powinna zostać 

ta, która ma najlepsze pochodzenie. Nie jest 

nowiną, że wysoko postawiony arystokrata 

przewodzi tego typu działaniom, niekoniecznie 

znając się na samej walce. 

Sam konwój składa się natomiast z pięciu 

wozów: 

Pierwszy – odkryty wóz z nałożoną plandeką, 

na którym znajdują się wszelkiego typu zapasy 

i sprzęt. 

Drugi – wóz ze skrzyniami wypełnionymi 

złotem, zakryty plandeką. W skrzyniach 

znajduje się około  120 000 orenów. 

Trzeci – wóz ze skrzyniami wypełnionymi 

złotem, zakryty plandeką. W skrzyniach 

znajduje się około  120 000 orenów. 

Czwarty – kryty wóz (z drewnianym dachem), 

w którym znajduje się stolik z krzesłem oraz 

zabezpieczone przed wodą miejsce na przybory 

pisarskie. Oprócz tego stoją tu trzy mniejsze 

skrzynie z klejnotami lub biżuterią takowe 

zawierającą o wartości około 60 000 orenów. 

Wejście zakryte płótnem. 

Piąty – odkryty wóz z nałożoną plandeką. 

Podobnie jak pierwszy, zawiera zapasy na 

podróż. 

Za inną sprawę 

Do gry już od samego początku można wprowadzić 

pewne urozmaicenie, które mocno skomplikuje 

sytuację całej grupy. Możesz zaproponować 

jednemu z graczy na osobności, by jego postać 

została szpiegiem Królestw Północy. Nie tylko 

Nilfgaard posiada wprawny i bezwzględny wywiad. 

Również Nordlingowie potrafią napsuć planów 

swoim wrogom. Taka opcja wymaga oczywiście 

zachowania tajemnicy. Być może zdarzy się też tak, 

że będziesz musiał spytać kilkoro graczy, aż któryś 

z nich zgodzi się na propozycję stania się szpiegiem. 

W takim wypadku, nawet jeśli reszta odmówi, będą 

podejrzewać, że z innymi też o tym właśnie 

rozmawiałeś. Dorzuci to do gry dodatkowe 

podejrzenia między postaciami, co odda dobrze 

niepewny nastrój wojennego spiskowania. Bądź 

jednak ostrożny. Gry fabularne mają bawić 

wszystkich uczestników. Ta opcja to tylko 

alternatywa i musisz być pewny, że gracze podołają 

odgrywaniu takich ról. Możesz też skorzystać z innej 

opcji, jeśli nie chcesz skłócić swoich graczy – niech 

jeden z żołnierzy będzie szpiegiem z Północy, z 

którym dodatkowo walczyć będzie musiała cała 

drużyna. Jeżeli więc nie chcesz konfliktu w 

drużynie, a planujesz wykorzystać też wątek, 

możesz w roli zdrajcy obsadzić kaprala Arnolda aep 

Luyken, który został wychowany przez matkę 

Cintryjkę. 

Należy zwrócić uwagę, że zapłata dla 

karsnoludów jest głownie w zrabowanej 

monecie temerskiej. Oreny mają jednak słaby 

kurs, co może utrudnić negocjacje. 

Ochronę konwoju poza postaciami graczy 

stanowi w sumie 50 żołnierzy. Są to jednak 

niedawno zwerbowani i wyszkoleni rekruci z 

dywizji Alba. Choć dostali już pierwsze szlify, 

do tej pory głównie rabowali temerskie wioski i 

nadal nie należy uważać ich za 

doświadczonych. Wiedzą już jednak, którym 

końcem broni się uderza. Dziesięciu z nich jest 
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konno, reszta porusza się pieszo przy wozach 

lub na koźle. Ich dowódcą jest Arnold aep 

Luyken – młody i niedoświadczony szlachcic 

(statystyki jak reszta oddziału), który podlega 

bezpośrednio tylko pod bohatera gracza, który 

przyjął na siebie dowodzenie całą wyprawą. 

KAPRAL ARNOLD AEP LUYKEN 

WSPÓŁCZYNNIKI 

CIAŁO 6 Wigor 0 

ROZUM 6 Bieg 18 

EMOCJE 5 Skok 3 

WOLA 6 PP 60 

GRACJA 6 PZ 30 

REAKCJE 6 PW 30 

TEMPO 6 Zdr. 6 

FACH 4 Próg C.R. 6 

FART 0 Udźwig 60 

  Determinacja 30 

Zdolności 

Atletyka+4 

Czujność+2 

Jeździectwo+2 

Krzepa+2 

Obycie+2 

Odwaga+2 

Oszustwo+4 

Przywództwo+2 

Szermierka+4 

Strategia+2 

Sztuka Przetrwania+2 

Wykształcenie+2 

Wytrzymałość+2 

Zastraszanie+2 

Zwinność+2 

Ataki 

Pięść (k6+0) 

Kop (k6+4) 

Gleddyf (obrażenia 3k6+2) 

Wyposażenie 

Średnia zbroja (Wyparowania 14, Niewygoda 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To tyle słowem wstępu, czas zacząć przygodę! 

 

 

Poniżej przedstawiamy statystyki żołnierza z 

konwoju. 

NILFGAARDZKI ŻOŁNIERZ 

WSPÓŁCZYNNIKI 

CIAŁO 6 Wigor 0 

ROZUM 5 Bieg 18 

EMOCJE 5 Skok 3 

WOLA 4 PP 50 

GRACJA 4 PZ 25 

REAKCJE 6 PW 25 

TEMPO 6 Zdr. 5 

FACH 4 Próg C.R. 5 

FART 0 Udźwig 60 

  Determinacja 20 

Zdolności 

Czujność+2 

Jeździectwo+2 

Krzepa+2 

Odwaga+2 

Szermierka+2 

Sztuka Przetrwania+2 

Wytrzymałość+2 

Zastraszanie+2 

Zwinność+2 

Ataki 

Pięść (k6+0) 

Kop (k6+4) 

Miecz krótki (obrażenia 2k6+4) 

Wyposażenie 

Średnia zbroja (Wyparowania 14, Niewygoda 1) 
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Rozdział I 

Podróż 

Przygoda zaczyna się w momencie, gdy gracze  

dołączyli już do oddziału, któremu mają 

przewodzić i razem z nim zmierzają w stronę 

Gór Mahakamu.  Znajdują się od nich już tylko 

niecały dzień drogi i gdy wyjeżdżają na trakt 

spomiędzy drzew, są w stanie zobaczyć 

majaczące na horyzoncie ośnieżone szczyty. 

Dzień zbliża się jednak ku końcowi i nim dotrą 

do bram ziem krasnoludów, będą musieli rozbić 

jeszcze obóz u podnóża, gdzieś na szlaku. 

Dopiero następnego dnia po kolejnych kilku 

godzinach podróży dotrą na miejsce. 

Na wstępie, gdy już rozpoczniecie sesję po 

stworzeniu postaci, przeczytaj graczom 

poniższy opis. Pozwoli on wczuć się w 

odpowiedni klimat podróży. Jeśli jednak wolisz 

opisywać wszystko swoimi słowami, nic nie 

stoi na przeszkodzie, byś przytoczone w 

scenariuszu teksty zastąpił własnymi. 

Po dotarciu na wyżyny u podnóża Mahakamu 

droga zaczęła się wznosić i opadać na 

przemian. Liściaste lasy ustąpiły miejsca 

świerkom, jodłom i sosnom. Na horyzoncie 

Masyw Mahakamski wznosił się niczym wielki, 

ospały smok. W miarę zbliżania się, góry rosły 

w oczach. Widać było już ośnieżone szczyty, 

postrzępione granie oraz smagane wiatrem 

stoki. Część najwyższych turni niknęła wysoko 

w chmurach, niczym iglice złotych wież miasta 

Nilfgaard. Trakt, chociaż twardy i miejscami 

skalisty, był dobrze utrzymany. Podróż szła 

sprawnie, konie nie miały większych problemów 

z marszem, tak samo, jak oddział piechoty. 

Pomimo wyraźnie wznoszącego się terenu 

drzew było sporo. Lasy były tu gęste, ciemne i 

niezbyt zachęcające. Dlatego, kiedy dzień 

zaczął zbliżać się ku końcowi, na popas 

najlepszym miejscem wydawała się niewielka 

łąka naprzeciwko ściany drzew po drugiej 

stronie traktu. Kiedy zachodzące słońce 

muskało oranżem czubki drzew i górskich 

koron, karawana zatrzymała się i zaczęła 

sposobić do kolejnej nocy na szlaku. 

Początkowo staraj się wprowadzić nastrój  

luźny i spokojny. Niech gracze będą mieli 
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wrażenie, że ich zadanie ma pójść gładko i 

szybko. Lasy u podnóża gór choć gęste, wydają 

się bezpieczne, pogoda sprzyja podróżnym i 

nawet potworów po drodze nie było widać. 

Pozwól na ostatnią chwilę odpoczynku i 

melancholii. To wszystko ma służyć temu, by 

gracze mieli jeszcze chwilę na „rozegranie się” 

i wyczucie swoich postaci. Pozwól im się w 

międzyczasie opisać i przedstawić oraz 

zaznajomić z oddziałem. 

Gracze mogą chcieć nie przerywać podróży i 

wędrować dalej przez noc, ale stanowczo im to 

odradź ustami BNów. Pogoda wprawdzie im 

sprzyja, ale w ciemnościach stromy trakt pod 

górę jest zbyt niebezpieczny dla koni 

obciążonych wozami a nikt z nich nie zna też 

drogi i niebezpieczeństw, które mogą dopiero 

na nich czyhać. Poza tym wszystkim przyda się 

odpoczynek przed górską drogą i ciężkimi 

targami z krasnoludami. 

Przy szlaku, którym zmierza konwój, bez 

problemu znajdzie się miejsce na rozbicie 

obozu. Może to być na przykład osłonięta 

drzewami polanka w lesie lub kryjówka za 

większym załomem skalnym. W pobliżu 

znajdzie się też mały strumień lub inne źródło 

czystej wody. Teren wydaje się bezpieczny. 

Gdy już obóz zostanie rozbity, rozegraj kilka z 

typowych biwakowych scen, angażując 

jednocześnie postaci graczy w życie całej 

grupy. Ktoś może zaoferować się w pomocy 

przy którejś z obozowych prac, przygotować 

warty lub chcieć rozmówić się z żołnierzami. 

Postacie mogą też wspólnie usiąść przy 

wieczornym ognisku. Zaproponuj graczom 

kilka możliwości, chyba że sami wykażą od 

razu ochotę do odegrania rozmaitych interakcji. 

W każdym wypadku podczas tych scen ważne 

jest, byś włączył do akcji trójkę spośród 

nilfgaardzkich żołnierzy z konwoju. Są to: Mert 

aep Dery, Tibor aep Marai oraz Ervin aep 

Margit. Każdy z nich ma swoją własną historię 

do opowiedzenia. Są przyjaźni, mili i 

wyróżniający się, powinni od razu zwrócić 

uwagę graczy a nawet chcieć wejść w dobre 

relacje z ich postaciami. Postaraj się, by gracze 

polubili tę trójkę i zainteresowali się ich losem. 

Niech dobrze poznają ich opowieści i przeżycia. 

Wspomniane wspólne ognisko może być do 

tego jedną z okazji. 

Poniżej przedstawiamy historie tych trzech 

postaci niezależnych: 

Mert aep Dery 

Jest to starzejący się już mężczyzna. Nadal silny 

i sprawny, choć nie da się ukryć jego 

siwiejących powoli włosów i zmęczonego 

wiekiem oblicza. Obowiązkowy, wykonujący 

rozkazy sprawnie i bez słowa sprzeciwu. Wiele 

rzeczy robi szybciej i lepiej od innych członków 

oddziału, wręcz odruchowo. 

Mert aep Dery wyróżnia się na tle innych 

żołnierzy z oddziału swoim profesjonalizmem. 

Zdaje się zupełnie nie pasować do reszty 

żółtodziobów, którzy ledwo co poznali wojnę. 

To powinno zwrócić uwagę któregoś z graczy, 

w szczególności tej osoby, która przyjęła na 

siebie rolę dowódcy całej wyprawy. Jeśli któraś 

z postaci zapyta Merta, czy służył w wojsku, ten 

odpowie krótko: „Tak, służyłem.” Lakoniczna 

wypowiedź może zasugerować graczom, że 

mężczyzna nie chce chwalić się swoimi 

dokonaniami. Jeśli jednak dostanie rozkaz, 

opowie o sobie więcej. W innym wypadku 

podczas odpoczynku przy ognisku, każdy z 

graczy może wykonać test Strategii o PT 14, by 

przypomnieć sobie, kim jest Mert aep Dery. 

Oprócz tego może również wykonać test 

Perswazji, Uroku lub Zastraszania o PT 14, by 

pociągnąć żołnierza za język. Poczęstowany 

piwem (lub inną używką), chętniej udzieli 

odpowiedzi (+2 do wyniku testu). 

W każdym wypadku gracze dowiadują się, że 

ten mężczyzna walczył w poprzedniej wojnie 

Nilfgaardu z Północą, w której dorobił się 

stopnia sierżanta. Udało mu się z niej 

szczęśliwie wyjść bez ran, jednak to, co widział 

podczas licznych starć, na zawsze zniechęciło 

go do wojska. Była to dla Nilfgaardczyków 

spora strata, bo był to podoficer utalentowany i 

cieszący się dobrą opinią wśród żołnierzy. 

Porzucił jednak walkę dla spokojnego życia z 

rodziną w jednej z wiosek w cesarstwie. 

Niestety los ponownie zmusił go do powrotu na 

front. Jego jedyny syn, Bert, zaciągnął się 

wbrew woli ojca do dywizji Alba i ruszył do 

walk w Temerii. Niestety szybko wszelki słuch 

po nim zaginął, nawet nieliczni koledzy z 

oddziału nie znali jego losu. Zrozpaczony ojciec 

postanowił ponownie dołączyć do wojska, by 



 

10 
 

mieć okazję do poszukiwań syna na froncie. 

Niezbyt jest więc zadowolony z ich obecnej 

misji na tereny Mahakamu i chciałby ją szybko 

skończyć. Nie sprzeciwia się jednak rozkazom. 

Podczas rozmowy poprosi graczy, by w miarę 

możliwości rozejrzeli się za młodzieńcem, 

który przypomina jego syna. Zawsze będzie 

wdzięczny za jakiekolwiek informacje. 

Jego wiedza i wojskowy talent mogą się 

natomiast przydać w trudnych sytuacjach jak i 

być też przyczyną konfliktu z dowódcą 

żołnierzy, kapralem Arnoldem aep Luykenem. 

