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Wprowadzenie 

Świat wiedźmimiński pełen jest historii 

wzruszających, pełnych bohaterstwa, ze 

szczęśliwym w sumie zakończeniem. Historii, o 

których opowiadają bardowie i poeci 

wszystkich krajów Kontynentu. Ta historia, 

którą oferujemy Mistrzowi Gry do 

opowiedzenia, jednak taka nie będzie. 

Scenariusz ten jest poważny, a klimat ma ciężki 

i nawet najlepsze wybory dokonane przez 

graczy, mogą nie wiązać się z pełną satysfakcją. 

Ale tak to już w tym uniwersum jest… 

Ostrzeżenie: Scenariusz przeznaczony jest 

dla osób pełnoletnich. Opisane sceny i 

wydarzenia zawierają szczególnie 

makabryczne elementy lub odznaczają się 

bardzo ciężkim klimatem. Odradzamy 

korzystanie z niego graczom 

niedoświadczonym lub wrażliwym. 

Przygotowanie do gry 

Scenariusz przewidziany jest dla kilku graczy, 

sprawdzi się w drużynach małych (3-4 osoby), 

jak i tych większych (6-7 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. Mistrzowi Gry polecamy zaś 

przygotowanie sobie klimatycznej, pasującej 

jemu i graczom muzyki, która doda emocji 

podczas samej gry. 

Bestia z Urialli to scenariusz zarówno dla 

postaci nowych, jak i takich mających już kilka 

przygód za sobą. Jak wspomnieliśmy 

wcześniej, ważne jest, by gracze byli już trochę 

ze sobą ograni. Nie polecamy zaczynania 

przygody z RPGami od tego scenariusza. Same 

postaci Graczy mogą się już znać lub też być 

sobie obce, znając się tylko z widzenia z 

ostatnich dni podróży. I jedna, i druga relacja 

otworzy liczne możliwości rozwinięcia fabuły. 

Na początek opiszemy, od czego zaczyna się 

cała ta przygoda. 

 

 

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. 

Pochodzenie ze Skellige 

W tego typu ramce przedstawiać będziemy 

dodatkowe możliwości fabularne lub drobne 

zmiany w fabule, jeśli okaże się, że jedna lub 

więcej postaci Graczy pochodzić będzie ze 

Skellige. Niektóre z informacji mogą posiadać 

też postacie pochodzące z innych miejsc, ale z 

jakiegoś powodu znające dobrze kulturę 

wyspiarskiego ludu. 

Streszczenie historii 

Przygoda zaczyna się jeszcze na wzburzonym 

morzu, na statku, który miał zawieść bohaterów 

do nowego domu, a okazał się kolejną pułapką 

podczas szalejącego sztormu. Statek rozbija się 

o skały wysp Skellige. Postacie graczy, jako 

jedyni rozbitkowie, budzą się na plaży jednej z 

wysp – An Skellig. 

Przemoczeni i wyczerpani kierują się do 

jedynego w okolicy miejsca, które zdaje się im 

ratunkiem od niechybnej śmierci z zimna i 

głodu – wioski Urialla. Mieszkańcy jednak nie 

witają ich ciepło. Chociaż nie trzymają ich na 

zewnątrz jak zwierząt i dają im się ogrzać przy 

ogniu, wszyscy obradują, co począć z 

niechcianymi przybyszami. W zależności od 

zdolności perswazji i argumentów, BG mogą 

przekonać do siebie mieszkańców na tyle, że 

pozwolą im w wiosce zostać. Rąk do pracy 

nigdy za wiele w surowych warunkach Skellige. 

W najgorszym razie pozwolą bohaterom 

przenocować i odzyskać siły, by ci mogli potem 

szukać szczęścia gdzie indziej. 

Nim jednak postacie graczy zdołają odetchnąć, 

los przyszykował im kolejne kłopoty. Gdy 

bohaterowie są odprowadzani do jednej z chat, 

która miała służyć im za miejsce noclegu, są 

światkami makabrycznej sceny mordu, która 

rozegrała się w jednym z gospodarstw w 

wiosce. Jakiś potwór bestialsko zamordował 

całą rodzinę wyspiarzy. Mieszkańcy Uriallii od 

razu okrzykną, że to bohaterowie sprowadzili 
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zły los na ich osadę. Nie uda im się z tego 

wyłgać i mieszkańcy przymuszą ich, by 

odwrócili klątwę, znaleźli i zgładzili potwora. 

Gdy śledztwo ruszy, bohaterowie odkryją, że 

wcale nie mają do czynienia ze zwykłym 

potworem. Ślady są bardzo dziwne, 

początkowo nie dają jasnego przesłania, jakie 

motywy kierowały bestią. Na ścianach chaty 

widnieją dziwne malunki wymalowane krwią 

ofiar. Oznaki walki w pomieszczeniach również 

wzbudzają wątpliwości u co bardziej 

spostrzegawczych. Sprawa się przeciąga, a ślad 

urywa. 

Gdy zapada druga noc od przybycia bohaterów, 

atak się ponawia. Tym razem mord jest jeszcze 

bardziej makabryczny, ale niecała rodzina 

zamieszkała w jednej z chat zostaje zabita. 

Przeżywa mąż i ojciec zamordowanej rodziny, 

który popada w rozpacz i poświęca swe życie 

duchom, by dokonać zemsty. 

Tym razem śladów jest więcej. Tropy wskazują 

na z dawna zlekceważoną opowieść, o stworze 

znad fiordów. Bajka, którą straszono dzieci, 

okazuje się prawdą. W jaskiniach nad stromym 

brzegiem wyspy żyje stwór, który to dopuścił 

się zabójstw. Bohaterowie mogą w ciężkim 

boju rozprawić się z maszkarą albo… odkryć 

prawdę i tego, kto zmanipulował na wpół już 

zdziczałego zaklętego w bestię człowieka do 

pomocy we własnych  strasznych motywach. 

Czy uwolnią wioskę Urialla od prawdziwego 

potwora? Jakiego wyboru dokonają? 

Uciekinierzy z Południa 

Postanowiliśmy zaproponować Mistrzowi 

Gry i Graczom jeszcze jedną alternatywną 

wersję początku tej historii. W poprzednim 

scenariuszu Czarne Złoto bohaterowie są 

Nilfgaardczykami lub w jakiś sposób z 

Cesarstwem związani. Ta przygoda może 

stanowić kontynuację tamtej historii, 

szczególnie w przypadku, gdy bohaterom 

nie udało się wypełnić misji powierzonej im 

przez Cesarza. Najprawdopodobniej staną 

się wtedy banitami i jest do dobry powód do 

ucieczki statkiem aż na Skellige. Drugą 

możliwością jest też krótki scenariusz 

pomiędzy pierwszą i drugą przygodą. Gdy 

bohaterowie wracali po udanych 

negocjacjach z Mahakamu, mogło im się po 

drodze przytrafić coś, co spowodowało, że 

również musieli uciekać jak najdalej od 

Cesarstwa. Tereny objęte działaniami 

wojennymi i blisko nich dają wiele 

możliwości, by zły los zadziałał. Jest też i 

trzecia wersja, którą można wprowadzić. 

