
Zdarzyło się w Belleteyn 
Noc z 30 kwietnia na 1 maja ma w wiedźmińskim świecie szczególne znaczenie. To święto rozkwitu, w Starszej Mowie 

Belleteyn. Noc radości, igraszek, zapomnienia i magii. Wszędzie na Kontynencie płoną wtedy wielkie ogniska, a ludzie 

cieszą się pierwszą nocą letniej pory. W tym materiale dostarczymy Wam kilka, nieco lżejszych niż zazwyczaj, pomysłów 

na krótkie przygody podczas Belleteyn, które będziecie mogli wpleść w trwającą kampanię albo rozbudować do pełnej 

przygody. Rzućcie 1k6 i  zobaczcie, co Wam święto przyniesie! 

Rzut Zdarzenie 
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Urodziny czarodziejki. Odwiedzane właśnie przez drużynę miasteczko ogarnia o zmroku dziwna gorączka. Mieszkańcy wylegają 

na ulice, zaczynają tańczyć, śpiewać i zrywać z siebie odzienie. Z początku dotyczy to ludzi prostych, zwykle gnębionych i 
wycofanych: widać nieśmiałe służki, ubogiego pisarczyka, biednych robotników, wdowca trzymanego pod butem przez zmarłą 

niedawno żonę oraz młodego kleryka. Po kilkunastu minutach kolejni ludzie wypadają na ulice i przyłączają się do coraz bardziej 

rozochoconego tłumu. Mijają kolejne minuty i BG też muszą przetestować WOLĘ na PT 8, bo sami czują rosnącą w nich dziką 

żądzę przyłączenia się do zabawy. Za każdym razem, gdy miejski zegar wybija kolejny kwadrans, PT testu rośnie o 2, przez co 

coraz więcej ludzi poddaje się nastrojowi. Zabawa robi się coraz bardziej wyuzdana, gdy ubrania spadają, a pary zaczynają gzić się 

po kątach. Na wieży zegarowej, wystawiając nogi za balustradę, siedzi czarodziejka i sączy wino z ozdobnego pucharka. To w 

końcu jej urodziny, więc wszyscy powinni się bawić – czy tego chcą, czy też nie. 
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Chrzest ognia. Sołtys wioski, w której drużyna znalazła się w okolicach Belleteyn, prosi przyjezdnych, aby zostali świadkami na 

chrzcie i gośćmi na świątecznej uczcie. Prosi, namawia, powołuje się na starożytny obyczaj. Trudno mu odmówić. W dzień przed 
uroczystością można jednak dostrzec kilka niepokojących rzeczy. Wygląda na to, że chrzest będzie przechodziła trójka nastolatków: 

dwie dziewczęta i chłopak. Jedna z młódek jest pewna siebie, ale pozostała dwójka sprawia wrażenie wystraszonych. Ognisko 

przygotowywane przez miejscowych przypomina też niepokojąco stos: ma z dwóch stron schodki i platformę po środku. Może 

mieszkający poza granicami osady rybak, którego twarz i ręce znaczą poparzenia, będzie mógł opowiedzieć grupie o tym, jak 

fanatycznymi wyznawcami Świętego Ognia są miejscowi i dlaczego tak wysoko cenią cnotę czystości… 
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Korowód. O zmierzchu do miejsca, w którym drużyna przyłączyła się do świętowania Belleteyn, zbliża się roztańczona grupa. Z 

daleka słychać śpiew, śmiech i dźwięki piszczałek. To korowód elfów obydwojga płci, w większości nagich lub półnagich, 

roztańczonych i radosnych. Niosą ze sobą żółte kwiaty i kogo nimi obdarują, sam przyłącza się do tańca. Test Wykształcenia (lub 
podobnej zdolności) na PT 14 pozwoli jednak zauważyć, że te elfy są szczuplejsze i bledsze od zwykłych Aen Sidhe. Ich pieśni 

ułożono też w archaicznym dialekcie Starszej Mowy. Osoby biegłe w niej rozpoznają niepokojące powtarzające się słowa: „Kto 

pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał – kto wrogów, kto przyjaciół…”. Tymczasem 

kolejni ludzie przyłączają się do korowodu. 