Ten drugi niezbyt ma ochotę, by zwykły 

szeregowiec, nieważne kim był wcześniej, 

przejmował jego rolę. Zwłaszcza, gdy jest niżej 

urodzony. Duma młodego szlachcica na pewno 

na to Arnoldowi nie pozwoli i w razie takiego 

rozwoju wypadków jawnie sprzeciwi się on 

zaistniałej sytuacji, a nawet będzie próbował 

pozbyć się Merta. 

Tibor aep Marai 

Młody chłopak, który spośród reszty członków 

oddziału wyróżnia się długimi brązowymi 

włosami, zwykle związanymi w kucyk. Jest też 

bardzo gadatliwy. Przebywając w jego 

obecności ma się wrażenie, że usta mu się nie 

zamykają. Wykonuje przydzielone mu rozkazy, 

ale należy się spodziewać, że jego rozkojarzenie 

nie pozwoli skończyć mu, jak należy. 

W obozie będzie go można spotkać przede 

wszystkim przy ognisku: pomaga w jego 

rozpaleniu, choć dosyć niemrawo. Gdy już 

ludzie zaczną się przy ogniu gromadzić, od razu 

będzie można usłyszeć, jak Tibor opowiada 

jedną ze swoich historii. Ma ich wiele i każda 

przedstawia go jako bohatera czy też opisuje 

niesamowite wydarzenia. Jak na tak młody 

wiek, wszystko to wydaje się dość niesamowite. 

Jego towarzyszom nie przeszkadza jednak takie 

zachowanie kompana. Chłopak naprawdę 

dobrze opowiada i nikogo z oddziału nie 

denerwuje, że czasem trochę się obija. Jego 

historie pozwalają na wojnie na chwilę 

zapomnienia i odpoczynku, za co wszyscy go 

lubią. Wiedzą też, że jego opowieści co do 

jednej są zmyślone, ale też im to nie 

przeszkadza. 

Tibor po skończeniu jednej ze swoich historii 

odezwie się do siedzących przy ognisku 

bohaterów. Będzie wypytywał o przygody i 

ciekawe zdarzenia z ich życia. W którymś 

momencie zdradzi, że po wojnie chciałby 

zasłynąć jako bard i bajarz. Jeszcze podczas 

tego postoju okaże się, że ten chłopak ma 

również talent do gry na instrumentach (przy 

sobie ma tylko wystrugany prosty flet). Jeśli 

bohaterowie będą dla niego mili i zaakceptują 

takiego żołnierza, ten w którymś momencie 

obieca im, że po wykonaniu zadania w 

Mahakamie ułoży swoją pierwszą balladę lub 

wymyśli historię, w której będzie sławił czyny 

postaci graczy. 

Ervin aep Margit 

Młody, krótko przystrzyżony blondyn, który 

dołączył do wojska tuż przed wybuchem wojny. 

Pochodzi z Maecht. Jest nieśmiały i trzyma się 

raczej z boku, jednak w przeciwieństwie do 

większości swej kompanii wyróżnia go 

nieskazitelna wręcz czystość sprzętu i 

obowiązkowość. 

Największa tajemnica tkwi jednak w tym, iż jest 

to w rzeczywistości Evina de Wyngalt – 

dziewczyna z rodziny o mocnych wojskowych 

tradycjach. Marzyła ona zawsze o wojennej 

sławie, ale jej rodzice przewidzieli Evinie inny 

los: zamążpójście i polityczną walkę na 

salonach. Młoda dziewczyna zafascynowana 

opowieściami swoich braci o ich licznych 

przygodach, nie mogła się z tym pogodzić i gdy 

tylko zanosiło się na kolejną wojnę, uciekła z 

domu pod fałszywym nazwiskiem i w 

przebraniu zaciągnęła się do wojska. Choć 

kobiety w nilfgaardzkich siłach nie służą 

powszechne, nie budzą też wielkiej sensacji. W 

tym przypadku jednak przebranie było 

konieczne. Posłużyło bowiem, by uniknąć ludzi 

ojca poszukujących Eviny. Pierwsze walki na 

froncie nie przyniosły jej sławy i przygód, 

których oczekiwała. Po krótkim szkoleniu 

została skierowana razem z resztą oddziału do 

łupienia temerskich wsi, gdzie była świadkiem 

okrutnych scen i cierpienia cywilnej ludności. 

Teraz zastanawia się, czy dokonała słusznego 

wyboru i czy nie wolałaby wrócić do domu. 

Wie jednak doskonale, co się tym wiąże. Po 

pierwsze dezercja oznaczałaby dla niej wyrok 

śmierci, gdyby ktoś ją po drodze złapał. Po 
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drugie, ojciec może przyjąłby ją z powrotem, 

ale kara za ucieczkę i narażenie go na wstyd 

przed resztą arystokracji byłaby bardzo bolesna. 

Evina poszukuje więc możliwości wyrwania się 

z tej trudnej sytuacji, jednocześnie bojąc się, co 

jeszcze może ją spotkać na kolejnej wyprawie. 

Postacie, które znajdą się w pobliżu Ervina aep 

Margit, mogą wykonać otwarty test Czujności 

lub Empatii. Przy wyniku 10-12 zwrócą uwagę 

na nienaganną czystość żołnierza, odstającą od 

reszty oddziału. Przy wyniku 13-15 zauważą, że 

jest też dziwnie zamyślony i zasmucony. Przy 

16 lub wyżej będzie dla nich jasne, że Ervin coś 

ukrywa i że coś go trapi, a gorliwe 

wykonywanie obowiązków ma zagłuszyć jego 

niespokojne myśli. Mogą też zapytać Ciebie o 

jego nazwisko, jednak test będzie już trudny. 

Wynik 20 w teście Obycia, Wykształcenia lub 

Z niejednego pieca pozwoli postaci 

przypomnieć sobie, że baronowa de Margit z 

Maecht nie ma przecież syna. Jeśli będą chcieli 

pociągnąć Ervina za język, udany test 

przeciwstawny Przekonywania, Uroku lub 

Zastraszania pozwoli skłonić go do zdradzenia 

swojej prawdziwej tożsamości. Dziewczyna 

opowie wtedy swoją historię i poprosi któregoś 

z rozmówców o pomoc. Gracze będą musieli 

zdecydować, co zrobić z Eviną de Wyngalt. 

Wszystkie te opowieści mają na celu to, by 

gracze silnie zaangażowali się w swoje zadanie 

oraz by poczuli się odpowiedzialni za swoich 

ludzi. Późniejsze wydarzenia postawią ich 

przed pewnymi wyborami i być może będą 

musieli zdecydować, kogo z nich uratują. To 

ważne, by nilfgaardzcy żołnierze nie byli dla 

nich zwykłym mięsem armatnim, a postaciami 

z krwi i kości, których życie ma znaczenie. 

Możesz również dowolnie rozwinąć te 

opowieści, jeszcze bardziej je ubarwiając lub 

nawet łącząc częściowo z historiami postaci 

graczy. 

Po tym miłym i spokojnym, by nie powiedzieć 

sielankowym, wstępie, akcja zaczyna się 

rozkręcać. Trochę po północy pogoda zaczyna 

zmieniać się na gorszą. Jeśli któraś z postaci 

graczy jeszcze nie śpi, widzi zrywające się 

podmuchy wiatru, kołyszące koronami drzew i 

kolejne warstwy chmur zakrywające 

rozgwieżdżone niebo. 

Krótko po północy zerwał się wiatr. Podmuchy 

targały wierzchołkami drzew, które skrzypiały i 

szumiały ponad traktem. Gwiazdy zostały 

całkowicie zasłonięte przez chmury, a ciemność 

wokół dogasającego ogniska zgęstniała. 

Temperatura wyraźnie spadła, każąc 

podróżnym chować się w namiotach i owijać 

wełnianymi płaszczami. W powietrzu czuć było 

wilgoć. Wkrótce potem spadł deszcz. Ciężkie, 

duże krople bez ostrzeżenia zaczęły uderzać o 

ziemię. Po chwili, kiedy z nieba lały się strugi 

wody, zrobiło się głośno, zimno i mokro. Ulewa 

zaczęła się na dobre, namioty namokły, a 

wyschnięta gleba nie nadążała wchłaniać wody. 

Nawet drzewa nie zapewniały już ochrony. 

Trakt zamieniał się powoli w rzekę błota, konie 

chrapały z niepokojem. Wiatr nie ustawał – 

podrywał poły namiotów, wciskając deszcz we 

wszystkie szczeliny i otwory. Dopiero o świcie 

wichura nieco zelżała, a jedynym po niej śladem 

były połamane gałęzie i siąpiąca nieprzerwanie 

mżawka. 

Każdy bez problemu dostrzega, że w typowy 

dla gór sposób, pogoda zmienia się bardzo 

szybko. Wartownicy wyczuwają nadchodzący 

deszcz, robi się chłodniej i ciemniej, gdy 

gwiazdy i księżyc zostają przysłonięte. W 

końcu po jakimś czasie zaczyna się ulewa. Jeśli 

któraś z postaci graczy wybrała stanie na warcie 

podczas tego postoju i jej zmiana przypadła 

akurat na ostatnią część nocy, zmokła i zmarzła. 

To samo tyczy się tych, którzy uparli się spać 

pod gołym niebem przy ognisku zamiast w 

namiotach. Wszyscy BG, którzy mieli pecha 

doświadczyć bez schronienia tej zmiany 

pogody, muszą wykonać test na Wytrzymałość 

o PT 14. Przy sukcesie, postać była odporna na 

niekorzystne warunki i jest zdrowa, przy 

porażce niestety się rozchorowała. Męczy ją 

lekkie przeziębienie, co mechanicznie 

odpowiada karze -1 do wszystkich testów 

EMOCJI, GRACJI i REAKCJI. Jeśli ktoś poda 

jej leki, wyzdrowieje po jednym dniu bez 

potrzeby wykonywania dodatkowych testów. 

Jeśli jednak nikt jej nie pomoże, po każdych 24 

godzinach musi wykonać kolejny test na 

Wytrzymałość o tym samym PT. Przy sukcesie 

– zdrowieje, przy porażce – choruje dalej. 

Dodatkowo uzyskanie w teście pecha skutkuje 

pogorszeniem się jej stanu i kolejną, sumującą 

się karą -1 do testów EMOCJI, GRACJI i 
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REAKCJI . Ten test nie jest trudny, wszak to 

tylko niekorzystna pogoda, choć może się 

zdarzyć, że będzie to pierwsza przeszkoda, jaką 

napotkają bohaterowie. Od tego momentu 

powinni pozbyć się złudzeń spokoju i zacząć 

odczuwać narastającą presję nadchodzącej 

misji. Niech powoli zyskują też wrażenie, że są 

na tych ziemiach niechciani i nawet sama 

pogoda to pokazuje. 

Rano deszcz zamienia się w denerwującą 

mżawkę, a chmury nadal przesłaniają niebo. 

Wszyscy są przemoknięci i wychłodzeni, dobre 

nastroje z poprzedniego wieczoru całkiem 

zniknęły. Żołnierze zbierają obóz w pośpiechu i 

ledwo całe słońce wyszło ponad horyzont, 

wszyscy gotowi są do dalszej jazdy. Droga 

jednak w niczym nie przypomina całkiem 

wygodnego traktu z poprzedniego dnia.  

Nasiąknięta wodą ziemia łatwo ugina się pod 

ciężkimi wozami, utrudniając przejazd i 

tworząc błotniste koleiny. Wiatr i drobne 

kropelki wody nie odpuszczają, co w dalszym 

ciągu pogarsza nastroje żołnierzy. Podczas 

jazdy wszyscy są mało rozmowni, słychać tylko 

co jakiś czas kilka kichnięć. W końcu, mniej 

więcej pięć godzin po południu, konwój 

wyjeżdża z lasu na kamienną drogę, mając 

przed sobą ostatni podjazd pod bramę 

Mahakamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raz to przypadek… 

Taki postój to idealna okazja do pierwszych działań 

szpiega. Musi być jednak ostrożny w swoich 

pomysłach, by nikt nie wykrył jego zdrady. 

Rozbijanie obozowiska to zawsze wiele prac, 

podczas których może dokonać sabotażu. A to 

uszkodzi oś zatrzymanego wozu, by rano rozpadła 

się podczas ruszania, a to dosypie czegoś 

niestrawnego albo psującego smak do zupy, a to 

okulawi któregoś konia. Może też opowieściami, 

zmyślonymi bądź nie, o tym, co czai się w 

Mahakamie zniechęcić żołnierzy do dalszej 

wędrówki. Możliwości jest wiele i zależą one w 

sumie głównie od pomysłowości gracza. Jeśli któraś 

z akcji mu się powiedzie, razem z paskudnymi 

warunkami pogodowymi powoduje to karę -2 do 

wszystkich testów Odwagi dla żołnierzy z oddziału 

aż do końca misji. Postaraj się jednak hamować jego 

niszczycielskie zapędy. W tym rozdziale, podczas 

obozowania, gracze powinni jeszcze czuć się 

bezpiecznie i do momentu nadejścia burzy być 

przekonani, że wszystko idzie po ich myśli. Na tej 

bezpiecznej polanie może i są okazje do zatrzymania 

całej wyprawy, ale jeden szpieg całego złota nie 

wywiezie, a szkoda by było zostawiać temerskie 

dobra na tym pustkowiu. 
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Rozdział II 

U bram 

Trakt wiodący pod górę od pewnego mementu 

prowadzi wąwozem między dwiema skalnymi 

ścianami. Jest szeroki i wyłożony kamieniami, 

łatwo mogą poruszać się na nim obok siebie 

nawet dwa duże wozy. Próżno jednak szukać na 

nim jakiejś osłony, zbocza są w tym miejscu 

strome i bez sprzętu tylko najlepsi byliby w 

stanie wdrapać się po kamieniach. Po mniej 

więcej pół godzinie takiej drogi, zza zakrętu 

wyłania się brama Mahakamu. Nie są to typowe 

zamkowe wrotami, a jedynie łuk zbudowany z 

starannie ociosanych i dopasowanych kamieni, 

przejście ustawione nad dobrze utrzymanym 

traktem. Każdy z głazów ozdobiono wzorami, 

typowymi dla krasnoludzkiej sztuki, a po obu 

stronach przejścia stoją posagi krasnoludów 

wspierających się na swoich toporach. Z daleka 

budowla wydaje się opuszczona, jednak gdy 

konwój zacznie się do niej zbliżać, zwiadowcy 

dostrzegą pojedyncze postacie krasnoludów 

pojawiające się jakby znikąd. Udany test 

Strategii, Obycia lub Z niejednego pieca o PT 

14 pozwoli stwierdzić, że noszą barwy klanu 

Dahlberg. To strażnicy przejścia. Na drodze stoi 

ich piątka, ale co jakiś czas widać też 

pojedyncze postacie wśród otaczających bramę 

skalistych i stromych zboczy. Gdy gracze dotrą 

pod bramę, przeczytaj im poniższy opis. 