Być może postacie graczy po udanych 

negocjacjach z krasnoludami zyskały w 

oczach nilfgardzkich dowódców na tyle, że 

przydzielono im następną misję, znacznie 

większej wagi niż poprzednia. Może mieli 

negocjować z wyspiarzami, a może zabić 

ważnego wodza, który szczególnie polował 

na statki Czarnych. Może też wyruszyli na 

przeszpiegi lub mieli przeszkodzić 

wywiadowi z Północy. Faktem jest, że 

sztorm i wyrzucenie ich przez morskie fale 

na plażę znacznie pokrzyżowało te plany. 

Wioska Urialla 

Urialla, osada na wyspie An Skellig, nie jest ani 

zwykłą rybacką wioską ani siedzibą jednego z 

potężniejszych jarlów. Słynie z jednych z 

najlepszych szkutników na wsypach, a 

doskonałe statki i udane wypady łupieżcze 

pozwoliły jej dobrze prosperować. Nie jest 

główną osadą na An Skellig, ale niewiele jej 

ustępuje. 

Poniżej opisaliśmy istotne miejsca w wiosce i 

najważniejszych jej mieszkańców. 

1. Przystań – widoczna już z daleka od strony 

lądu przez maszty zacumowanych w niej 

statków. Są to typowe wyspiarskie łodzie, 

idealne do łupieżczych wypadów, ale i 

mniejsze rybackie łódki. Kilka z nich jest 

teraz w morzu, w przystani jest dość miejsca 

na zacumowanie kilku statków. 

2. Długi Dom – miejsce spotkań całej wioski z 

okazji świąt czy ważnych wydarzeń. To tutaj 

jarl zwołuje swoich ludzi, w tym miejscu 

mieszkańcy świętują, rozstrzygają spory i 

podejmują najważniejsze decyzje. Zawsze 

pali się tu ogień, którego dogląda kapłanka 

Freyji lub któryś z mieszkańców. 

3. Dom jarla – wygląda na najbogatszy 

budynek w osadzie. Wykonany jest z 
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kamienia, stoi na klifie ponad głównym 

placem i stanowi idealne miejsce do 

podziwiania morza, statków w przystani i 

budowanego właśnie pomnika Freyji. 

4. Dom rodziny Svena – położony tuż przy 

plaży i przystani. Obok domu widać dwie 

wyciągnięte na brzeg łodzie rybackie i 

rozciągnięte sieci. 

5. Chata łowcy – położona na obrzeżach 

wioski, tuż przy okalającym ją lesie. 

Obejścia pilnuje duży pies, szczególnie 

zajadły pod nieobecność swojego 

właściciela. W środku znaleźć można 

naprawdę sporą kolekcję futer, poroży i 

czaszek zwierząt. 

6. Dom kapłanki Freyji – również położony 

na klifie wznoszącym się nad resztą wioski. 

Znajduje się przy nim spory ogródek z 

ziołami i warzywami, a zaraz obok tego 

mała kapliczka Freyji. 

7. Dom szkutnika Amundiego – chata 

najlepszego szkutnika w Urialli, połączona 

od razu z jego warsztatem. Miejscowi śmieją 

się, że jest to miejsce nawet bardziej 

hałaśliwe niż Długi Dom podczas biesiad. 

Nawet późnym wieczorem wydobywają się 

z niego odgłosy pracy tego rzemieślnika. 

Mieszkańcy zdążyli już przywyknąć. 

8. Dom rodziny Runolfa – chata najbardziej 

szanowanej zaraz po jarlu rodziny, która 

znana jest w wiosce z piractwa i zdobywania 

łupów na obcych statkach.  

9. Dom rodziny Gorma – domostwo kolejnej 

rodziny znanej z pirackich napadów. Nieco 

mniejsze, bo głowa rodziny za honor wzięła 

sobie grabienie tylko nilfgardzkich statków, 

resztę zostawiając w spokoju. 

10. Główny plac – centralne miejsce w wiosce, 

w którym w dzień zbierają się mieszkańcy, 

by odpocząć, zorganizować się przed 

wypłynięciem czy wychwalać zdobyte łupy. 

Na samym środku znajduje się jeszcze 

niegotowy pomnik Freyji i ustawione wokół 

niego rusztowania. 

11. Domostwo Starego Oswalda – Dom 

najstarszego mieszkańca wioski Urialla. 

Gospodarz mieszka samotnie i nie jest już w 

pełni sił, tym samym chata nie prezentuje się 

już za dobrze. Deski ścian są stare i w kilku 

miejscach dziury pozatykano szmatami. 

Obejście nie jest wysprzątane a ogródek 

zarośnięty chwastami. 

12. Droga do Ostrego Brzegu – główna droga 

wychodząca z wioski. Nieco dalej krzyżuje 

się z traktem, którym można dojść na drugą 

stronę wyspy do głównej osady An Skellig. 

Po drodze posiada jednak odnogę 

prowadzącą nad wysokie skaliste klify (inne 

niż te przy plaży, gdzie zaczyna się 

przygoda), nad które mieszkańcy wolą się 

nie zapuszczać. 

Jarl Diarf Ottarsson – Postawny wyspiarz i 

najsprawniejszy wojownik w całej wiosce. 

Swoją pozycję zawdzięcza jednak licznym 

udanym wypadom przeciwko nilfgaardzkim 

statkom. Nie jest niechętny obcym przybyszom, 

jednak liczy się ze zdaniem swoich ludzi, którzy 

już takiego entuzjazmu nie podzielają. 

Artur Martias – Wysoki i chudy artysta z 

Kontynentu, który na wyspy trafił aż z 

Toussaint. Zapytany, jak znalazł się tak daleko 

od domu, odpowie, że przemierza świat w 

poszukiwaniu natchnienia i chce podzielić się 

swoją sztuką z jak największą ilością ludzi i 

Starszych Ras. Jakimś sposobem tutejsi 

wyspiarze go polubili i traktują jak swojego. To 

on tworzy dla nich posąg Freyji na placu. 

Sven Thordsson i jego żona Dalla – 

Małżeństwo zajmujące się na co dzień 

połowami ryb, w czym wspiera ich trójka dzieci 

głównie. Jako jedyni, poza Starym Oswaldem, 

nie uczestniczą w wyprawach wojowników z 

wioski. Ze wszystkich będą najbardziej 

mieszkańców przyjaźnie nastawieni do 

Bohaterów. 

Łowca Tobald – Tutejszy tropiciel i myśliwy. 

Samotnik, który woli towarzystwo zwierząt . 

Większą część czasu spędza w lesie wokół 

osady. Co oczywiste, zna tutejsze okolice 

najlepiej ze wszystkich. 