4 

Noc magii. W to Belleteyn księżyc wzszedł w pełni. Zwykle noc Rozkwitu pełna jest magii, ale tym razem moc płynąca przez świat 
jeszcze spotężniała. Powietrze aż od niej drga. Błędne ogniki i widmowe ćmy wypełniają noc blaskiem. Tej nocy wszystkie efekty 

magiczne, obojętnie czary, inwokacje, znaki, rytuały czy klątwy, mają podwojoną moc, ale niezależnie od wyniku wymuszają też 

rzut na tabelce efektów pechowych ze strony 171 podręcznika podstawowego. Magia jest dzika i nieprzewidywalna, ale można 

dokonać  największych nawet cudów. Jeżeli nie macie na takie pomysłów ani nagłej potrzeby, mówi się, że w takie rzadkie noce na 
wyspie na Jarudze pojawia się wieża szalonego czarownika Albusa Szarozębego. Zwykle wpuszcza on w swoje progi dwie grupy i 

karze im konkurować o swoją łaskę. Ma bowiem moc wystarczającą, by w noc magii spełnić każde życzenie. 
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Biały Płomień. W samą północ podczas Belleteyn, kiedy wszyscy bawią się w najlepsze, jedni tańcząc wokół ogniska, inni pijąc 
przy ławach, a kolejni parami (lub w większych grupkach) w krzakach, nagle zrywa się potężny wicher. Wydaje się on wiać w 

kierunku największego z ogni. Nagle wszystkie płomienie, naturalne czy magiczne, i całe ciepło z okolicy zaczynają uciekać w jego 

stronę. Każdy z BG musi zdać test Łamania magii na PT 12, albo otrzymuje efekt zamrożony. Ognisko zmienia powoli barwę, aż 

pali się całkowicie białym płomieniem. Nagle, po 3 Rundach od zerwania się nienaturalnego wiatru, w niebo strzela snop ognia i 

blask wypełnia okolicę. Kto w tej sytuacji nie zda testu Łamania magii albo Wytrzymałości na PT 12 otrzymuje efekt oślepiony. 
Dla miejscowych to już za dużo i rozbiegają się na wszystkie strony. W słabym blasku rozżarzonych drewien w miejscu środka 

ogniska widać wyprostowaną postać. To młody mężczyzna o lekko błyszczących włosach białych jak najjaśniejszy płomień i 

czerwonawej, jakby poparzonej słońcem, skórze. Odezwie się w Starszej Mowie i poprosi o pomoc. Powtarza w zasadzie tylko 

„Muszę Ją odnaleźć”. Nie wygląda na elfa, a jego akcent jest dziwny. Twierdzi, że niewiele pamięta poza tym, że musi kogoś 

odszukać, najwyraźniej jakąś kobietę. BG mogą uciec, ale też spróbować odkryć tajemnicę kryjącą się za jego pojawieniem. Jedno 

jest pewne: ze względu na okoliczności przybycia, zaatakowanie młodzieńca wymaga zdania testu Odwagi na PT 20. 
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Przyjaciel mojego przyjaciela.  Jeden z Sojuszników któregoś z członków drużyny zaprasza ich na święto Belleteyn do swojej 

rodzinnej osady. Zabawa jest przednia. Można porozmawiać, wymienić się plotkami, zjeść, wypić i pośmiać się. W to święto groza 

wojny i niebezpieczeństwa Kontynentu zdają się być jedynie odległymi wspomnieniami. Sojusznik przekaże też drużynie ważne 
informacje, które pomogą im poradzić sobie z siłami wrogimi ich nadrzędnej misji. Przy tej okazji poczęstuje wszystkich bardzo 

mocnym i słodkim miodem pitnym własnej produkcji. Wszyscy bawią się do późna w nocy, aż w końcu zapadają w błogą 

nieświadomość. Nad ranem jedno z BG (najlepiej to o najniższej WOLI lub najwyższej rozpustności) budzi się w łóżku nago u boku 

równie rozebranego do rosołu Wroga którejś postaci (niekoniecznie tej samej) albo kogoś z przeciwników drużyny (oczywiście płci 

dobranej do preferencji BG). Druga osoba ocknie się mniej więcej w tym samym momencie i dojdzie do chwili mocnej konsternacji  

– Wróg jest równie zaskoczony/zaskoczona co BG! Jego czy ją również zaprosił ten sam Sojusznik, z którym się od dawna 

przyjaźnią. Co gorsza, jest tu też jego czy jej świta. Co najgorsze, to jest zupełnie nieznany BG i Wrogowi dom, a ich ubrania, 

ekwipunek i broń gdzieś zniknęły (konkretnie  porzucili je pod płotem dwa budynki wcześniej). Wróg proponuje tymczasowy rozejm 

na czas wykaraskania się z tej krępującej sytuacji – co trzeba zrobić, zanim reszta drużyny napotka świtę wroga i dojdzie do 

niepotrzebnego i w sumie żenującego rozlewu krwi. Jak wszystko dobrze pójdzie, serce Wroga może zmięknie… 
 