Wejście do wąwozu prowadzącego dalej w głąb 

masywu Mahakamu prowadziło przez wysoko 

sklepiony łuk masywnej kamiennej bramy. 

Składały się na nią olbrzymie kamienie, ułożone 

jeden na drugim. Wydawało się, że łuk powstał 

bez użycia funta zaprawy. Kamienie ozdobiono 

krasnoludzkimi runami i płaskorzeźbami 

przedstawiającymi krasnoludy w walce, 

podczas prac w kopalniach oraz przy 

zakładaniu nowych miast na stokach gór. Przed 

bramą umieszczono dwa posagi krasnoludów 

wspierających się na swoich toporach. 

Konstrukcja widocznie została zaplanowana i 

przeznaczona do wzbudzania w gościach 

szacunku i pewnej dozy ostrożności. Z bliska 

przejście robiło piorunujące wrażenie. Zwykły 

człowiek, zwłaszcza pochodzący z nizin, nie był 

w stanie wyobrazić sobie, jakim cudem w 

górach mogła powstać tak wymagająca 

konstrukcja. A krasnoludy zdawały się być 

dumne z wywołanego przez łuk wrażenia. 

Jeszcze zanim karawana zbliżyła się do 

przejścia, krasnoludy ustawiły się w nim, 

blokując przejazd. Żaden nie spoglądał na gości 

przychylnym wzrokiem. Spośród nich wystąpił 

jeden, odróżniający się od reszty 

naramiennikami – masywnymi, szerokimi, 

ozdobionymi runicznymi rytami. 

- Czego tu chcą Nilfgaardczycy? – zapytał 

głosem niskim i głębokim niczym kopalniany 

szyb. 

Krasnoludy, jak to krasnoludy, pilnują przede 

wszystkim własnych interesów. Nie zamierzają 

też stawać po którejkolwiek ze stron w wojnach 

ludzi. W swoje góry nie wpuszczają byle kogo. 

Bez specjalnego ołowianego pierścienia nawet 

delegacja z Nilfgaardu od samego cesarza 

byłaby traktowana jak najbardziej podrzędny 

podróżny. Tylko garstka kupców może 

poszczycić się tym, że są wpuszczani  w granice 

królestwa. Gracze ani ktokolwiek z ich konwoju 

nie należą do tych szczęśliwców, więc zostaną 

potraktowani przez strażników dość obcesowo i 

z typowymi dla krasnoludów docinkami.  

Krasnoludom przewodzi Ferenc Rohrig i 

pierwszy odezwie się w stronę bohaterów, 

pytając dość arogancko kim są i po co przyszli. 

Gdy  usłyszy od nich cel i powód ich przybycia 

odpowie w ten sposób: 

– Złoto skradzione Temerczykom jest dobre, jak 

każde inne. Ale nikomu, psia mać, nie robimy 

wyjątków. Wejścia do Mahakamu nie macie. 

Chyba, że stary Dalhberg albo Brouver Hoog 

zezwolą. Możecie sobie czekać, aż ktoś będzie 

chciał to wasze złoto na coś wymienić albo 

zabierajcie się stąd. 

Krasnolud będzie nieugięty, nie ma mowy żeby 

wpuścił nilfgardczyków za bramę. Tyczy się to 

również krasnoludów, nawet tych urodzonych 

w Mahakamie, przynajmniej dopóki 

przychodzą na służbie obcego państwa. BG 

będą najpewniej chcieli go jakoś przekonać, bo 
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inaczej mogą udać się tylko w drogę powrotną, 

a niepowodzenie misji na pewno nie skończy 

się dla nich dobrze w nilfgaardzkim wojsku. 

Postaci graczy mogą chcieć spróbować 

najróżniejszych sposobów i argumentów, które 

trudno tu przewidzieć. Stąd sam będziesz 

musiał dokonać wyboru, testy których 

zdolności będą tutaj przydatne i jak trudne one 

będą. Pamiętaj jednak, że Rohrig za nic całego 

konwoju nie przepuści. W razie sukcesów w 

testach udzieli jednak następujących 

informacji: 

• Irnik Dahlberg wyjechał pod Górę Carbon, 

ale jutro rano powinien już wrócić; 

• Nilfgaardczycy nie zostaną wpuszczeni za 

bramę, chyba że stary Dahlberg tak 

zdecyduje; 

• Głowa klanu może być chętna do rozmów, 

klan ma spore zapasy wyprodukowanego 

uzbrojenia; 

• Konwój może przeczekać noc pod wejściem 

do starej, nieczynnej już kopalni i z rana 

podjąć negocjacje; 

• Krasnoludy wskażą drogę do kopalni; 

• Zapytany o kopalnię odpowie, że 

wydobywano w niej żelazo, ale skończyły 

się w niej złoża i została zamknięta. Plac 

przed nią służy za miejsce na obóz takim 

gościom, jak nilfgaardczycy – kupcom i 

podróżnikom, których do Mahakamu nie 

wpuszczono; 

• Żadnej więcej pomocy krasnoludy nie 

udzielą i nie ma o tym mowy, niezależnie od 

obecnych w grupie chorych czy 

potrzebujących, niekorzystnej pogody, 

katastrof czy potworów, które się 

przypałętają; 

• Na pytanie o kupców lub delegacje z 

Królestw Północy odpowie, że handlują i 

dogadują się z kim chcą i o co chcą. 

Podczas rozmów możesz również pozwolić 

wykonać graczom rozmawiającym z 

krasnoludami test Czujności o PT 14. Udany, 

zdradzi bohaterom, że strażnicy wyglądają 

trochę chorowicie. Nie jest to nic, co poważnie 

by ich osłabiało, ale wprawne oko dostrzeże 

bladą cerę, wory pod oczami i delikatne 

pokasływanie jednego z nich. Udany test 
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Opatrywania lub Uzdrawiania na PT 18 powie, 

że krasnoludy są najprawdopodobniej 

podtruwane jakąś słabą trucizną. Zapytany o to 

Rohrig odpowie, że „taki tu mamy klimat” i nie 

będzie chciał więcej o tym mówić. 

Gdy rozmowy zostaną zakończone, a gracze 

zgodzą się poczekać do powrotu głowy klanu, 

Rohrig wyśle z nimi  jednego ze swoich ludzi 

jako przewodnika, który wskaże im drogę do 

kopalni. Konwój będzie musiał cofnąć się o 

niecałe 5 minut drogi wzdłuż traktu, którym tu 

przybył i odbić w lewo w węższą ścieżkę 

między skałami, na tyle jednak szeroką, by 

zmieścił się na niej wóz. Droga nie jest długa. 

Po kolejnych dziesięciu minutach wyprawa 

dociera do otwartej przestrzeni między skałami, 

a w jednej ze ścian góry widnieje zabite 

dechami wejście do kopalni. 

Istnieje też możliwość, że gracze za wszelką 

cenę będą chcieli wejść do Mahakamu i wpadną 

na pomysł siłowego przebicia się przez 

pilnujących bramy strażników. Odradź im to, 

ale jeśli się uprą, będzie wtedy trzeba rozegrać 

walkę. Próba taka najpewniej skończy się 

śmiercią bohaterów lub ich pojmaniem. 

Krasnoludy dowodzone przez Rohriga są mniej 

liczne, ale doskonale znają teren i poza piątką, 

która wyszła nilfgaardczykom na spotkanie, jest 

jeszcze 15 strzelców ustawionych i ukrytych na 

niedostępnych skalnych półkach. Każdy z 

ciężką kuszą w rękach. Przewaga liczebna 

ochrony konwoju na nic się więc tutaj nie zda 

przyda. Dodatkowo oddział pilnujący bramy to 

weterani, znacznie lepiej radzący sobie z walką 

niż nowicjusze z armii Nilfgaardu, nawet mimo 

ich lekkiego osłabienia. Jeśli dojdzie do starcia, 

grupa stojąca na drodze zablokuje przejście, a 

na nilfgaardczyków z góry posypie się grad 

bełtów z kusz (traktuj to jako zasadzkę). By nie 

przedłużać walki, możesz stwierdzić, że w 

pierwszej rundzie po nilfgardzkiej stronie 

padnie od pocisków 15 żołnierzy (część ciężko 

ranna, a część martwa). Potem w każdej 

kolejnej rundzie na każde dwa oddane strzały 

pada jeden żołnierz. Reszta wraz z BG musi 

przebić się przez strażników przejścia, ale łuk 

jest na tyle wąski, że na raz może w nim 

walczyć tylko 10 postaci (początkowo: 5 

krasnoludów kontra 5 Nilfgaardczyków). 

Powodzenia! 

Walka będzie bardzo ciężka. Jeśli jakimś 

sposobem gracze wygrają, to będzie dopiero 

początek ich problemów. Kawałek dalej, na 

jednym ze szczytów, znajduje się ukryta 

strażnica (to w niej stacjonował krasnoludzki 

oddział). Wartownicy widzą drogę i samą 

bramę jak na dłoni, szybko więc wezwą posiłki. 

Mahakam to teren krasnoludów i te wiedzą, jak 

bronić swojego domu. Przybyłe na szlak 

wsparcie (około 50 wojowników) nie będzie 

miało większych problemów z zabiciem lub 

pojmaniem Bohaterów . Sama misja handlowa 

skończy się zaś niepowodzeniem. 

Poniżej zamieszczamy statystyki strażników 

pilnujących bramy. 

  KRASNOLUDZKI WETERAN 

WSPÓŁCZYNNIKI 

CIAŁO 8 Wigor 0 

ROZUM 5 Bieg 15 

EMOCJE 5 Skok 3 

WOLA 8 PP 80 

GRACJA 6 PZ 40 

REAKCJE 7 PW 40 

TEMPO 5 Zdr. 8 

FACH 6 Próg C.R. 8 

FART 0 Udźwig 105 

  Determinacja 30 

Zdolności 

Atletyka+2 

Bójka+4 

Broń bitewna+6 

Czujność+4 

Krzepa+6 

Kusza+4 

Odwaga+2 

Sztuka Przetrwania+4 

Wytrzymałość+6 

Zastraszanie+2 

Ataki 

Pięść (k6+2) 

Kop (k6+6) 

Krasnoludzki topór (obrażenia 5k6+3) 

Kusza (obrażenia 4k6+2, wolne 

przeładowanie: 1 Akcja, zasięg 100 m) 

Wyposażenie 

Krasnoludzka średnia zbroja (Wyparowania 

16, Niewygoda 1) 
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Jeśli gracze nie byli bojowo nastawieni i 

przystali na propozycję krasnoludów, znajdują 

się teraz wraz ze swoimi ludźmi  na placu przed 

wejściem do porzuconej kopalni. Przewodnik 

zostawi ich tam, gdy tylko dotrą na miejsce i 

ruszy z powrotem do swoich, nie odzywając ani 

słowem. Gdyby mieli wątpliwości, czy rozbić 

obóz we wskazanym miejscu, przypomnij im, 

że już niedługo zacznie się ściemniać, a droga 

tutaj zajęła im ładnych parę godzin. 

Dodatkowo, gdyby zdecydowali się zejść z gór, 

jutro musieliby wdrapywać się ponownie. 

Znalezienie innego miejsca na nocleg w górach 

nie wchodzi w grę. Wysłani na zwiad po 

okolicy żołnierze znajdą w promieniu dwóch 

godzin marszu tylko wąskie górskie szlaki. Plac 

przed kopalnią wydaje się więc rozsądnym 

rozwiązaniem. Jest to ważne, by gracze tam 

zanocowali, bo inaczej nie poznają sporej części 

historii (śpiąc gdziekolwiek indziej po prostu 

następnego dnia spotkają się z Irnikiem, który 

będzie chciał zawrzeć z nimi niekorzystną 

umowę).  

Kopalnia położona jest w niższej partii gór 

Mahakamu i nie ma tu jeszcze śniegu. Niestety 

wciąż siąpiąca mżawka i chłodny wiatr niezbyt 

poprawiają sytuację. Plac jest błotnisty, cały w 

gliniastej ziemi, najpewniej naniesionej tu z 

wnętrza tuneli. Wszędzie leżą porozrzucane 

śmieci i stare zużyte narzędzia: wózki górnicze, 

sprzęt wspinaczkowy, połamane kilofy, 

przegniłe drewno na wsporniki. Tuż przy 

zabitym deskami wejściu znajduje się 

drewniana chata, najpewniej służąca kiedyś 

sztygarowi za biuro. Przy niej leży kilka 

przewróconych drewnianych pniaków i stołków 

oraz butwiejący stół. W błocie nie widać 

śladów, by ostatnio ktoś tu obozował, na pewno 

nie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ogólnie 

miejsce sprawia wrażenie opuszczonego i 

zaniedbanego. Nie wywieziono stąd nawet 

części materiałów i sprzętu, co trochę nie pasuje 

do krasnoludów. Droga, którą dotarła tutaj 

grupa nie jest jedyną prowadzącą do kopalni. Po 

drugiej stronie placu szlak wiedzie dalej, w głąb 

gór. Tamta ścieżka wygląda już jednak na od 

dawna nieużywaną, zaniedbaną i 

niebezpieczną, zwłaszcza dla wozów. 

Gracze mogą chcieć dokładniej sprawdzić cały 

teren. Pozwól im na otwarty test Czujności, a 

przekazane informacje zależeć będą od wyniku: 

• Wynik 12+: od przynajmniej miesiąca nikt 

w tym miejscu nie obozował, gracze znajdą 

też więcej porzuconego sprzętu: w wózku 

górniczym załadowane są kilofy, łopaty i 

latarnie. Po wyczyszczeniu z błota  nadadzą 

się do użytku; 

• Wynik 14+: wejście do kopalni zostało 

zabezpieczone bardzo solidnie, wzmocnione 

drugą warstwą desek, a dodatkowo podparte 

dwiema belkami, które jednak spróchniały i 

leżą teraz w błocie przed wejściem; 

• Wynik 16+: poza dwiema ścieżkami 

prowadzącymi na plac jest jeszcze miejsce 

na prawo od drogi, którą grupa tutaj dotarła, 

gdzie dałoby się wspiąć po skałach. 

Wspinaczka byłaby jednak trudna i 

niebezpieczna. Pod tym miejscem zebrała 

się spora kałuża wody po wczorajszej burzy, 

jeśli były tam jakieś ślady to deszcz je zmył; 

• Wynik 18+: w chacie przy wejściu do 

kopalni nie zachowało się zbyt wiele: meble 

zostały przewrócone i zgniły na wilgotnej 

ziemi, jednak za połamaną komodą gracze 

znajdują dobrze zachowaną i naoliwioną 

tubę ze skóry na dokumenty. Dzięki temu 

przetrwała w nienajgorszym stanie, choć 

trochę wody dostało się do środka. Znajduje 

się w niej skrawek pergaminu zapisany 

krasnoludzkim pismem: 
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Część historii kopalni opisanej przez Rohriga 

zaczyna się już nie zgadzać, co powinno 

wzbudzić wątpliwości BG. Nie podsycaj ich 

jednak dodatkowo. Chcą, czy nie, będą pewnie 

musieli spędzić najbliższą noc w tym miejscu. 