Anja, kapłanka Freyi – Młoda i piękna 

kobieta, o silnym charakterze. Nie boi się 

wypływać na łodziach, dbając o tych, którym 

mniej się poszczęściło, by mogli wrócić do 

swoich rodzin na wyspie. Jest również tutejszą 

zielarką i akuszerką. Uwielbia koty. 
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Amundi Hallasson – Najlepszy szkutnik w 

wiosce i kto wie, czy nie najlepszy na wyspach. 

Pracoholik. Dzień i noc pracuje nad nowymi 

łodziami. Choć wypływa na nich rzadko, 

tratowany jest z szacunkiem niemal równym 

jarlowi. Posiada największy dom i warsztat w 

wiosce, tuż nad wodą przy przystani. 

Runolf Styrsson – Najsilniejszy człowiek w 

osadzie i zarazem kapitan najbitniejszej obecnie 

załogi. Napada na wszystkich i grabi, ile się da, 

uznając to za wyspiarską tradycję. Nie lubi ludzi 

z Kontynentu, widząc w nich mięczaków, 

którzy nie nadają się do życia w trudnych 

warunkach Skellige. Najlepszy przyjaciel jarla. 

Gorm Starszy – Gorm, jego trzej synowie i 

dwie córki nie ustępują w łupieżczych zapędach 

załodze Runolfa, ale żywią głęboką nienawiść 

jedynie do Nilfgaardu. Choć znani są jako 

wprawni wojownicy, mają jednak dużo więcej 

zimnej krwi w żyłach i nie postępują tak 

pochopnie, jak większość mieszkańców wioski. 

Stary Oswald – Najstarszy mieszkaniec 

Urialli. Zna wszystkich niemal od dziecka i wie 

o nich równie dużo, co ich właśni rodzice. Jest 

już jednak bardzo stary i głównie odpoczywa 

przy ogniu w długim Domu, gdzie opiekują się 

nim najmłodsze z dzieciaków, które jeszcze nie 

wypływają na łodziach. 

Oczywiście jako Mistrz Gry możesz dodać 

jeszcze więcej mieszkańców, w tym 

znaczących postaci, a także takich, które 

związane będą z wątkami osobistymi 

bohaterów Graczy, jeśli będzie to miało 

fabularny sens.  

Podajemy dalej dwa zestawy statytstyk: dla 

„cywilnych” mieszkańców wioski oraz 

wojowników. Dla ważniejszych postaci z 

Urialli należałoby je trochę zmodyfikować. Dla 

każdej osoby wymienionej z imienia powyżej 

wybierz jeden z zestawów współczynników, po 

czym wybierz po dwie lub trzy zdolności, które 

twoim zdaniem najbardziej do niej pasują, i 

podnieś je jeszcze o +2. W przypadku, gdy 

chcesz dodać zdolność, której w tabelce nie ma, 

po prostu zastąp którąś z tej listy. 

 

 

MIESZKANIEC WIOSKI 

WSPÓŁCZYNNIKI 

CIAŁO 5 Wigor 0 

EMOCJE 3 Bieg 12 

FACH 5 Skok 2 

GRACJA 3 PP 40 

REAKCJE 3 PZ 20 

ROZUM 3 PW 20 

TEMPO 4 Zdr. 4 

WOLA 4 Próg C.R. 4 

FART 0 Udźwig 50 

  Determinacja 15 

Zdolności 

Atletyka+4 

Bójka+2 

Czujność+6 

Krzepa+2 

Nieugietość+5 

Odwaga+3 

Rzemiosło +! 

Szermierka +3 

Sztuka Przetrwania+4 

Wytrzymałość+4 

Zwinność+4 

Żeglarstwo+6 

Posiadają też wszystkie właściwości rasy ludzi 

Ataki 

Pięść (k6+0) 

Kop (k6+4) 

Kord (obrażenia 5k6) 

 

WOJOWNIK ZE SKELLIGE 

WSPÓŁCZYNNIKI 

CIAŁO 6 Wigor 0 

EMOCJE 3 Bieg 15 

FACH 2 Skok 3 

GRACJA 5 PP 60 

REAKCJE 5 PZ 30 

ROZUM 3 PW 30 

TEMPO 5 Zdr. 6 

WOLA 6 Próg C.R. 6 

FART 0 Udźwig 60 

  Determinacja 20 

Zdolności 

Atletyka+4 

Bójka+5 

Broń bitewna +5 

Czujność+3 

Krzepa+2 

Nieugietość+5 

Nie do zdarcia +2 

Odwaga+5 

Sztuka Przetrwania+2 

Wytrzymałość+4 

Zwinność+5 

Żeglarstwo+6 

Posiadają też wszystkie właściwości rasy ludzi 

Ataki 

Pięść (k6+0) 

Kop (k6+4) 

Topór berserkera (obrażenia 6k6) 

Wyposażenie 

Ciężka zbroja ze Skellige  
(Wyparowania 25, Niewygoda 3) 
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Rozdział I 

Niezbyt miłe powitanie 

Scenariusz ten możesz rozpocząć już na plaży, 

ale dobrze byłoby jednak przedstawić jakiś 

kontekst podróży BG. Cała przygoda może 

rozpocząć się, gdy wsiadają na statek, który ma 

ich wywieść z Kontynentu ogarniętego wojną. 

Na nim będą mieli chwilę na zapoznanie się i 

nawiązanie więzi. Dopiero potem przyjdzie 

czas na sceny sztormu. Możesz też zacząć od 

naprawdę mocnego uderzenia: walki z 

żywiołem o przetrwanie na morzu. W każdym 

wypadku, nocny sztorm jest naprawdę potężny 

i statek, choć dobry, nie miał z nim szans. 

Rozbija się o skały na wodach Skellige. 

Nielicznym członkom załogi i pasażerom udaje 

się złapać czegoś dryfującego i mieć nadzieję, 

że prądy wyrzucą ich bliżej stałego lądu. Tak 

też się dzieje. Wiatr i fale spychają wszelkie 

pozostałości statku w stronę An Skellig. 

Poniżej spisaliśmy tekst, który możesz 

przytoczyć na wstępie przygody. Jest to tylko 

propozycja. Co oczywiste, możesz użyć też 

własnych słów. 

Ta podróż miała być dla was początkiem 

nowego życia. Wszystko jednak poszło nie tak… 

Gdy wypływaliście w morze, pogoda była 

piękna, jakby chciała zaprzeczyć strasznym 

wieściom z frontu wojny. Szybko jednak się 

zmieniła. Statkiem co dzień targał inny wiatr, 

marynarze chodzili zdenerwowani, a kapitan 

całe dnie zasępiony patrzył w niebo. Aż w końcu 

nadeszła przeczuwana przez wszystkich burza. 