Jeśli gracze zdecydują się rozbijać obóz na 

placu, zdążą ze wszystkim do wieczora. Wraz z 

zachodem słońca deszcz w końcu przestanie 

padać, choć nadal będzie wiało. Z własnych 

zapasów i porzuconego drewna żołnierze 

postarają się rozpalić większe ognisko, by 

wysuszyć się i ogrzać. 

Z kopalni nie będą dochodzić żadne podejrzane 

odgłosy, słychać jedynie powolne kapanie 

kropel wody gdzieś z głębi.  Noc zacznie się 

spokojnie, a spora część żołnierzy wymęczona 

pogodą dość szybko uda się na spoczynek. 

Mniej więcej o 2 w nocy pozwól wartownikom 

na wykonanie testu Czujności. Być może na 

warcie będą stali jedynie żołnierze, wtedy sam 

wykonaj za nich ten test. Poziom trudności to 

15. Jeśli się nie powiedzie, rano po prostu 

zabraknie jednego worka z jedzeniem. Jeśli 

jednak się uda, osoba stojąca na warcie zauważa 

schodzącą powoli po stromej ścieżce (tej samej 

co przy wyniku 16 dla rzutu na Czujność) 

pojedynczą postać. Gdy tylko ta dotknie 

stopami ziemi, będzie można bez problemu ją 

złapać. Jeśli rzut wykonywałeś za żołnierzy, 

możesz od razu założyć, że schwytali więźnia i 

podnieśli alarm w obozie. Więzień zostanie 

doprowadzony przed osobę, która przyjęła na 

siebie rolę dowódcy całej wyprawy. 

Schwytany to krasnolud dość mizernej postury: 

wychudzony, brudny i śmierdzący zjełczałym 

tłuszczem. Jego broda jest zmierzwiona i 

skołtuniona w kilku miejscach. Na sobie ma  

stare futra i brudną koszulę. Sprawia wrażenie  

lekko szalonego. Błądzi wzrokiem po 

otaczających go ludziach. Nie odpowie na 

żadne pytanie, zdaje się nie zdawać sobie 

sprawy z tego, gdzie się znajduje. Cały czas 

jednak będzie mamrotał do siebie. Większość 

bełkotu będzie nieskładna, ale co jakiś czas da 

się wychwycić kilka zrozumiałych zdań. 

Zła to skała, co czerń sączy. Taaa… Już widzę, 

jak ściąga nowe duchy. Niech uciekają stąd, 

póki mogą. Hop! Hop! Hop! Stuk! Stuk! 

Z krasnoluda nie da się wydobyć nic więcej. 

Ani przesłuchania, brutalne bądź nie, ani magia 

nie poprawiają jego stanu. Jeśli jednak zostanie 

podprowadzony pod wejście do kopalni, 

zacznie się panicznie wyrywać. Jest jednak 

słaby i chorowity, więc dwójka ludzi z 

łatwością go utrzyma. Wszystko wygląda 

jednak na to, że to żaden szpieg, a zabłąkany w 

górach szaleniec, który zakradał się do obozu, 

by coś ukraść, najpewniej jedzenie. 

Gracze mogą więźnia zabić, wypuścić lub 

związać i następnego dnia zaprowadzić do 

Rohriga, domagając się tłumaczeń, co robił na 

miejscu wskazanym im na nocleg. W 

odpowiedzi usłyszą, że to Otto Svarc – 

wygnaniec i szaleniec wiodący pustelnicze 

życie w niższych partiach gór i na przedgórzu. 

Konwój Nilfgaardczyków nie jest pierwszym, 

który go spotyka. Biedak najpewniej chciał 

ukraść coś do jedzenia. Jeśli gracze będą 

próbowali w jakikolwiek sposób wykorzystać 

Otta w negocjacjach, krasnoludy niezbyt się 

tym przejmą, jego życie zdaje się im obojętne. 

W rzeczywistości jednak Otto Svarc to sztygar 

opuszczonej kopalni. Nie mógł pogodzić się z 

jej nagłym zamknięciem i często wracał pod jej 

opustoszałe wejście. Od czającego się w 

tunelach zła powoli postradał zmysły, co 

wspomogło jeszcze pustelnicze życie, które 

wiódł od jakiegoś czasu. Został wygnany z 

Mahakamu. Choć większość krasnoludów nie 

zna jego losów i jest on im obojętny, jeśli 

zostanie doprowadzony do Irnika, ten stwierdzi, 

że należało go od razu zabić, by nie sprawiał 

kłopotów. Udany test Empatii o PT 18 pozwoli 

bohaterom zauważyć, że głowa klanu 

Dahlbergów coś ukrywa. Irnik nie będzie chciał 

jednak powiedzieć nic więcej i los Otta Svarca 

pozostawi w rękach bohaterów (jako szaleniec i 

wygnaniec jest dla niego nieszkodliwy, bo nikt 

w Mahakamie mu nie uwierzy…). 

Dwa to zbieg okoliczności… 

Przyszedł czas na kilka zadań dla szpiega. Istnieje 

możliwość, że będzie on chciał napsuć krwi jeszcze 

podczas rozmowy z krasnoludami, na przykład 

obrażając ich. Jeśli zrobi to w sposób umiejętny, 

krasnoludy nie udzielą żadnej pomocy i wyjaśnień. 

Każą po prostu poczekać na przybycie starego 

Dahlberga, który również nie będzie zadowolony ze 

spotkania i zaproponuje najgorszą ofertę na handel 

(jeśli do niego dojdzie). Gracze będą musieli sami 

znaleźć nocleg w górach. 

Drugim momentem dobrym dla działań zdrajcy jest 

noc w obozie. Jeśli przypadkiem to on będzie stał na 

warcie o stosownej godzinie, nie musi ani łapać Otta, 

ani wspominać o jego złapaniu. Po cichu może nadal 

sabotować wozy, zapasy i morale oddziału.
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Rozdział III 

Dziura w ziemi 

Niezależnie od tego, jak gracze będą chcieli 

rozwiązać sprawę złapanego szaleńca (o ile go 

złapali), następnego dnia z rana będą mogli 

wyruszyć pod bramę Mahakamu, by spotkać się 

z Irnikiem Dahlbergiem. Jeśli wyruszą jedynie 

małą grupą, wozy i większość żołnierzy 

pozostawiając w obozie, przejdź od razu do 

momentu spotkania. Jeśli będą chcieli wyruszyć 

całą grupą, przygotowania i zwijanie obozu 

zajmą im więcej czasu, ale wtedy też na własne 

oczy będą świadkami katastrofy. Jeśli zaś BG 

się podzielą, po prostu najpierw rozegraj scenę 

z grupą pozostałą w obozie, gdy reszta już 

odjedzie, a następnie scenę przy bramie. 

Bohaterowie wyruszają pod bramę bez 

wozów i części ludzi 

Mniej więcej godzinę po wschodzie słońca 

grupa, która wyjechała na rozmowy dociera pod 

bramę Mahakamu. Pogoda poprawiła się i cały 

oddział zaczął już suszyć się w porannych  

promieniach dziennego światła. Przy bramie, 

dokładnie tak samo jak poprzedniego dnia, w 

pewnym momencie ze swoich kryjówek 

wychodzą krasnoludy, ustawiając się na 

przejściu i oczekując przybyszów. Gdy gracze 

się do nich zbliżą, Rohrig powita ich w swoim 

stylu i oznajmi, że Irnik Dahlberg już wrócił i 

zaraz po niego pośle. Mniej więcej w tym 

momencie rozmowy za plecami graczy słychać 

tętent kopyt. Krasnoludy poruszone podniosą 

broń, ale zanim zdarzy się coś jeszcze, za 

swoimi plecami bohaterowie dostrzegą 

pojedynczego jeźdźca, gnającego galopem w 

ich stronę. To jeden z ich żołnierzy, który został 

w obozie. Zdyszany i przestraszony, jeszcze 

zanim zsiądzie z konia, wykrzyczy w stronę 

grupy słowa o tragedii, która spotkała ich ludzi. 

Oznajmi bez chwili zwłoki, że w pewnym 

momencie ziemia pod wozami i częścią obozu 

zapadła się i wszystko wpadło w głęboką 

dziurę. Ocalał jeden wóz z zapasami i połowa 

ludzi, która została w obozie. Z pozostałą grupą 

nie wiadomo, co się stało i czy żyją, a dziura jest 

głęboka co najmniej na pięćdziesiąt metrów. W 

tym momencie, jeśli chcesz, możesz graczom 

przeczytać poniższy fragment: 

Od strony drogi prowadzącej do tymczasowego 

obozu rozległ się nagle tętent kopyt. 

Odwróciliście się. Tak samo, jak krasnoludy i 

zauważyliście pojedynczego jeźdźca, waszego 

żołnierza, który cwałował w tę stronę. 

– Katastrofa! – krzyczał już z oddali – Tragedia! 

Wszystko przepadło! 

Wpadł pomiędzy rozmawiających i 

szarpnięciem zatrzymał konia. Kopyta zaryły 

grunt przed wami. 

– Zatrzęsła się ziemia, huknęło, tąpnęło i nagle 

wozy razem z ludźmi i końmi wpadły w 

rozpadlinę! Nawet nie zdążyliśmy zareagować. 

Pył nadal unosi się nad dziurą. Ostał się ino 

jeden wóz i przynajmniej połowa ludzi. Głęboko 

tam co najmniej na pięćdziesiąt metrów, nawet 

nie widać, czy ktoś przeżył. 

Krasnoludy również przejmą się zaistniałym 

wydarzeniem, jednak nie ze względu na 

Nilfgaardczyków, a na przekleństwo, jakie 

ciąży nad tym miejscem. Będą obawiać się, że 

to zły znak i jeszcze w trakcie rozmowy z 

przybyłym jeźdźcem Rohrig pośle jednego ze 

swoich po Dahlberga. Poza tym dowódca 

krasnoludów spod bramy wraz z czwórką 

swoich towarzyszy wyruszy razem z graczami 

na miejsce katastrofy. Nie będzie na razie chciał 

udzielić żadnych wyjaśnień i pomocy, a gdy 

gracze będą próbowali go przycisnąć, stwierdzi, 

że nikt Nilfgaardczyków tu nie zapraszał i 

krasnoludy nie odpowiadają za to, co się stało. 

Widocznie skały na placu przed kopalnią nie 

wytrzymały obozowania aż tak dużej grupy i 

przybysze mogli sami wpaść na to, że ich wozy 

są zbyt ciężkie. W razie większej kłótni Rohrig 

będzie czuł się pewnie dzięki wsparciu swojego 

oddziału spod bramy. Nie będzie jednak chciał 

podejmować żadnych decyzji i będzie czekał na 

przybycie głowy klanu. Irnik (wraz z kolejną 

dwudziestką krasnoludów) przybędzie 

natomiast na miejsce katastrofy w kilkadziesiąt 

minut po tym, jak dotrą tam bohaterowie. 

Będzie wypoczęty i ubrany w zbroję, a nie jak 

do podróży. BG zauważą, że wcale nie wygląda, 

jakby wrócił dopiero kilka godzin temu. 



 

19 
 

Bohaterowie wyruszają całą karawaną 

Przygotowanie całej grupy do wymarszu zajmie 

więcej czasu niż wyruszenie drużyny bez 

wozów i części ludzi. Jednak po przeszło 

godzinie od wschodu słońca obóz jest już 

zwinięty, a ostatnie konie zaprzęgane do 

wozów. Gdy grupa wyrusza, opisz graczom, że 

jadą na jej czele. W momencie, gdy będą 

wyjeżdżać z placu, za swoimi plecami słyszą 

głośne tąpnięcie, a potem trzask. Gdy się 

odwrócą, na własne oczy zobaczą, jak skały pod 

stopami ich żołnierzy pękają i zapadają się. 

Wszystkie wozy, poza jednym ze sprzętem, 

razem ze sporą częścią ludzi zaczynają spadać 

w tworzącą się wielką na kilkadziesiąt metrów 

wyrwę. Przeczytaj graczom poniższy opis: 

Nagle, jak gdyby z oddali, dało się słyszeć 

głośne tąpniecie, jakby olbrzym z impetem 

uderzył nogą, po czym rozległ się straszny 

trzask. Po nim kilka odgłosów wybrzmiało na 

raz: huk osuwającej się ziemi i skał, kwik koni, 

skrzypienie desek wozów i paniczne krzyki ludzi. 

Ziemia pod karawaną zamieniła się w lej. 

Jeźdźcy próbowali jeszcze uciec z pułapki, a 

woźnice porzucali wozy i usiłowali podbiec pod 

coraz bardziej strome krawędzie spadku. Lej 

jednak zapadł się po chwili, a ludzie nagle 

zniknęli z pola widzenia, tak samo, jak wozy i 

konie. Pył strzelił w górę, zasłaniając niebo, 

rozbrzmiał huk walących się kamieni, ktoś 

krzyczał, wzywając bogów i pomocy. Tumany 

nadal nie opadły, kiedy z zapadliska doleciał 

nikły już trzask uderzających w coś wozów i 

nastąpiła cisza. Złoto, konie i ludzie, wszystko  

zniknęło pod ziemią. 

Postacie mogą chcieć w jakiś sposób ratować 

swoją wyprawę. Jeśli wpadną na ciekawe 

pomysły, pozwól im w ostatniej chwili 

uratować drugi z wozów ze sprzętem, który 

jechał na czele oraz 3-4 dodatkowych żołnierzy. 

Wozy ze złotem oraz pozostała część ich ludzi 

niestety spadną w dół. 

Gdy już opadnie kurz po katastrofie, wśród 

wrzasku rannych i kwiku koni, wszyscy ujrzą 

szeroką na jakieś trzydzieści metrów wyrwę w 

miejscu, gdzie jeszcze w nocy obozowali. 

Dziura ma około trzydzieści pięć metrów 

głębokości, a jej środek przypada mniej więcej 

na centrum placu przed wejściem do kopalni. 

Można ją obejść z każdej strony, jednak 

zbliżanie się do krawędzi będzie ryzykowne 

(testy Atletyki). Gracze mogą chcieć sprawdzić 

miejsce katastrofy lub pognać po pomoc do 

krasnoludów. Te w postaci Rohriga z pięcioma 
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żołnierzami przybędą około dziesięciu minut po 

całym zdarzeniu. Jeśli nie zostaną poproszone o 

pomoc, będą stać z boku i przyglądać się 

działaniom ludzi. Gdy gracze poproszą o 

ratunek, dowódca krasnoludów każe odsunąć 

od zapadliska rannych i zabezpieczyć sprzęt, 

który nie spadł oraz wyśle jednego krasnoluda, 

by ocenił stabilność całego terenu. Dopóki nie 

przybędzie Dahlberg, nie będzie chciał też 

odpowiadać na pytania o przyczynę tragedii. Co 

najwyżej stwierdzi, że jak widać miejsce musi 

być przeklęte. 

Irnik pojawi się niedługo po tym. Nie będzie 

wyglądał na dopiero co przybyłego do domu, na 

miejsce dotrze wyraźnie wypoczęty i dobrze 

ubrany w pełen rynsztunek. Razem z 

dwudziestką swoich żołnierzy od razu zajmie 

się zabezpieczaniem terenu. Sam starszy 

krasnolud porozmawia natomiast z bohaterami. 

Miejsce katastrofy 

Wyrwa w skalnym podłożu powstała dokładnie 

w centralnej części placu, na którym obozowali 

Nilfgaardczycy. Pod ciężarem wozów podłoże 

zapadło się, wciągając na pewno wszystkie trzy 

wozy z kosztownościami i połowę żołnierzy. 

Dziura ma około trzydzieści metrów średnicy i 

trzydzieści pięć metrów głębokości. Na górze 

ze wszystkich stron pozostało jednak jeszcze 

sporo miejsca wzdłuż skalnych ścian na 

przejście. Na tyle dużo, że można by 

przeprowadzić nawet wóz. Żadna ze ścieżek 

prowadzących na plac nie została też 

zablokowana. Jeśli ktoś odważy się podejść 

bliżej do krawędzi, zobaczy w dole, że same 

wozy ocalały w nienajgorszym stanie. Koła i 

osie mają oczywiście połamane, ale burty i 

podłogi wytrzymały upadek, co pozwoliło 

nilfgaardzkim łupom nie rozsypać się po całej 

dziurze. Są natomiast częściowo przysypane 

kamieniami, podobnie jak część z żołnierzy. W 

ścianie wyrwy wyraźnie widać, że zawalił się 

strop kopalni, a spadając, wozy i kamienie 

spowodowały załamanie się też drugiego 

poziomu tuneli. Bez problemu można dostrzec 

wystające jeszcze przypory górnicze niższych 

korytarzy, a wśród skał pełno jest też 

połamanych niczym zapałki belek. Poziom 

pomiędzy wozami a powierzchnią całkowicie 

zasypało, jednak na dole, na kolejnym poziomie 

kopalni, gdzie wylądowały wozy, jeden z tuneli 

jest zasypany tylko częściowo. Wygląda na to, 

że ekipa ratunkowa mogłaby się przedostać w 

tamto miejsce przez samą kopalnię. Zejście po 

ścianie wyrwy jest z kolei bardzo 

niebezpieczne. Krasnoludy od razu orzekną, że 

grozi dalszym zawaleniem. 

Ci żołnierze, którzy w momencie upadku 

znajdowali się na wozach, przeżyli. Była wśród 

nich cała trójka wojaków, których bohaterowie 

mieli okazję poznać i nawiązać z nimi głębszą 

relację w Rozdziale I (chyba, że gracze 

postanowili trzymać ich przy BG). Jeśli jednak 

tak się nie stało, spadli oni do dziury razem z 

wozami. To ich krzyki i wołania o pomoc 

postacie graczy rozpoznają jako pierwsze. 

Wszyscy lub część z nich może być poważniej 

ranna i wymagać będzie szybkiej pomocy 

medycznej. Reszta żołnierzy też jej potrzebuje 

– są poobijani, zakrwawieni, kilku ma połamane 

żebra, a nawet którąś z kończyn. Natomiast ci z 

Nilfgaardczyków, którzy w momencie 

katastrofy szli obok wozów, są albo martwi, 

albo ciężko ranni, przysypani stosami ziemi i 

skalnego gruzu. 

Rozmowa z krasnoludami 

Gdy Irnik Dahlberg przybędzie na miejsce 

katastrofy, postacie graczy będą mogły w końcu 

z nim porozmawiać. Odgrywaj głowę klanu 

jako krasnoluda stanowczego, pewnego siebie i 

niebywale upartego, ale nie wyniosłego. Bardzo 

ciężko powinno być go do czegoś przekonać i 

prawie zawsze stawia na swoim. Obecność 

nilfgaardzkich sił w tym miejscu, a tym bardziej 

cały ten wypadek, to sprawy bardzo mu nie na 

rękę, ale nie będzie chciał dać tego po sobie 

poznać. Tajemnica, która skrywana jest w 

zawalonych korytarzach kopalni, to sprawa dla 

niego najważniejsza. Nie może jednak 

odmówić wejścia do tuneli w celu ratowania 

ludzi i dobytku. Kopalnia uchodzi za zamkniętą 

z powodu nieopłacalności wydobycia i 

powyższe działania mogłyby wzbudzić jakieś 

podejrzenia i wywołać plotki. O ile krasnoludy 

uważają, że miejsce jest dziwne i przez 

zaistniały wypadek może ciążyć nad nim jakaś 

klątwa, o tyle ludzi to nie dotyczy i jak chcą, 

niech wchodzą. 

Podczas rozmowy z Irnikiem Dahlbergiem, 

postacie posiadające Wiedzę o Potworach mogą 

wykonać test tej zdolności o PT 14. Udany 

pozwoli dostrzec na szyi krasnoluda wykonany 
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z grubego szkła wisiorek z solą w środku. Taki 

amulet ma chronić przed wszelkimi upiorami. 

Zapytany o to Irnik odpowie, że to tylko tak na 

wszelki wypadek, bo nie wiadomo, co na 

szlakach można spotkać. Jeśli ktoś z bohaterów 

zacznie przyglądać się żołnierzom, którzy 

przybyli z głową klanu, dostrzeże u nich te same 

objawy choroby co u strażników przy bramie 

Mahakamu. Czasem ktoś kaszlnie, niektórzy 

mają wory pod oczami i wyglądają na bardziej 

zmęczonych niż być powinni. Nic groźnego, 

jednak krasnoludy nie są do końca zdrowe. Jeśli 

gracze wcześniej tego nie dostrzegli, by 

zobaczyć to w tym momencie, będzie potrzebny 

test Czujności na PT 14. 

Jeśli w którymkolwiek momencie przy bramie 

lub na miejscu katastrofy, bohaterowie 

zachowywali się roszczeniowo, agresywnie w 

stosunku do Rohriga lub Irnika albo im grozili, 

ten drugi będzie bardzo nieprzychylnie 

nastawiony do Nilfgaardczyków i wszelkie 

testy (poza walką) w stosunku do niego mają PT 

wyższy o 4. Jeśli gracze chcieliby rozwiązać 

sprawę zbrojnie, wskaż im, że walka z 

oddziałem dobrze uzbrojonych krasnoludów w 

momencie, gdy stracili połowę swoich sił, a 

miejscowi mogą szybko dostać posiłki ze 

strażnicy, jest mocno nierozważna, żeby nie 

powiedzieć samobójcza. Jeśli jednak podejmą 

walkę, przebiegnie ona podobnie, jak 

opisaliśmy w Rozdziale II. Zaatakowane 

krasnoludy będą ostrzeliwać się z kusz, a kilka 

z nich postara się zablokować przejście, by 

Dahlberg mógł uciec po wsparcie ze strażnicy. 

Co może powiedzieć głowa klanu Dahlbergów: 

• W sprawie katastrofy jednoznacznie 

stwierdzi, że krasnoludy nie biorą na siebie 

odpowiedzialności za to, co się stało. To 

miejsce na nocleg było wskazywane w 

dobrej wierze już dziesiątkom podróżnych i 

nic złego się nie wydarzyło. Tamte grupy 

były jednak mniejsze. W przypadku licznej 

wyprawy Nilfgaardczyków, skały mogły nie 

wytrzymać, ale nikt nie mógł tego 

przewidzieć. Tereny te leżą też jeszcze poza 

Mahakamem, więc krasnoludy nie mają 

obowiązku o nie dbać. Cały wypadek 

przyrówna do nieszczęścia na szlaku, jakie 

zawsze może spotkać podróżnych. Nie ma 

mowy o żadnej rekompensacie czy 

zadośćuczynieniu ze strony krasnoludów; 

• Gdy bohaterowie zapytają o kopalnię, 

odpowie, że wydobywano w niej żelazo, 

jednak zamknięto ją sześć lat temu, gdy 

złoża zaczynały się kończyć i wydobycie 

robiło się nieopłacalne. Od tamtej pory stoi 

pusta i nikt jej nie sprawdzał. Nie wie, co 

znajdą w środku. Jeśli gracze poproszą o 

jakieś mapy lub plany korytarzy, Irnik 

stwierdzi, że pewnie gdzieś są, ale nikt już 

nawet nie pamięta gdzie. To powinno 

wzbudzić kolejne podejrzenia, bo taka 

odpowiedź nie pasuje do krasnoludzkich 

inżynierów. Chyba, że kopalnię zamykano w 

pośpiechu. Po udanym teście Perswazji lub 

Uroku na PT 16 uda się jednak ze starego 

krasnoluda wycisnąć chociaż opis przebiegu 

tuneli i ważnych miejsc (wtedy opisz 

ogólnie graczom mapę pierwszego poziomu 

kopalni). Jeśli gracze będą dopytywać się o 

zamknięcie kopalni, Dahlberg nic więcej już 

im nie powie, ale gdy spytają na osobności 

Rohriga lub innego z krasnoludzkich 

żołnierzy, ci wygadają się, że kopalnie 

zamknięto dość nagle sześć lat temu, ponoć 

z braku złóż. Zbiegło się to jeszcze z 

ucieczką syna Irnika z Mahakamu gdzieś do 

krain ludzi. Całość wywołała mały kryzys w 

klanie. To wszystko, co krasnoludy 

powiedzą o samej kopalni; 

• Jeśli bohaterowie zaprowadzą złapanego 

Otto Svarca przed głowę klanu, ten z 

politowaniem spojrzy na niego i jeśli do tej 

pory gracze nie poznali jego tożsamości, 

opowie im o nim. Stwierdzi, że chłop, który 

był tu niegdyś sztygarem, nigdy nie pogodził 

się z zamknięciem kopalni. Pracował tu z 

rodziną od pokoleń. Łaził pod zamknięte 

wejście i siedział tam godzinami, aż 

postradał zmysły. Klan wygnał go i od tego 

czasu żyje jako pustelnik, kradnąc 

podróżnym jedzenie i odzież. Jeśli gracze 

będą chcieli go ukarać lub zabrać przed sąd, 

Irnik nie będzie robił problemów – Otto to 

wygnaniec a pozbycie się go jest mu na rękę; 

• Jeśli gracze poproszą o pomoc w 

wyciagnięciu wozów lub w wyprawie do 

kopalni, Irnik odmówi wysłania z nimi 

kogoś ze swoich, ale pozwoli 

Nilfgaardczykom działać na własną rękę. 

Krasnoludy pomogą jednak zabezpieczyć 

krawędzie zapadliska przed dalszym 

zawaleniem i użyczą ludziom sprzętu; 
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• Jeśli bohaterowie nawiążą do celu swojej 

wyprawy, czyli zamówienia oręża, Irnik 

stwierdzi, że bez złota handlować nie będzie. 

Jak dostarczą mu je przed skarbiec, to wtedy 

pogadają. Krasnoludzka broń jest w cenie, 

jak nie im, to sprzeda ją królom z Północy. 

Krasnoludom jest obojętne, jakie wojny 

toczą między sobą ludzie. 

Podczas całej rozmowy z Irnikiem 

Dalhbergiem, możesz pozwolić w 

odpowiednim momencie (lub momentach – 

Twój wybór), wykonać test Empatii o PT 18. 

Udany, pozwoli wyczuć, że głowa klanu 

krasnoludów mija się gdzieś z prawdą. Kłamie 

jednak bardzo dobrze, jakby sam już wierzył we 

własne słowa. 

Natomiast gdy zdarzy się, że wśród bohaterów 

jest krasnolud, który żył lub podróżował do 

Mahakamu, może okazać się, że słyszał coś o 

tym miejscu. Jeśli nie jest z ziem Dahlbergów, 

dotarły do niego jedynie plotki, z których 

dowiedział się, że kopalnie rudy żelaza przed 

bramą gór nagle zamknięto. Wtedy tez zniknął 

syn Dahlberga, co wywołało liczne kłótnie w 

klanie. W końcu jednak stary krasnolud 

przekonał współbraci, że lepiej będzie teraz 

skupić się na rentownych inwestycjach. Jego 

syna jednak nie odnaleziono i jak do tej pory nie 

wrócił do swoich. 

Gdyby gracze zastanawiali się, czy 

podejmować próby wyciagnięcia złota, 

przypomnij im, że są na wyprawie podległej 

wojsku i za ewentualne niepowodzenie czeka 

ich surowa kara, niezależnie od okoliczności. 

Zejście do kopalni związane jest z główną 

tajemnicą tej przygody, więc jeśli nie wybiorą 

się do niej, sporo ominą i nie osiągną 

korzystnego rezultatu swojej wyprawy, nawet 

jeśli jakimś innym sposobem odzyskają całe 

swoje złoto. Gracze mogą jednak zawsze 

wybrać, że zostawią złoto i ludzi w skalnej 

dziurze albo wyciągną tylko część z nich, resztę 

zostawiając pod skalnym rumowiskiem. Jeśli 

kosztowności będzie dość, by handlować z 

krasnoludami (przynajmniej połowa tego, co 

wieźli), przygoda się kończy i możesz przejść 

do Epilogu. Osiągnęli Niekorzystną Umowę. 

Bohaterowie, poza wyprawą do kopalni, mogą 

podjąć jeszcze szereg działań przy rozpadlisku 

w celu wyciagnięcia przynajmniej części ludzi 

lub złota. Całości jednak nie odgrzebią spod 

skał od góry i wyprawa do tuneli i tak ich czeka. 

Oto możliwe  działania bohaterów zanim 

jeszcze zdecydują się zejść do podziemi: 

• Jeśli w drużynie jest postać władająca 

magią, może chcieć spróbować za jej 

pomocą ratować ludzi i skarby z rozpadliny. 