To był straszny sztorm… Wasz statek był dobry, 

ale każdy okręt ma swoje granice. Potężny wiatr 

złamał mu maszty, wściekłe fale uszkodziły ster. 

Ostatnim tchnieniem okręt doniósł was w 

pobliże wysp Skellige, tam jednak poddał się 

sile natury. Prądy zniosły go na skały, a fale 

wywróciły do góry dnem. Statek zatonął i tylko 

nieliczni ocaleli. Wam ostatkiem sił, ze sporym 

szczęściem, udało się złapać czegoś na 

powierzchni: desek, beczki, czy fragmentu łodzi. 

To ocaliło wam życie, jednak musieliście toczyć 

z naturą walkę do samego końca. Prądy zniosły 

was dalej w stronę najbliższej z wysp. Wyrzuciły 

na skalisty brzeg i tam zostawiły. Jesteście 

przemoczeni, zmarznięci i wyczerpani. 

Ostatkiem sił wyczołgujecie się na miejsce z 

dala od wody, by po chwili paść nieprzytomni. 
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Następnego poranka bohaterowie graczy budzą 

się na plaży. Przemoczeni, obolali i zmarznięci 

są jedynymi żywymi rozbitkami ze statku. Plaża 

jest kamienista i położona między wysokimi 

skalnymi klifami, o które cały czas uderzają 

morskie fale. Obeznane w żegludze postacie od 

razu bez problemu poznają, że prądy morskie są 

tu silne. Z tego powodu trafili w to miejsce 

zanim utonęli lub zmarli z wychłodzenia 

dryfując na wodzie. Pozostali będą dziękować 

losowi za szczęście w nieszczęściu. 

Gdy już bohaterowie otrząsną się z pierwszego 

szoku (mogą się też nawzajem budzić i 

pomagać sobie w doprowadzeniu do porządku), 

opisz im dokładniej miejsce, w którym się 

znaleźli. Jak zostało to już wyżej wspomniane, 

to kamienista plaża otoczona klifami, z jedną 

tylko możliwą drogą wyjścia – po dość stromej 

ścieżce, czy raczej rynnie wyżłobionej przez 

deszczowa wodę w skalnym wyłomie. Poza 

nimi w tym miejscu morze wyrzuciło również 

sporo fragmentów statku i liczne przedmioty. 

Są to głównie śmieci nienadające się już do 

niczego, ale jest szansa znaleźć wśród nich coś 

przydatnego. Jest też kilka trupów osób, które 

miały mniej szczęścia niż postacie graczy. 

W tym momencie masz wybór: możesz odebrać 

bohaterom wszystkie przedmioty z ekwipunku 

poza samym ubraniem. My jednak sugerujemy, 

żeby każdy z graczy wybrał jeden albo dwa 

przedmioty ze swojego ekwipunku, które udało 

mu się przy sobie jakimś sposobem zachować. 

Może to być broń, złoto lub jakiś ważny dla 

postaci przedmiot. Gdy gracze zainteresują się 

tym, co morze wyrzuciło na brzeg, pozwól im 

na otwarty test Czujności albo Sztuki 

Przetrwania. W zależności od wyniku, wśród 

leżących na plaży śmieci i fragmentów statku 

uda im się znaleźć coś jeszcze: 

 Wynik 10 i wyżej – postaci udaje się znaleźć 

jeden z pozostałych swoich przedmiotów z 

ekwipunku w dobrym, niezniszczonym 

stanie; 

 Wynik 14 i wyżej – postać odnajduje cały 

swój ekwipunek – w różnych miejscach i w 

różnym stanie, wedle Twojej woli, ale 

ogólnie sprawny i nadający się do użytku; 

 Wynik 18 i wyżej – bohaterowi udaje się 

znaleźć nie tylko swój ekwipunek, ale też 

pieniądze, przedmiot lub dwa należące do 

innego z członków załogi i pasażerów 

okrętu. Może to być część ekwipunku 

gracza, któremu mniej powiodło się w rzucie 

lub jednej z pozostałych postaci obecnych na 

statku. 

Gdy już bohaterowie doprowadzą się do jako 

takiego ładu i zaczną rozglądać się za wyjściem 

z tego miejsca, pozwól wykonać im test 

Czujności. Postać z najwyższym wynikiem 

pierwsza słyszy kroki kilku osób zbliżające się 

gdzieś z góry, ze szczytu wysokiego brzegu. To 

mieszkańcy wioski Urialla, położonej całkiem 

niedaleko tego miejsca, którzy znaleźli w 

swojej przystani szczątki rozbitego statku. 

Wiedzą, jaki jest przebieg prądów wokół wyspy 

i że właśnie w tym miejscu mogą spodziewać 

się rozbitków lub większej ilości rzeczy 

wyrzuconych na brzeg. Nocny sztorm jak 

najbardziej stworzył ku temu okazję, więc 

wysłali kilku mężczyzn, by sprawdzili, co 

użytecznego da się odzyskać z rozbitego statku. 

Nie zdziwi ich widok żywych ludzi, ani nie 

obrzydzi widok trupów. Grupą zatrzyma się na 

szczycie klifu, tuż przy ścieżce na górę. 

Mieszkańców wioski będzie trzech plus jeden 

wojownik na każdego Bohatera Gracza. Nie 

będą wrogo nastawieni, ale też nie będą zbyt 

przyjaźni. Rozbitków traktują jako kolejne 

ofiary losu, tym bardziej, gdy poznają, że są to 

osoby z Kontynentu. Ci wyspiarze uważają inne 

nacje za mięczaków, którzy nie przetrwali by w 

trudnych warunkach Skellige. Niezależnie 

jednak od sytuacji, zabiorą rozbitków do 

wioski, bo tak każe dobry obyczaj. Tam 

zdecydują, co z nimi zrobić. Dwójka z 

przybyłych mieszkańców zostanie jeszcze na 

plaży, by ją dokładnie przeszukać. Pozostali 

pomogą Bohaterom wdrapać się po ścieżce na 

klif, nie szczędząc szyderstw. 

Gracze mogą chcieć poprawić swoje relacje z 

wyspiarzami. Pozwól im na różne próby. Testy 

będą zależały od tego, jakie sposoby gracze 

wybiorą. Dla przykładu, jeśli będą chcieli 

wpłynąć na nich Perswazją, PT dla tej zdolności 

wynosić będzie 14, podobnie jak dla Empatii, 

Obycia czy Uroku. Im bardziej pokojowo 

nastawieni będą gracze, tym lepiej przysłuży im 

się to w przyszłości. Agresywne zachowania im 

nie pomogą. Wszelkie pokazy siły czy 
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sprawności (jeśli w takim stanie któryś z nich 

takich spróbuje) będą miały PT 18, ale 

przyniosą znacznie lepszy efekt. 