Pozwól jej na to, jednak efektem jej 

wysiłków będzie co najwyżej uratowanie 

żołnierzy leżących na resztkach wozów i 

tylko części skrzyń z gotówką. Może też nie 

udać się wcale. Stosy skał są po prostu zbyt 

ciężkie. To, jak gracz zdecyduje się 

wykorzystać magię, zależy od jego 

pomysłowości, dlatego nie podajemy tu 

przykładów. Sam będziesz musiał osądzić, 

czy jego plan może się udać. W każdym 

razie próba użycia magii w tej sytuacji 

będzie trudna, więc dodaj do PT testu Zaklęć 

albo Rytuałów 2 lub 4 (wedle uznania i w 

zależności od tego, co mag chce osiągnąć); 

• Jeśli któryś z bohaterów posiada zdolność 

Rzemiosło, wie coś o górnictwie lub obróbce 

skał i może samemu ocenić stan miejsca 

katastrofy i określić ryzyko. Może też po 

konsultacji z krasnoludami skonstruować 

prowizoryczny dźwig, którym będzie można 

wciągnąć część rannych i kilka skrzyń ze 

złotem. Zbudowanie tego zajmie jednak 

sporo czasu i część z nilfgaardzkich 

żołnierzy może nie dożyć ratunku; 

• Wyjątkowo atletyczni i krzepcy 

Bohaterowie mogą też spróbować zejść po 

skałach na dół. Jest to jednak niebezpieczne 

i PT testów z tym związanych wynosi 18. 

Sami nie dźwigną skrzyń ze skarbami, ale 

mogą zacząć opatrywać rannych; 

• Działania bohaterów mogą skupić się na 

uratowaniu trójki żołnierzy, których mieli 

okazję bliżej poznać w Rozdziale I. Wtedy 

ci nawiążą z nimi jeszcze bliższa relację, a 

dla Ciebie będzie to okazja do rozwinięcia 

kolejnych wątków i poprowadzenia 

następnych przygód; 

• Jeśli gracze zaprowadzą Otto Svarca przed 

wejście do kopalni, ten zacznie się wyrywać 

i wrzeszczeć. Nie będzie dało się z tego nic 

zrozumieć, ale gdy siłą zaciągną go do 

środka, popadnie w dziwny stan spokoju i 

będzie powtarzał ten sam ciąg słów co w 

noc, w którą go złapano. Może służyć za 

przewodnika w kopalni. Nie będzie w 

zrozumiały sposób niczego tłumaczyć, ale 

zapytany o drogę do różnych miejsc, po 

prostu tam pójdzie, wskazując kierunek.
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Trzy to celowe działanie przeciwnika 

Szpieg może teraz działać. Ma on teraz szerokie pole do popisu i mnóstwo możliwości do wykorzystania. Na 

rozmaite sposoby może doprowadzić misję do całkowitego niepowodzenia. 

Po pierwsze, może tak poprowadzić rozmowy z krasnoludami, by ci w złości i niechęci niczego bohaterom nie 

powiedzieli i w niczym nie pomogli. Zostawią ich wtedy samych na placu, bez swojego sprzętu i wsparcia. Co 

oczywiste, nawet jeśli wydobędą złoto, nie zostaną wpuszczeni do Mahakamu. 

Szpieg może jednak również dogadać się z Irnikiem w cztery oczy w sprawie kopalni. Krasnolud przystanie na 

każdą propozycję, której efektem będzie pozbycie się Nilfgaardczyków i uchronienie jego tajemnicy. Jeśli zrobi 

to ktoś za niego, to tym lepiej, bo będzie się mógł wszystkiego wyprzeć. Jeśli zdrajca wywiąże się z umowy, 

krasnoludy pomogą mu odzyskać złoto i nawet dadzą nowe wozy i pomocników, by zwrócił je swoim (lub ukrył, 

gdzie chce). 

Podczas rozmowy z Dalhbergiem szpieg może również dowiedzieć się o czających się w kopalni 

niebezpieczeństwach – nekkerach i upiorach. 

Jeśli bohaterowie podejmą jakieś działania nad rozpadliskiem,  szpieg może również i je starać się sabotować. Być 

może nawet to on podejmie próbę zejścia na dół i zda  fałszywą relację, że nie jest w stanie nikomu pomóc albo 

nieostrożnymi ruchami doprowadzi do dalszych osunięć i na przykład zawalenia jedynego przejścia z kopalni, 

jakie pozostało. 

Opcji jest dużo, pozwalaj tutaj na wiele, bo jest to ten moment przygody, w którym zdrada wśród grupy może 

przynieść największe efekty. 
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Rozdział IV 

Kopalnia 

Oto najważniejszy moment tej przygody, 

skrywający wyjaśnienie  tajemnicy klanu 

Dahlbergów.  Jeśli gracze zdecydowali się 

odzyskać złoto z własnego konwoju, kierowali 

się ratowaniem swoich ludzi lub jedno i drugie 

naraz, to teraz czeka ich przemierzanie tuneli 

opuszczonej kopalni. 

Wejście do niej zabite jest dechami, ale drewno 

ustąpi po użyciu siekiery czy łomu, odsłaniając 

w pełni przejście. Już na wstępie, po kilku 

pierwszych krokach w głąb ciemnego 

korytarza, w bohaterów uderzy silny zapach 

stęchlizny, wilgoci i zbutwiałego drewna. 

Amulet wiedźmiński zadrga, a po karkach 

pozostałych przebiegnie nieprzyjemny dreszcz. 

Wszyscy poczują nieprzyjemny powiew 

zimnego, wilgotnego powietrza. Krasnoludy, 

jeśli gracze ich nie rozdrażnili i dostali od nich 

pomoc, użyczą postaciom wszelkiego 

przydatnego sprzętu, jak łopaty, kilofy, latarnie 

i duże ilości liny. Po udanych testach Irnik 

opisze także pierwszy poziom tuneli, a 

przynajmniej zrobi to w taki sposób, jaki 

pamięta. Jak się wkrótce okaże, skały osunęły 

się w większej ilości miejsc. 

Opiszemy teraz po kolei każdy z poziomów 

kopalni, w tym wszystkie ważne miejsca 

zaznaczone na zamieszczonych w tym rozdziale 

mapach. Planów kopalni nie pokazuj graczom. 

Jeśli będą tego potrzebować, przerysuj im na 

osobną kartkę przebieg tuneli, komnat i 

naturalnych jaskiń  w momencie, gdy będą do 

nich wchodzić. Stopniowo odkrywaj każdy 

metr tego miejsca.  W opisach zaznaczymy też, 

co postacie graczy widzą, słyszą i czują od razu, 

a co są w stanie zauważyć dopiero po zdanych 

testach.  
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Poziom I 

1 – Pomieszczenia socjalne – To tutaj 

pracująca na danej zmianie grupa krasnoludów 

mogła odpocząć, jeśli akurat nie wracała do 

swoich domów. Tylko ściana po lewej stronie 

została wykuta przez krasnoludy, reszta jest 

naturalną grotą. Po lewej znajduje się również 

przejście do jeszcze jednej, mniejszej jaskini. W 

tym dużym pomieszczeniu zachowały się 

meble, choć nadgryzione zębem czasu i 

uszkodzone przez wilgoć. Na środku stoi duży 

dębowy stół z taboretami ustawionymi wokół 

niego, pod ścianami zaś są liczne prycze, teraz 

już z resztkami zbutwiałych sienników. Są tez 

tam stoły ze śladami po dawno zgniłym 

jedzeniu i kilka szafek. Wśród tych wszystkich 

mebli gracze mogą poszukać pozostawionych 

przedmiotów. Po udanym teście Czujności na 

PT 12 znajdą kilka pozostawionych przez 

krasnoludy drobiazgów: dwie karty do gwinta, 

okrągły granitowy kamień z rzeźbieniami, mały 

nożyk, pas ze srebrną sprzączką i trzy dukaty 

cintryjskie. 

2 – Pokój sztygara – To miejsce odpoczynku 

dla sztygara kopalni. Znajduje się tu łóżko ze 

zgniłym lnianym płótnem po sienniku, biurko i 

szafka, na której pozostawiono lampkę. Test 

Czujności na PT 14 pozwoli dostrzec wciśnięty 

za niedomkniętą szufladą biurka zgnieciony 

kawałek papieru. Po ostrożnym wyjęciu go i 

rozłożeniu da się go odczytać (treść na ilustracji 

na poprzedniej stronie). 

3 – Pomieszczenie techniczne – Ta komnata 

jest mniejsza od pozostałych i ściany całe ma 

wykute ręcznie przez krasnoludy. W suficie i 

podłodze znajdują się jednak dwa naturalne 

otwory i jeden sztuczny, prowadzące prosto w 

górę. Poprowadzono z nich stalowe kominy, 

biegnące w głąb kopalni, na dolne poziomy. To 

jeden z końców systemu zaopatrywania tuneli 

w świeże powietrze. Na środku znajduje się 

również duży stół z licznymi śladami po pracy 

na nim przy pomocy narzędzi. 

4 – Magazyn sprzętu górniczego – Kiedyś 

pomieszczenie służyło do składowania sprzętu 

górniczego. Ten zużyty i zniszczony wciąż leży 

w bezładnej kupie w jednym z rogów komnaty. 

Nikt nie zawracał sobie głowy zabieraniem go 

stąd. Jest to stos bezużytecznych już lamp, 

kaganków, łopat, kilofów, łańcuchów, młotków 

i reszty narzędzi. Po prawej stronie, przy 

naturalnej skalistej ścianie, stoją porzucone dwa 

puste stoły. Za nimi oparty o ścianę leży zdatny 

jeszcze do użytku kilof. 

5 – Pomieszczenie z podnośnikami – Na 

samym środku groty, którą powiększono 

ręcznie wykutymi ścianami i wzmocniono 

kamiennymi podporami, znajdują się dwa 

podnośniki. Jeden z nich to solidna klatka z 

dębowego drewna i stalowymi okuciami, w 

której zmieścić może się nawet pięć osób naraz. 

W klatce znajduje się dźwignia, która 

uruchamia tę windę i pozwala obrać kierunek w 

dół lub w górę (po zjechaniu już niżej) w 

szerokim szybie wykutym pod nią. Drugi 

podnośnik służył do transportu wydobytej rudy 

w wózkach. Kilka z nich wciąż przypiętych jest 

do metalowych łańcuchów, które wciągały je z 

dołu na ten poziom. Obydwa podnośniki są 

sprawne, choć żelazne łańcuchy trochę 

przerdzewiały. Z lewej strony groty znajduje się 

zawalone wejście do dalszych korytarzy tego 

poziomu. 

6 – Zawalony korytarz – Przejście zawaliło się 

już wiele lat temu, na pewno nie jest to efekt 

ostatniego wypadku. Według opowieści Irnika, 

wiodło do wyrobisk na tym poziomie. Teraz jest 

jednak całkiem nie do przejścia. 

7,8 – Magazyn wydobytej rudy – Te dwie 

wielkie komory, szerokie w obie strony na 

kilkadziesiąt metrów i wysokie na dobrych 

kilkanaście najwyraźniej służyły za magazyn 

wydobytej rudy. Teraz są całkiem puste i tylko 

w kilku zakamarkach widać pozostałości po 

składowanym tu surowcu. Gdy ktoś kilkoma 

krokami naruszy zalegającą w tym miejscu 

warstwę pyłu, do nozdrzy obecnych dotrze 

metaliczny zapach żelaza. 
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Poziom II 

1 – Pomieszczenie z podnośnikami – 

Zaczynając od tej komnaty, wszystkie tunele 

drugiego i trzeciego poziomu kopalni nie są 

naturalnymi korytarzami, a zostały już wykute 

przez krasnoludy . W tym miejscu znajduje się 

tylko podnośnik z drewnianą klatką. Komnata 

jest mniejsza niż ta powyżej, prawdopodobnie 

podnośnik z wózkami został zbudowany w 

drugiej kolejności z przeznaczeniem już dla 

niższych poziomów. Poza windą w 

pomieszczeniu wala się jedynie kilka kupek 

gruzu. Winda można zjechać niżej na poziom 

III albo wjechać wyżej na poziom I. 

2 – Zawalone rozwidlenie – Było to 

skrzyżowanie, które prowadziło w cztery 

strony. Obecnie dwa korytarze są zasypane, 

choć również nie na skutek ostatniej katastrofy. 

Osoby znające się na Rzemiośle mogą 

rozpoznać, że obydwa korytarze zawaliły się 

jakieś dwa lub trzy lata temu. Tak duża ilość 

osuwisk jest dziwna w solidnej krasnoludzkiej 

kopalni. Możesz zwrócić graczom na to uwagę, 

jeśli do tej pory sami tego nie zauważyli. 

3 – Komnata z osuwiskiem – To 

pomieszczenie miało na pewno kiedyś spore 

rozmiary, teraz jednak jest w większości 

zawalone. Od wejścia jest ledwo kilka metrów 

wolnej przestrzeni, zaraz potem zaczyna się 

piętrząca się aż pod strop sterta kamieni i ziemi. 

Od razu po wejściu da się jednak zauważyć w 

niej mały i niski tunel, wykopany dość 

niezgrabnie prawie naprzeciw wejścia. Nie 

wygląda na krasnoludzki. Od razu po wejściu 

do tego miejsca bohaterów przebiegnie też 

dreszcz, a wiedźmiński medalion zacznie lekko 

drgać. Na posadzce można dostrzec kilka kości, 

prawdopodobnie ludzkich, sporo śmieci i kilka 

szmat. Z małego tunelu strasznie śmierdzi. Im 

bliżej wejścia do niego, tym wiedźmiński 

amulet będzie drgał coraz bardziej. 

4 – Jaskinia nekkerów –Wąski, długi na jakieś 

sześć metrów tunel, którym dochodzi się do 

niezbyt dużej jaskini. To przejście jest tak 

niskie, że dorosły człowiek musi nim iść zgięty 

w pół i można poruszać się w nim tylko gęsiego. 

Grota została wykopana przez kogoś innego niż 

krasnoludy. Ściany są krzywe, a sama jaskinia 

ma strop ledwo na wysokość dwóch metrów. 

Nie ma z niej drugiego wyjścia. Na samym jej 

środku leżą dwa stosy brudnych szmat, gałęzi, 

kamieni, zwierzęcych i ludzkich kości oraz 

najróżniejszych przedmiotów codziennego 

użytku. Z jednego ze stosu unosi się smród 

przegniłego jedzenia, w szczególności mięsa, 

który wypełnia całe pomieszczenie. To dom 

nekkerów, które odpowiedzialne są za 

wszystkie osuwiska w kopalni. Odkąd ta została 

zamknięta, szybko zadomowiły się w 

opuszczonym miejscu i przez ostatnie lata 

kopały osłabiając ściany korytarzy. Być może 

planowały też taką katastrofę, która przydarzyła 

się Nilfgaardczykom, a być może wyszło im to 

zupełnie przypadkiem. Wcześniej stwory te 

napadały na samotnych lub słabych 

podróżnych, przy okazji zaciągając do swojej 

kryjówki ich dobytek. Kiedy jednak na plac 

przed kopalnią przybył oddział 

Nilfgaardczyków, nie ośmieliły się podejść do 

tak dużej grupy ludzi. W swoim domu będą się 

bronić za wszelką cenę. Jeśli któraś z postaci 

lub nilfgaardzki żołnierz wejdą do tunelu, 

potwory zaatakują dokładnie w momencie, gdy 

ten wyjdzie z wąskiego przejścia do ich jaskini. 

Dwójka z nich rzuci się na niego, próbując go 

obalić i wciągnąć głębiej. Jeśli postaci uda się 

uniknąć tego losu, może uciec tunelem z 

powrotem do komnaty. Nekkery rzucą się za nią 

w pogoń. Jeśli będą miały TEMPO równe bądź 

wyższe od postaci, nim ta opuści tunel jeden z 

nich będzie jeszcze mógł ją zaatakować. Gdy 

wszystkie potwory wybiegną już z tunelu, bez 

wahania rzucą się do walki z Nilfgaardczykami. 

Jeśli tylko mogą, będą atakować grupami po 

dwa lub trzy stwory. Jeden z nekkerów jest ich 

przywódcą, wyróżnia się skórą wysmarowaną 

czerwoną farbą. Potrafi wydawać złożone 

rozkazy swoim współbraciom. Pamiętaj o 

wykorzystaniu przewag i bonusów, które mają 

te stwory w walce w słabym świetle i 

ciemnościach oraz o ich słabościach (opisanych 

w podręczniku). Jeśli bohaterowie postanowią 

się wycofać, nekkery nie będą ich ścigały. 

W jaskini znajduje się tyle nekkerów, ile jest 

postaci graczy plus jeden stwór na każdych 

pięciu żołnierzy, jakich postacie zabrały ze sobą 

do kopalni. Jest spora szansa, że bohaterowie 

będą mieli przewagę liczebną, ale niestety 

miejsca jest mało. W komnacie przed tunelem 

może stanąć obok siebie naraz maksymalnie 

pięć osób a w jaskini nekkerów jedynie trzy. 

Stwory zaś są małe i niezbyt przejmują się 
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zranieniem siebie nawzajem, dzięki czemu 

mogą działać wszystkie naraz. 

Statystyki nekkerów, tak zwykłych jak i wodza, 

znajdują się w podręczniku głównym do 

Witcher RPG na stronie 300. 

Po pokonaniu nekkerów, bohaterowie będą 

mogli przeszukać ich legowisko. Poza stosami 

śmieci, zniszczonych ubrań, kości, zgniłego 

jedzenia i odchodów potworów, znajdą w nim: 

też mocno podniszczoną książkę kucharską o 

potrawach z Kaedwen, krasnoludzki topór, 

woreczek z kościanymi runami, najróżniejsze 

usyfione monety (w przeliczeniu o wartości 

mniej więcej dziewięćdziesięciu florenów) i 

redańskie nagolenniki. 
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Poziom III 

1 – Pomieszczenie z podnośnikami – Tutaj 

kończą się szyby obydwu podnośników. Ten 

wciągający wózki na wyższe piętro ma za sobą 

mechanizm złożony z łańcuchów, kół zębatych 

i wielkiego koła, do którego zaprzęgano 

zwierzęta. Biedne konie zostały porzucone 

wraz z kopalnią. Ich szkielety leżą tuż przy 

urządzeniu. Drewniana klatka, którą zjechali 

tutaj Nilfgaardczycy, ma za sobą złożony 

system obciążników, sterowanych za pomocą 

wajchy w windzie. Z komnaty odchodzą dwa 

wyjścia – jedno na lewo, drugie na prawo od 

wind. Stojąc twarzą do nich, z tego po prawej 

czuć delikatny powiew powietrza. Nie jest ono 

jednak tak świeże, jak być powinno. Jest rześkie 

i chłodne, ale jednocześnie niesie ze sobą bliżej 

nieokreślony przykry zapach. 

2, 3, 4 – Wyrobiska – To wielkie na 

kilkadziesiąt metrów komory, gdzie 

wydobywano rudę żelaza. Przejścia dalej z nich 

już nie ma, ale bohaterom zajmie trochę czasu 

obejście każdej z nich. Nawet bez znajomości 

górnictwa można wprawnym okiem dostrzec, 

że na ścianach komory pełno jest „kamieni”, 

które różnią się od wcześniejszych widzianych 

w kopalnianych korytarzach i komorach. Ci zaś 

znający się na Rzemiośle lub z wysokim 

Wykształceniem, z łatwością stwierdzą, że 

złoża żelaza są tutaj nadal ogromne i daleko im 

do skończenia się. 

5 – Mały warsztat – W tym miejscu 

dokonywano bieżących napraw sprzętu. W tym 

przechodnim pomieszczeniu zostały jeszcze 

trzy uszkodzone wózki górnicze i solidne 

robocze stoły. 

6 – Zawalony tunel – Droga na lewo od tego 

rozwidlenia prowadzi w głąb kopalni. Gracze 

mogą chcieć nią pójść, ale nie znajdą niczego 

poza ciągnącymi się korytarzami i komorami, w 

których wydobywano rudę. Gdyby zbyt długo 

krążyli po tych tunelach, część z nilfgaardzkich 

żołnierzy może nie otrzymać pomocy na czas i 

umrzeć od ran. 

Odnoga rozwidlenia prowadząca na wprost 

została zawalona sześć lat temu. Kamienie w 

tym miejscu zdążyły już dobrze osiąść, ale na 

skutek powstania wielkiej dziury, która 

pochłonęła wozy karawany, część z gruzu i 

ziemi w tym miejscu osunęła się, ukazując 

przygniecione przez siebie przypory górnicze. 

Test Czujności na PT 18 pozwoli zauważyć, 

mimo upływu tylu lat, że to drewno zostało 

rozrąbane siekierą lub toporem. Wyraźnie 

widać ślady po uderzeniu jakiegoś narzędzia, a 

nie złamania pod wpływem ciężaru skał. 

7 – Tunel nekkerów – Kolejny tunel wykopany 

przez nekkery. Jest równie krzywy i niezgrabny 

jak ten prowadzący do ich legowiska. To z 

niego dochodzi powiew powietrza. Został 

wykopany dość niedawno, niecały rok temu. 

8 – Niedokończony korytarz – Na lewo od 

wyjścia z tunelu nekkerów znajdują się 

drewniane rusztowania, pochylnia i stos 

porzuconych lin. Całość wygląda na 

niedokończone przez krasnoludy prace przy 

budowie nowego korytarza. 

9 – Podziemna rzeka – Zbliżając się do tego 

miejsca słychać coraz głośniejszy szum 

płynącej wody. Jednocześnie na skrzyżowaniu 

czuć będzie powiew powietrza z dwóch stron. 

Jeden z kierunku dołu z wozami: to czyste 

świeże powietrzem. Drugi od strony dźwięku 

płynącej wody. Ten śmierdzi w ostry, drażniący 

sposób. Po lewej widać zawalony tunel. 

Postacie z dobrą orientacją w terenie (test na 

Sztukę Przetrwania na PT 14) mogą stwierdzić, 

że to druga strona tego korytarza, w którym 

były rozrąbane siekierami przypory (o ile 

bohaterowie byli w tamtym tunelu). Gdy 

postacie zdecydują się wejść do jaskini, 

przeczytaj im poniższy opis. 

W miarę jak zbliżacie się do odgłosu płynącej 

wody, coraz mocniej czujecie ten nieprzyjemny, 

drażniący zapach. W końcu docieracie do 

wejścia do naturalnej groty. Czuć z niej wilgoć, 

zimno i przede wszystkim śmierć. Macie złe 

przeczucia co do tego miejsca. Gdy wasze 

światło pada na pierwsze skalne ściany w 

środku, oczom ukazuje się ich czarna 

powierzchnia, połyskująca delikatnie w 

padających promieniach oświetlenia. Robicie 

następnych kilka kroków i dostrzegacie na 

końcu kamiennej półki spadek, a w nim 

chlupoczącą podziemną rzekę. Jeszcze raz 

przyglądacie się skałom i to, co wzięliście za ich 

kolor w rzeczywistości jest ohydną czarną 

mazią, która bezustannie spływa po całym tym 

miejscu. Wasz wzrok kieruje się na posadzkę, na 

której leżą pozostałości po trzech ciałach. 

Ubrania i osobiste przedmioty okalają kości 

trzech krasnoludów. Leżą tu już od dawna, 
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przynajmniej kilka lat. Wokół nich potworzyły 

się strumyczki tej czarnej lepkiej brei, które 

spływają po skałach wprost do rzeki. Gdy 

podchodzicie kawałek bliżej, widzicie, że w 

kościanej dłoni jednego z krasnoludów tkwi 

zwinięta kartka papieru. 

Te trzy szkielety to ciało Imre, syna Irnika 

Dahlberga, i jego dwóch kompanów. Zostali tu 

podstępnie zwabieni przez głowę klanu, a 

następnie uwięzieni przez zawalony tunel. Nie 

mieli narzędzi ani pomocy, by się stąd 

wydostać. Irnik skazał na powolną śmierć 

własnego syna i zamknął kopalnię, bo ten 

odkrył, że czarna maź to kopalniane wyziewy, 

które uwolnione przez prace górnicze ze skał 

zaczęły spływać do podziemnej rzeki, 

zasilającej potem cały klan w wodę. Gdyby to 

się wydało, krasnoludy musiałyby przenieść się 

w inne rejony Mahakamu, porzucić swoje 

przynoszące zyski kopalnie i stracić całe 

wpływy, jakie posiadały. Sam Dahlberg zaś 

zostałby pociągnięty do odpowiedzialności. 

Stary krasnolud zbyt kocha władzę, by dać to 

sobie odebrać. Wolał zabić syna, by straszne 

odkrycie nie wyszło na jaw. Samą kopalnię 

zamknięto, ale rozpoczęto wydobycie w innych 

miejscach w okolicy. Tym samym jednak 

krasnoludy przez te wszystkie lata coraz 

bardziej się podtruwały. Dorośli chorowali 

coraz bardziej, osłabieni starcy nie przeżywali 

zim, a dzieci rodziły się słabowite. 

Imre nie mógł pogodzić się z takim losem i 

nieszczęściem swoich pobratymców. 

Umierając, w ostatnich chwilach świadomości, 

przeklął ojca i jego głupotę. Jak to jednak z 

klątwami bywa, tak silna moc uwięziła duszę 

Imre i dwójki krasnoludów na tym świecie, 

czyniąc z niego i jego kompanów widma. Teraz 

pogrążone w wiecznej żądzy zemsty i bólu, 

pilnują tego miejsca, wciąż trawione myślami o 

zbrodniach Irnika Dahlberga. Kartka w dłoni 

szkieletu Imre to jego ostatnia wiadomość dla 

żywych. Poniżej przedstawiamy statystyki 

widm. Dwójka krasnoludów-upiorów to takie 

same potwory, jak te opisane w podręczniku 

głównym do Witcher RPG. Imre zaślepiony jest 

znacznie większą nienawiścią i żądzą zemsty, 

co czyni go silniejszym. Cała trójka posiada 

oczywiście wszystkie zdolności upiorów, 

pamiętaj o tym podczas walki. 

 

UPIÓR IMRE 

WSPÓŁCZYNNIKI 

CIAŁO 5 Wigor 0 

ROZUM 6 Bieg 18 

EMOCJE 1 Skok 3 

WOLA 8 PP 30 

GRACJA 6 PZ 25 

REAKCJE 7 PW 25 

TEMPO 5 Zdr. 5 

FACH 1 Próg C.R. 5 

FART 0 Udźwig 50 

  Determinacja 25 

Zdolności 

Atletyka+7 

Bójka+5 

Broń drzewcowa+5 

Czujność+8 

Łamanie magii+4 

Nieugientość+9 

Odwaga+6 

Skrytość+8 

Sztuka przetrwania+8 

Wytrzymałość+6 

Zwinność+6 

Ataki 

Widmowy topór: obrażenia 3k6, ciosy: 1; 

Przeklęte pazury: obrażenia 2k6, ciosy: 2; 

Wyparowania: 0 

Zdolność specjalna: upiora Imre nie da się na 

stałe zniszczyć, dopóki wiadomość spisana przez 

niego tuż przed śmiercią nie zostanie w jakiś 

sposób zniszczona. Bez tego, pokonany w walce 

upiór powróci po pełnej godzinie. 

UPIÓR KRASNOLUDA 

WSPÓŁCZYNNIKI 

CIAŁO 5 Wigor 0 

ROZUM 4 Bieg 15 

EMOCJE 1 Skok 3 

WOLA 6 PP 50 

GRACJA 5 PZ 25 

REAKCJE 6 PW 25 

TEMPO 5 Zdr. 5 

FACH 1 Próg C.R. 5 

FART 0 Udźwig 50 

  Determinacja 25 

Zdolności 

Atletyka+5 

Bójka+6 

Broń bitewna+6 

Czujność+8 

Łamanie magii+6 

Nieugientość+9 

Skrytość+9 

Szermierka+7 

Sztuka przetrwania+7 

Zaklęcia+2 

Zwinność+6 

Ataki 

Widmowy topór: obrażenia 3k6, ciosy: 1 

Wyparowania: 0 
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Gdy bohaterowie wejdą do jaskini, wszystkie 

upiory pozostaną niewidoczne, choć 

wiedźmiński medalion będzie drgał jak szalony. 

Upiór Imre chce, by ktoś odczytał pozostawioną 

przez niego wiadomość, dlatego pozwoli 

postaciom wyjąć z kości kartkę i ją przeczytać. 

Widma nie mogą się werbalnie komunikować, 

dlatego tylko w taki sposób są w stanie 

przekazać informacje o tym, co stało się sześć 

lat temu. Gdy postacie skończą czytać ostatni 

list krasnoluda, upiór Imre ujawni się, 

pokazując się bohaterom na skraju podziemnej 

rzeki. Przez chwilę będzie stał w bezruchu, po 

czym wskaże na trzymaną przez nich kartkę. 

Gracze mogą w tym momencie wykonać 

najróżniejsze próby skontaktowania się z 

widmem. Udane rzuty na PT 18 zdolności 

takich jak Empatia, Dedukcja, Perswazja czy 

Urok pozwolą nawet odczytać część z jego 

emocji bądź dogadać się z nim na migi. Imre 

chce, by postacie ujawniły tajemnice Dahlberga 

i uratowały krasnoludy przed zatruwającą je 

wodą. Gdy gracze zaproponują takie 

rozwiązanie, upiór kiwnie głową na znak zgody. 

Jeśli dotrzymają obietnicy i ujawnią zbrodnie 

Irnika, gdy wrócą w to miejsce, ducha już nie 

będzie – zostanie uwolniony od klątwy. 

Jeśli BG nie odważą się wejść do jaskini albo 

od razu po pojawieniu się widma zaatakują je, 

w ciągu dwóch rund od pojawienia się go nie 

spróbują nawiązać z nim kontaktu lub nie 

zaproponują upiorowi tego, czego chce, duch 

będzie z nimi walczył. W pierwszej rundzie 

starcia wezwie na pomoc dwóch swoich 

współbraci i razem rzucą się na drużynę, 

koncentrując się na Bohaterach Ggraczy. Będą 

bezwzględnie używać każdej ze swych 

zdolności. 