Rodzinne strony 

Jeśli jedna z postaci jest ze Skellige lub zna z 

jakiegoś powodu dobrze te strony, możesz 

opisać jej więcej szczegółów już na samym 

początku. Być może poznaje wyspę i miejsce, 

gdzie się znaleźli. Potrafi też ocenić znacznie 

lepiej, w która stronę iść i jak sobie na wyspie 

poradzić. Jeśli bohater urodził się na wyspach, 

podczas pierwszego spotkania z mieszkańcami 

Urialli będzie mieć znaczenie, do którego klanu 

Skelligijczyków należy. Jeśli jest to klan 

przyjazny Tuirseach, graczom będzie znacznie 

łatwiej przekonać do czegoś wyspiarzy, a sam 

bohater z wysp zostanie przyjęty niemal jak 

swój. Jeśli zaś pochodzi z nielubianego przez 

nich klanu… cóż, gracze będą mieli od 

początku pod górkę. W zależności od sytuacji 

możesz podwyższać lub obniżać stopnie 

trudności odpowiednich rzutów o +2 lub -2. 

Po kilkunastu minutach marszu bohaterowie 

zostają doprowadzeni do wioski Urialla. To już 

całkiem spora, jak na Skellige, osada. Przy 

granicy rozbitkowie zostaną powitani przez 

zaciekawione spojrzenia mieszkańców i będą 

wytykani palcami przez biegające wokół dzieci. 

Życie w wiosce toczy się spokojnym, 

codziennym rytmem. Niektórzy naprawiają 

szkody po burzy, inni już szykują łodzie lub 

sieci przed wypłynięciem. Bohaterowie zostali 

przyprowadzeni klifem, patrząc w dół zobaczą 

przystań i główny plac z budowanym na nim 

właśnie pomnikiem. Miną jednak te miejsca i 

nie schodząc w dół, zostaną skierowani do 

największego budynku w osadzie – Długiego 

Domu. Tam przywita ich ciepło stale płonącego 

ognia oraz Stary Oswald wraz z kapłanką 

Freyji. Pomagająca im młoda dziewczyna 

właśnie zbiera miski po śniadaniu. Bohaterom 

zostanie zaproponowane miejsce przy ogniu i 

coś ciepłego do picia lub jedzenia. Jeśli zechcą, 

będą też mieli chwilę, by wypytać Oswalda i 

Anje o wioskę i jej mieszkańców. Zostanie im 

natomiast zabronione wychodzenie (do 

wychodka towarzyszyć im będzie strażnik, 

który zostanie przy drzwiach Długiego Domu). 

Jeden z pozostałych mieszkańców w tym czasie 

pójdzie powiadomić jarla i to dopiero on 

przybędzie powitać postacie graczy, 

oznajmiając im jednocześnie, że mogą w 

wiosce zostać do jutra i odzyskać siły. 

Wieczorem cała osada zbierze się w tym 

miejscu i zdecydują, co zrobić z rozbitkami. Do 

tego czasu poszukają też może innych 

ocalałych. Jarl nie będzie negatywnie 

nastawiony do ludzi z Kontynentu, ale musi 

liczyć się ze zdaniem swoich ludzi, więc też nie 

będzie niczego obiecywał, dopóki cała osada się 

nie naradzi. Gracze mogą chcieć od razu 

opuścić wioskę i nie sprawiać kłopotu 

mieszkańcom. Diarf Ottarsson nie będzie ich 

siłą zatrzymywał, jednak zaproponuje, by 

poczekali. Na wyspie nie jest bezpiecznie dla 

nieznających jej podróżnych, a inne osady 

wcale nie muszą być tak gościnne. Okazać się 

też może, że skorzystają na pozostaniu w tym 

miejscu. Jeśli któryś z graczy wyjawi mu, że 

uciekając przed wojną szukali nowego domu, 

jarl to szczególnie podkreśli. 

Jeśli BG zdecydują się poczekać i przystaną na 

taka gościnę, daj im jeszcze chwilę na rozmowy 

między sobą i z Oswaldem oraz Anją. Potem 

możesz przejść do wieczora, gdy mieszkańcy 

zaczną zbierać się w chacie na obrady. 

Rozbitkowie (poza Bohaterami nie znaleziono 

już nikogo żywego) zostaną usadzeni w jednym 

miejscu na ławie. Jarl od razu przejdzie do 

rzeczy i przedstawi swoje dwie propozycje: jeśli 

mieszkańcy się zgadzają, to ci z rozbitków, 

którzy będą chcieli, mogą zostać w wiosce i 

pokazać, czy są w stanie przeżyć na wyspach. 

Jeśli nie chcą lub jego ludzie się nie zgodzą, 

mogą szukać szczęścia gdzie indziej. 

Przewodnik może odprowadzić ich do innej 

osady, ale nic więcej. Jeśli jednak pozostaną w 

Urialli, dostaną miejsce do spania dopóki każdy 

z nich nie zbuduje własnej chałupy lub w inny 

sposób sobie nie poradzi. 

Mieszkańcy od razu zaczną się o to kłócić w 

sposób zwyczajowy u wyspiarzy: burzliwie, z 

dużą ilością gróźb, alkoholu i możliwymi 

bójkami. Część osady będzie chciała pozwolić 

postaciom graczy osiedlić się tutaj. Będą to 

przede wszystkim spokojniejsi mieszkańcy, jak 

szkutnik Amundi oraz Sven Thordsson z żoną. 

Z kolei ci trudniący się przede wszystkim 

piractwem (między innymi rodziny Gorma 

Starszego i Runolfa Styrssona) będą mocno 
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sprzeciwiać się pozostawieniem tutaj przybłęd. 

Jarl pozostanie neutralny, słuchając 

argumentów obydwu stron. Gracze znajdą 

jednak jeszcze jednego sojusznika dla siebie, 

jeśli będą chcieli pozostać w osadzie. Wstawi 

się za nimi Artur Martias – rzeźbiarz, który to 

tworzy pomnik Freyji na placu. Jest 

człowiekiem z Kontynentu, którego jakimś 

sposobem cała wioska lubi. Jego przychylność 

będzie mieć spore znaczenie w oczach jarla. 

Artysta chętnie będzie też rozmawiał z 

bohaterami. 

Tutaj następuje moment na wszelkie próby 

graczy na włączenie się do dyskusji. Pozwól im 

na najróżniejsze argumenty i akcje, zależnie od 

ich pomysłów. Do twojej decyzji należy, jak na 

całą sprawę wpłyną udane bądź nie testy i jak je 

przeprowadzisz. Możliwości jest tutaj 

naprawdę sporo i nie chcemy ograniczać 

pomysłowości graczy. Znaczenie będą mieć 

tutaj też wcześniejsze próby i sytuacje z plaży, 

na której morze wyrzuciło Bohaterów. 