Niezależnie od tego, czy doszło do walki, czy 

BG doszli do porozumienia z duchem, mogą 

chcieć przeszukać pomieszczenie i trupy. Przy 

krasnoludach znajdą kilka bryłek złota, ich broń 

– topory, zniszczone ubrania i rzeczy osobiste. 

Przy szkielecie Imre znajduje się również mapa, 

z wyrysowanym przebiegiem rzeki przez góry 

Mahakamu – od źródła aż po miejsce, skąd 

krasnoludy czerpią z niej wodę. Upiory nie będą 

reagowały na próby przeszukani i obrabowania 

szkieletów. Bohaterowie mogą również chcieć 

zbadać czarną maź. Test Alchemii na PT 12 lub 

Wykształcenia na PT 16 pozwoli stwierdzić, że 

jest to pewien rodzaj kopalnianych wyziewów. 

Natomiast test Wykształcenia magicznego na 

PT 14 pozwoli stwierdzić, że dodatkowo ta 

substancja nosi na sobie znamiona potężnej, 

starej klątwy, być może jeszcze z czasów, gdy 

ludzie dopiero przybywali na Kontynent. 

Dokładne poznanie jej magicznego 

pochodzenia wymagałoby długich studiów nad 

tym miejscem. 

10 – Dół z wozami Nilfgaardczyków – To 

tutaj leżą przysypane kamieniami wozy 

Bohaterów oraz czeka połowa ich ludzi. Dostać 

się tam można wąską ścieżką prowadzącą ostro 

w dół z korytarza. Przejście szerokie jest na 

jedną osobę, ale wydaje się względnie stabilne. 

Spadające skały ułożyły się akurat w ten 

sposób, że przesłoniły tylko część tunelu i 

oparły się na jego ścianie. Odkopanie 

wszystkich wozów i ludzi zajmie przynajmniej 

trzy godziny. Jeśli gracze wcześniej nie 

zwlekali, uda im się  uratować wszystkich 

żołnierzy, którzy przeżyli upadek. Jeśli jednak 

nie spieszyli się w przemierzaniu kopalni, 

część z ich ludzi może umrzeć. 

Przetransportowanie skrzyń ze złotem i 

kosztownościami zajmie kilka kolejnych 

godzin.
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Cicho i ciemno 

Każde miejsce w kopalni może stać się dla szpiega okazją do wprowadzenia drużyny w pułapkę. Może nawet 

chcieć zawalić na nią któryś z tuneli lub zamknąć ją na terenie kopalni. Podczas potyczki z nekkerami, może 

specjalnie utrudniać walkę w ciasnym pomieszczeniu. Wszystkie znalezione przez szpiega wskazówki dotyczące 

tajemnicy tego miejsca, mogą być przez niego skrzętnie ukrywane. W końcu podczas spotkania z upiorami, może 

dążyć do tego, by je rozwścieczyć, samemu ratując się ucieczką. Gdy bohaterowie dotrą już do dołu ze swoimi 

wozami, może udać nieostrożność i pogorszyć stan zawaliska, zrzucając kolejne głazy na nilfgaardczyków albo 

wozy. Jeśli jego plan będzie naprawdę dobry, być może uda mu się nawet doprowadzić do śmierci całej grupy! 

Epilog 

 

Gdy bohaterowie wyjdą już z kopalni, będą 

mieli szereg decyzji do podjęcia. Irnik Dahlberg 

z pewnością domyśli się, że musieli 

przynajmniej po części zorientować się w jego 

tajemnicy i odciągnie ich na stronę, by 

zaproponować jakąś ugodę. Jest w stanie wiele 

poświęcić dla swojej pozycji i władzy, jaką mu 

ona daje. Gracze mogą odrzucić jego ofertę, 

bądź nie. Z pewnością będą też mieć od razu 

okazję, by obwieścić pozostałym krasnoludom 

to, co znaleźli w kopalni. Te początkowo 

sceptycznie podejdą do tych rewelacji, ale na 

pewno będą chętne sprawdzić słowa postaci, a 

gdy zobaczą dowody, z miejsca aresztują 

starego Dahlberga i zabiorą go do swojej 

siedziby. 

Decyzje graczy w ciągu całej przygody mogą 

doprowadzić do szeregu różnych zakończeń. 

Oto kilka z nich, których należałoby się 

najbardziej spodziewać. 

Tajemnica Irnika wyjawiona innym 

krasnoludom 

Jeśli gracze wyjawią tajemnicę skrywaną przez 

podziemne korytarze kopalni innym 

krasnoludom (np. Rohrigowi) i przedstawią 

dowody w postaci znalezionych listów, mapy 

Imre, szkieletów krasnoludów i jaskini z 

ohydną breją, Irnik Dahlberg straci władzę a 

krasnoludy pogrążą się w chaosie wyboru 

nowej głowy klanu. Do tego dojdzie problem 

zorganizowania przeprowadzki na inne tereny i 

porzucenia swoich domów oraz miejsc pracy. 

Kłótnie krasnoludów ciągnąć się będą 

tygodniami. BG mogą również oskarżyć Irnika 

i nie przedstawić żadnych dowodów, co dołoży 

do listy problemów powyżej jeszcze większy 

chaos i wzajemne oskarżenia o zdradę w klanie 

Dahlbergów. Wszystko to sprawi, że nie będzie 

wśród krasnoludów zbytniej ochoty na handel z 

Nilfgaardczykami – będą miały ważniejsze 

problemy na głowie. Z tego powodu nie 

zaproponują korzystnych warunków targu, 
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wychodząc z założenia, że jeśli takie ludziom 

coś nie pasuje, to już nie ich problem. Ceną za 

decyzję słuszną moralnie i uratowanie 

przyszłych pokoleń klanu od trującej wody, 

będzie zakup mniejszej ilości uzbrojenia, niż 

oczekiwało tego dowództwo Nilfgaardu. Tym 

samym bohaterowie po powrocie „do swoich” 

nie mają co liczyć na miłe powitanie. 

Skarb odzyskany – Niekorzystna Umowa – 

Nawet jeśli całe złoto zostało wydobyte z dołu, 

to krasnoludy są teraz zbyt zajęte swoimi 

sprawami, by być nimi szczególnie 

zainteresowane. Zaproponują jedną cenę, która 

nie będzie podlegać negocjacji. Dobre uczynki 

nie zawsze przynoszą odpowiednia nagrodę. 

Skarb zostawiony – Brak Umowy – Jeśli 

Nilfgaardczycy z jakiegoś powodu nie mają 

złota, to nie ma handlu. Krasnoludy podziękują 

za pomoc, ale stwierdzą, że sprzedaż uzbrojenia 

zawsze musi mieć swoją cenę w pieniądzu, a nie 

w słowach i czynach. Taki biznes. 

Tajemnica Irnika nie została wyjawiona 

kranoludom 

Tuż po opuszczeniu kopalni przez bohaterów 

Irnik podejdzie do nich i w prywatnej rozmowie 

bez świadków, gdzieś na uboczu, spróbuje się z 

nimi dogadać. Oczywiście najpierw będzie 

chciał wybadać, czy Nilfgaardczycy wiedzą, co 

zrobił i znają jego tajemnicę. Jeśli nie, będzie 

udawał, że przeprasza za wypadek i w ramach 

zadośćuczynienia zaproponuje bez targów 

sprzedaż broni po normalnych rynkowych 

cenach. Jak na krasnoluda to dużo. Jeśli 

natomiast postacie zagrożą mu ujawnieniem 

reszcie klanu jego zbrodni, ten nie będzie miał 

wyjścia i zgodzi się na bardzo korzystne 

warunki umowy. Gracze mogą też wytargować 

coś ekstra, jednak bez przesady – Irnik musi 

dochować tajemnicy, ale zbyt wielka uległość 

również wzbudzi podejrzenia i krasnolud w 

końcu poszuka innego wyjścia z sytuacji. 

Niekoniecznie dobrego dla Bohaterów. 

Skarb odzyskany: 

BG poznali tajemnicę – Korzystna Umowa – 

W tym przypadku za przywiezione do 

Mahakamu kosztowności postacie zakupią od 

krasnoludów o 50% więcej sprzętu niż 

wyliczyli to kwattermistrze cesarza. 

BG nie poznali tajemnicy – Średnia Umowa 

– Jest to mniej więcej tyle, ile dowódcy z 

Nilfgaardu spodziewali się dostać za 

przywiezione złoto, biorąc też pod uwagę 

zawziętość i chciwość krasnoludów. Jeśli z 

jakiegoś powodu całe złoto nie zostało 

wydobyte, krasnoludy po prostu pomogą w 

pracach, by tak się stało. Irnik nadal będzie 

udawał skruszonego gospodarza, więc okaże 

jeszcze jeden gest dobrej woli. 

Skarb zostawiony: 

Brak Umowy – Jeśli gracze z jakiegoś powodu 

nie wydobyli złota z zapadliska, nawet jeśli 

chcą dogadać się z Irnikiem, ten nie będzie 

mógł z nimi handlować – byłoby to zbyt 

podejrzane. Co najwyżej zaproponuje im inny 

układ. Jeśli natomiast okaże się, że tajemnica 

pozostała bezpieczna w podziemiach, bez złota 

nie będzie żadnej możliwości handlu i 

krasnoludy zostawią bohaterów z niczym. 
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Po powrocie do swoich 

Nadejdzie czas, że bohaterowie będą musieli 

rozpocząć podróż powrotną. Oto, co może się 

stać w zależności od uzyskanej umowy z 

krasnoludami. 

Brak Umowy – To całkowita porażka misji. 

Zważywszy na warunki wojenne, zakrawająca 

o zdradę stanu. Jeśli bohaterowie wrócą na 

ziemie cesarstwa bez uzbrojenia z Mahakamu, 

zostaną w najlepszym wypadku zdegradowani, 

pozbawieni honorów i wysłani karnie na 

pierwsza linię frontu, a w najgorszym – 

wtrąceni do lochów. Gdyby spróbowali dezercji 

lub ucieczki, staną się ściganymi na całym 

południu zdrajcami. 

Niekorzystna Umowa – Dowództwo nie 

będzie specjalnie zadowolone z takiego efektu 

działań bohaterów, ale też nie wyciągnie wobec 

nich żadnych poważnych konsekwencji. Muszą 

liczyć się z ujmą na honorze i zawiedzeniem 

wpływowych ludzi. Zostaną odsunięci na 

boczny tor skomplikowanej polityki Nilfgaardu 

i dużo czasu minie, nim doczekają się jakichś 

awansów. 

Średnia Umowa – To efekt wyprawy, jakiego 

wszyscy się spodziewali. Za wykonanie 

powierzonego zadania mimo napotkanych 

trudności, czekają ich pochwały dowódców i 

nagrody właściwe ich profesji. Może to być 

złoto, wpływy, rzadkie materiały lub dobrze 

wykonana broń. Być może drużyna otrzyma też 

kolejne zadanie do wykonania. Chwała 

zapewniona powodzeniem nie utrzyma się 

jednak zbyt długo. Trwa wojna i wszystko 

zmienia się bardzo szybko, wciąż potrzeba 

nowych bohaterów. 

Korzystna Umowa – Bohaterowie wracają w 

chwale. Dowództwo i sam Cesarz są pod 

niemałym wrażeniem osiągnięcia tak 

korzystnych warunków targu. Ta sława zostanie 

z postaciami na zawsze, a oprócz nagród 

przyznanych każdemu z nich, uzyskają dobrą 

reputację na dworze Nilfgaardu . Sam cesarz 

może być również skłonny nadać bohaterom 

jakieś tytuły, jeśli będą tego chcieli i ziemie na 

świeżo podbitych terenach Temerii. Z 

pewnością dostaną też kolejną propozycję misji 

ważnej dla całego kraju. 

Koniec żałosny? 

To ostatnia okazja na działania zdrajcy wśród 

Nilfgaardczyków. Może on po wyjściu z kopalni 

spróbować ubiec swoich towarzyszy i sam dogadać 

się z Irnikiem. W zamian za milczenie, uda mu się 

wytargować pozbycie się żołnierzy z Południa i 

wydobycie temerskiego złota, za które może od razu 

kupić uzbrojenie dla walczących oddziałów. 

Irnikowi jest obojętne, kto z ludzi przeżyje. Chętnie 

oskarży resztę BG i ich ludzi o spiskowanie przeciw 

Mahakamowi, a jako dowodu użyje fałszywych 

zeznań i opowieści szpiega. Postaci zostaną wtedy 

złapane przez krasnoludy i stracone. 

Drugą możliwością jest sytuacja, gdy to drużyna 

dogada się z Irnikiem, a szpieg będzie chciał 

pokrzyżować im plany, pokazując dowody na 

zbrodnie krasnoluda reszcie jego współbraci. Tu 

również Nilfgaardczycy zostaną złapani i oskarżeni 

wespół z Irnikiem, a krasnoludy pomogą wydobyć 

złoto dla Północy. W sprawie handlu możliwe będzie 

osiągnięcie co najwyżej Niekorzystnej Umowy. 

Istnieje jeszcze możliwość, że gracze dogadają się z 

Irnikiem w sprawie dochowania jego tajemnicy i 

podpiszą Korzystną Umowę, ale potem go zdradzą, 

opowiadając członkom jego klanu całą prawdę. W 

takim przypadku krasnoludy zerwą umowę i nie 

będą handlować z Nilfgaardczykami, ale odeślą całe 

ich kosztowności na nowych wozach z 

podziękowaniami za wyjawienie prawdy i 

ostrzeżeniem, że handlować z krzywoprzysięzcami 

nie będą. 

Na tym kończy się ten scenariusz, co wcale 

jednak nie oznacza, że skończyć muszą się 

przygody Bohaterów Graczy. W wydarzeniach, 

które rozegrały się w Górach Mahakamu, 

celowo pozostawiliśmy sporo furtek, dla 

kontunuowania kampanii. Następna misja może 

mieć na celu dostarczenie w bezpieczny sposób 

kupionego sprzętu od krasnoludów na front, 

wprost do wojsk Nilfgaardu. Może też być 

związana z historią któregoś z żołnierzy, 

których losy gracze mieli okazje poznać 

podczas tej przygody. Jeśli natomiast graczy 

zaciekawi pochodzenie tajemniczej substancji 

we wnętrznościach opuszczonej kopalni, to nic 

nie stoi na przeszkodzie, abyś pociągnął wątek 

badań i tajemnic z tym związanych. 

To jedynie kilka przykładów. Mamy nadzieję, 

że wszyscy dobrze bawili się w trakcie tego 

scenariusza i życzymy kolejnych udanych sesji 

RPG! 