Całe obrady skończą się najpewniej jedną z 

dwóch opcji: albo BG zostaną przyjęci przez 

wioskę i dostaną nocleg, dopóki nie staną na 

nogi, albo będą mogli odejść (lub zostaną do 

tego zmuszeni) następnego ranka w dowolną 

stronę, którą wybiorą. Na tę noc również 

dostaną nocleg w wiosce u jednego z 

mieszkańców. 
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Rozdział II 

Pierwszy atak 

Niezależnie od tego, jak skończyły się obrady 

mieszkańców wioski, bohaterowie dostaną na tę 

noc nocleg u jednego z gospodarzy – Svena 

Thordssona. On, jego żona i trójka jego dzieci 

są rybakami. Nie uczestniczą w wyprawach 

łupieżczych pozostałych mieszkańców i są 

pokojowo nastawieni. Również do postaci 

graczy odnosić się będą przyjaźnie i niezależnie 

od sytuacji, zaproponują nocleg u siebie. Na 

jedną noc, jeśli bohaterowie chcą opuścić 

wioskę lub na dłużej, jeśli zostają, ale wtedy już 

za pomoc w gospodarstwie i połowach. Jeśli 

rozbitkom pozwolono zostać w osadzie, będą 

mogli również uczestniczyć do rana w 

biesiadzie. Jeśli nie, mieszkańcy pozwolą im z 

nimi siedzieć dopóki Sven z rodziną nie będą 

chcieli wrócić do siebie. Thordsson weźmie na 

siebie odpowiedzialność za ich czyny. 

Gdy biesiada będzie się kończyć lub gdy 

rodzina rybaków będzie chciała wracać, 

zabierze ze sobą bohaterów do swojego domu 

na nocleg (punkt 4 na mapie wioski). Wokół 

będzie panowała cisza, bo reszta mieszkańców 

albo już śpi w domach albo jeszcze biesiaduje. 

Po drodze cała grupa będzie mijała dom 

Runolfa Styrssona. Jest to najbardziej zaufany 

człowiek jarla i zarazem jego przyjaciel, a cała 

wioska korzysta z jego łupieżczych wypraw. 

Okazuje też jednak największą niechęć, żeby 

nie powiedzieć wrogość, Bohaterom. Nie lubi 

ludzi z Kontynentu i tylko artysta goszczący w 

Urialle jest wyjątkiem. To Runolf najgłośniej 

krzyczał i wygrażał, żeby wygonić BG z osady. 

Jest też człowiekiem agresywnym, silnym i 

nieprzewidywalnym. 

Gdy Bohaterowie wraz z rodziną Thordssona 

znajdą się w pobliżu domu Styrssona, 

przeczytaj im lub sparafrazuj poniższy tekst. 

Wędrujecie jeszcze w ciemnościach przez 

wioskę. Jedynym źródłem światła jest latarnia 

niesiona przez waszego gospodarza. Ten jednak 

zatrzymuje się nagle na ścieżce w pół kroku. Z 

niepokojem patrzy na dom Styrssona i podnosi 

wyżej lampę. Teraz też widzicie, co zwróciło 

jego uwagę. Drzwi wejściowe są otwarte, a ktoś 

wyrzucił na zewnątrz taboret. Nie słychać też 

tutaj żadnych dźwięków. Nic. Ani ludzkich, ani 

zwierząt, jakby pochowały się w strachu w 

swoich budach. 

- Dalla, zostań tu z dzieciakami – Wasz 

przewodnik szepcze do swojej żony i podchodzi 

do chałupy. 

Jednak gdy tylko dociera do progu wejścia, 

staje jak wryty. Nawet w słabym świetle latarni 

widzicie, jak tego zahartowanego w trudnym i 

niebezpiecznym życiu wyspiarza zamurowało. 

Gdy sami podchodzicie bliżej, by zobaczyć, co 

się stało, rozumiecie już dlaczego. 

Pierwszym z waszych zmysłów, który reaguje, 

jest węch. Zapach krwi, wnętrzności i strachu 

jest tu tak intensywny, że nawet dla ludzkiego 

powonienia to wstrząs. Przewraca Wam się w 

żołądku. Potem wasze oczy przyzwyczajają się 

do panującego w środku półmroku. Runolf 

Styrsson, ten sam który jeszcze kilka godzin 

temu złorzeczył na was i z wściekłością 

wymachiwał rękami, leży teraz martwy na 

deskach podłogi w swoim domu. Spod niego 

sączy się obfity strumień krwi, który już zaczyna 

zastygać. Jego wnętrzności wybebeszono, jelita 

zawinęły się na przeorane trzema ranami plecy. 

Nieco dalej, przy wejściu do drugiej izby, leży 

jego żona. Jej głowa jest niemal oderwana od 

ciała, trzyma się tylko na kilku skrawkach skóry. 

Całe pomieszczenie jest zdemolowane. Ślady 

walki są widoczne gołym okiem: połamany stół, 

rozbite gliniane naczynia i skrzynia wywrócona 

ze sporą siłą do góry nogami. Ściany są aż 

czerwone od rozbryźniętej wszędzie krwi. 

Gdy tylko Thordsson otrząśnie się z szoku, 

pośle najstarszego z synów do jarla. Przekaże, 

by wszczął alarm i przyprowadził ze sobą ludzi. 

Jego żona i pozostałe dzieci schronią się 

natomiast w ich domostwie. Rybak nie będzie 

bronił Bohaterom wejść do domu Styrssona. 

Jeśli będą chcieli, będą mogli lepiej przyjrzeć 

się scenie masakry. 
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Główna izba jest zdemolowana, cała we krwi. 

Meble są zniszczone – połamane, porozrzucane, 

niektóre miski wręcz potłuczone na drobne 

kawałki. W pomieszczeniu leżą ciała 

gospodarza i jego żony, każde ze strasznymi 

ranami. Runolf został wypatroszony i 

przeciągnięty pazurami po plecach. Jego żonie 

coś niemal oderwało głowę od ciała i rzuciło 

nim o ścianę. Dwójka ich dzieci leży w drugiej 

izbie, także martwa. Oni z kolei umarli od 

szybkiego wykrwawienia się z głębokich ran 

szyi i klatki piersiowej. 

Wszystko to wygląda na atak bestii lub jakiegoś 

potwora, ale gdy któryś z bohaterów zajrzy do 

drugiej z izb, tam, gdzie leżą ciała dzieci, 

znajdzie coś, co nie pasuje do całego obrazu 

miejsca masakry. Na ścianach całej izby ktoś 

krwią zamordowanych wymalował proste 

obrazy przypominające skały z nadmorskim 

brzegiem i falami. Ciała dzieci zaś leżą w 

dziwnej pozycji – chłopak i dziewczyna 

trzymają się za ręce. 

Gracze mogą chcieć dokładniej przeszukać 

miejsce zbrodni. Pozwól im na otwarty test 

Czujności, Dedukcji lub Sztuki Przetrwania. 

To, co znajdą, zależy od wyniku rzutu. 

 Wynik 10 i wyżej: – Dodatkowo do opisu 

wyżej, gracz znajduje ślady pazurów, które 

uszkodziły deski podłogi i framugi w 

drzwiach. Potwór był duży i najpewniej  

poruszał się na dwóch nogach. Ciała dzieci 

zostały specjalnie ułożone w tej pozycji po 

ich śmierci. Po teście Wiedzy o Potworach o 

PT 18 lub Wiedźmińskiego Treningu na PT 

14, postać może stwierdzić, że nie należą do 

żadnej z powszechnych bestii. Udany test 

pozwoli stwierdzić, że to dość specyficzny i 

raczej inteligentny gatunek potwora; 

 Wynik 14 i wyżej – Gracz znajduje ślady 

wielkich stóp z długimi pazurami w 

błotnistej kałuży za domem. Jeszcze jeden 

trop jest trochę dalej, w stronę klifu 

otaczającego wioskę. Przy wszystkich 

trupach da się zauważyć brak broni, musieli 

zostać zaskoczeni. Po bliższym przyjrzeniu 

się, bałagan i zniszczenia nie wydają się 

jednak śladami walki. Ktoś zniszczył dom 

celowo lub potwór był na tyle duży, że miał 

tu trudności z poruszaniem się; 

 Wynik 18 i wyżej – Postać wyczuwa bardzo 

słaby zapach, który został stłumiony przez 

smród krwi. Nie jest to naturalna woń i nie 

przypomina niczego, co może być 

postaciom znane. Udany test Alchemii na PT 

14 pozwoli stwierdzić, że ona pochodzi z 

mieszanki ziół. Zwierzęta w najbliższej 

okolicy wydają się być oszołomione i 

zagubione. Ten efekt ustępuje do rana; 

 Wynik powyżej 20 – Podczas przyglądania 

się makabrycznemu obrazowi w drugiej 

izbie, postać dostrzega pozostawiony na 

jednej ze ścian dość gruby włos. Test 

odpowiedniej Sztuki Przetrwania (PT 12) 

pozwoli stwierdzić, że jest naturalny, z futra 

jakiegoś długowłosego zwierzęcia. Może to 

też potwierdzić lokalny łowca. 

W momencie, gdy postacie znajdą mniej lub 

więcej z powyższych śladów, na miejsce 

przybędzie jarl z kilkudziesięcioma ludźmi. Są 

uzbrojeni, każdy z nich chwycił za broń, którą 

miał pod ręką. Choć wszyscy będą równie 

wstrząśnięci co rodzina rybaków, w jednym 

momencie Ottarsson rozkaże zebrać wszystkich 

świadków w Długim Domu, wezwie też 

kapłankę Freyji. Bohaterom nie pozwoli na 

razie dojść do głosu. Stwierdzi, że zajmie się 

nimi później. Swoim ludziom rozkaże 

odprowadzić postacie graczy i zająć się 

zamordowaną rodziną. 

Razem z jarlem przybędzie również artysta 

Artur Martias. Gracze mogą na odchodnym 

zdążyć zapytać go o dziwne malowidło z jednej 

z izb chałupy. Artysta pójdzie je obejrzeć. 

Wyjdzie z domu blady jak płótno, łamiącym się 

głosem potwierdzi, że ktoś malował to z 

rozmysłem i wiedział, co robi, po czym 

zwymiotuje na swoje buty i osunie się na ziemię 

pod ścianą budynku. 

Bohaterowie (oraz rodzina Thordssona) zostaną 

z powrotem zaprowadzeni do Długiego Domu. 

Tam ponownie zbierze się większość wioski. Po 

chwili dołączy też jarl z tymi, którzy byli pod 

domem Styrssona. Przywódca osady krótko 

opisze wszystkim, co się stało. Będzie 

wstrząśnięty, ale utrzyma nerwy na wodzy. Co 

innego jednak mieszkańcy. Ci będą 

przestraszeni, ale też zaczną oskarżać BG, że to 

oni sprowadzili zły los na osadę. Zanim tu 

przybyli, w wiosce panował spokój przez długie 

lata. Mieszkańcy nie będą twierdzić, że to 

postacie są winne mordu, ale będą domagać się, 

by znaleźli i zgładzili potwora, bo to ich 
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przybycie ściągnęło go na wioskę. Żadne 

racjonalne ani emocjonalne argumenty nie 

zmienią ich zdania. Mieszkańcy Urialli są w tej 

kwestii bardzo przesądni. Nawet kapłanka 

Freyji będzie im przytakiwać. Również ci, 

którzy wcześniej zgodzili się na pozostanie 

Bohaterów w osadzie (poza rodziną rybaków), 

teraz dołączą do wspólnych oskarżeń. Dla 

wszystkich sprawa jest jasna: BG są winni 

problemu i oni mają go rozwiązać. Jeśli gracze 

nie będą chcieli się z tym zgodzić, mieszkańcy 

zagrożą, że wypędzą ich z wioski i zadbają o to, 

by nikt na wyspie nie przyjął „przeklętych 

rozbitków”. Nikt na całym An Skellig nie 

będzie chciał im pomóc, a niektórzy wyspiarze 

z innych osad wręcz od razu spróbują ich zabić. 

Jarl przychyli się do tych argumentów, uznając 

to za wyrok losu. Miejscowi panikują, ale ich 

podejście ma sens. Bohaterowie powinni podjąć 

się zadania odnalezienia potwora i znalezienia 

sposobu na pozbycie się go. 

Podczas tej sceny jak najbardziej możesz 

pozwolić postaciom graczy na testy społeczne, 

gdy będą próbowali się bronić lub ubić z 

miejscowymi interes. Nie uda im się wykazać, 

że to nie oni sprowadzili zły los. ale mogą 

wyspiarzy ułagodzić, by uzyskać różnego 

rodzaju pomoc w tej sprawie. Jeśli drużyna nie 

jest nastawiona na walkę, będzie to nawet 

konieczne. W takim przypadku część 

mieszkańców może zostać przekonana do tego, 

że gdy bestia zostanie zlokalizowana, 

częściowo doposażą bohaterów oraz razem z 

nimi ruszą potwora zgładzić. 

Bajanie znad kołyski 

Jeśli wśród BG jest ktoś rodem ze Skellige, taka 

postać mogła słyszeć w dzieciństwie opowieść 

o potworze z An Skellig. Ponoć w dawnych 

czasach jeden z mieszkańców wyspy został 

przeklęty i odtąd błąka się wśród fiordów pod 

postacią bestii. Dotąd uważała to jednak tylko 

za bajkę dla postraszenia dzieci. 

Pochodzenie ze Skellige na pewno też ułatwi  

obronę przed oskarżeniami, choć nie usunie z 

Bohatera piętna złego losu. Mieszkańcy mogą 

być jednak bardziej przychylni pomóc i w 

śledztwie i w polowaniu na potwora. Powinno 

to obniżyć PT odpowiednich testów 

wykonywanych wobec mieszkańców Urialli.
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Rozdział III 

Śledztwo 

Postacie graczy zostaną okrzyknięte mianem 

przeklętych i aby tej rzekomej klątwy się 

pozbyć, muszą pomóc znaleźć i zgładzić 

monstrum, które w nocy zaatakowało osadę. 

Mieszkańcy nie wypuszczą Bohaterów z 

wioski, chyba że z eskortą wojowników, którzy 

będą ich pilnować. Po osadzie pozwolą im się 

jednak poruszać swobodnie, w towarzystwie 

jedynie Svena Thordssona, który przyjął za nich 

odpowiedzialność. Zadaniem BG będzie teraz 

odkryć jak najwięcej śladów i szczegółów, 

które pozwolą im poznać prawdę. 

Miejsce zbrodni 

Jeśli poprzedniej nocy bohaterowie nie 

obejrzeli domu zamordowanej rodziny, będą 

mieli teraz ku temu okazję. Wszystkie opisy 

można wykorzystać z Rozdziału II, z 

wyjątkiem tego, że ciała Styrssonów i ich dzieci 

zabrano i przygotowano już do pochówku. W 

procesie tym uczestniczyła kapłanka Freyji i 

ona też może opisać bohaterom, gdzie leżały 

zwłoki i jak wyglądało to na miejscu. 

Dodatkowo zwierzęta w okolicy nie będą już 

senne, ale w chacie przy dobrym wyniku testu 

odpowiedniej Zdolności da się nadal wyczuć 

pozostałość dziwnego zapachu. Jeśli 

bohaterowie będą chcieli podążyć za śladami 

znalezionymi nieopodal chaty, prowadzącymi 

w stronę klifu, dotrą tym tropem do granicy 

lasu. W nim dość łatwo będzie można znaleźć 

kolejne ślady po dużej bestii (Sztuka 

Przetrwania PT 12). Prowadzą one jednak na 

brzeg urwiska. Wygląda na to, ze bestia 

skoczyła wprost do wody. Tu trop się urywa. 

Gracze mogę też chcieć przeszukać pozostałe 

miejsca i domy w wiosce. Reakcje 

mieszkańców będą różne. Najczęściej nie 

pozwolą szwendać się po swoim obejściu i 

wyrzucą Bohaterów za próg. Jednak ci bardziej 

ugodowi (lub przy dobrej perswazji ze strony 

BG) będą współpracować. Oględziny całej 

osady na nic się jednak zdadzą. Nikt nie 

pozwoli przetrząsnąć dokładnie swojego domu, 

a pobieżne oględziny nie pozwolą odkryć 

niczego istotnego. Wypytywanie wyspiarzy też 

na nic się zda. Wszyscy bawili się podczas 

biesiady w Długim Domu lub spali już u siebie. 

Kapłanka Freyji 

W dowolnym momencie pobytu w wiosce 

postacie mogą porozmawiać z Anją, tutejszą 

kapłanką i zielarką. Jest ona zmartwiona 

nocnym atakiem i uważa, że na Uriallę 

rzeczywiście spadło nieszczęście, choć nie jest 

jeszcze do końca zdecydowana, czy winę za to 

ponoszą przybysze z Kontynentu. Z tego 

powodu będzie chętna do rozmowy, bo chce 

wyrobić sobie zdanie o całej tej sytuacji. 

Bohaterowie mogą ją spotkać w Długim Domu, 

na miejscu zbrodni z samego rana lub w jej 

domu, gdzie chwilowo przeniesiono zwłoki 

zabitych. To Anja ma przygotować je do 

pochówku. Poświęca temu całą swoją uwagę i 

w ciągu dnia nie da się wyciągnąć w inne 

miejsce, chyba, że będzie to coś naprawdę 

ważnego. O samym ataku czy miejscu zbrodni 

nie powie bohaterom nic nowego. Może jedynie 

wspomnieć, że te całe malowidło wydaje jej się 

strasznie dziwne. Zapytana o bestię, lokalne 

opowieści o dziwnych zdarzeniach lub 

historiach, wspomni legendę o potworze z An 

Skellig. Od razu jednak zaznaczy, że uważała ją 

do tej pory za bajkę, którą Stary Oswald straszy 

niegrzeczne dzieci. 

Według opowieści starego wyspiarza, przeszło 

sześćdziesiąt lat temu, jeden z mieszkańców 

innej z osad An Skellig zakochał się szaleńczo 

w kobiecie z Urialli. Ta nie odwzajemniła jego 

uczucia i odrzuciła go. Tamten nie dawał jednak 

za wygraną. Nachodził dziewczynę, podrzucał 

jej podarki i nadal się zalecał . W międzyczasie 

dziewczyna ta poznała innego chłopaka i 

zaczęła się z nim spotykać. Zazdrosny o niego 

niechciany adorator zabił jej wybranka. 

Zrozpaczona dziewczyna w wielkim smutku 

rzuciła na zabójcę klątwę, by naprawdę stał się 

takim potworem, jakim się okazał. Na tym 

Oswald zwykle opowieść kończył, w lepsze dni 

dopowiadając jakiś morał. 
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Natomiast gdy BG spytają ją o dziwny zapach 

(jeśli go wyczują), to Anja stwierdzi, ze też 

poczuła coś dziwnego. Rozpozna zapach 

jednego z ziół, które rośnie w lesie za wioską i 

ogólnie jest nieszkodliwe. Pozostałych 

zapachów z mieszanki nie zna. Potwierdzi też, 

że zwierzęta zachowywały się dziwnie. 

Łowca Tobald 

Gracze mogą od razu chcieć z nim 

porozmawiać lub udać się do niego, gdy 

odkryją, dokąd prowadzą ślady znalezione przy 

domu Styrssonów. 

Jeśli porozmawiają z nim od razu podczas obrad 

lub pod domem zamordowanych, łowca pójdzie 

z nimi obejrzeć ślady. Tobald zna się na swojej 

robocie oraz na okolicznych terenach. Z 

łatwością będzie poruszał się po lesie i przy 

nadmorskich klifach. Gdy jednak odkryje, że 

trop urywa się w wodzie, od razu powie, że nie 

jest w stanie pomóc. Skalisty brzeg kryje wiele 

jaskiń, przejść i korytarzy, zarówno nad 

powierzchnią wody jak i pod nią i potwór może 

być już wszędzie. 

Jeśli jednak gracze wspomną o miejscowej 

legendzie lub zapytają o najbardziej odludne 

miejsca w okolicy, powie im o Ostrym Brzegu. 

To niebezpieczne tereny, gdzie mogą się kryć 

potwory i nawet on rzadko się tam zapuszcza. 

Może jednak zaprowadzić tam Bohaterów. 

Zasugeruje, by zrobić to z samego rana 

następnego dnia, z przygotowaną drużyną 

zbrojnych i dobrym planem, w razie gdyby 

przypuszczenia bohaterów się sprawdziły. 

Natomiast gdy gracze pójdą porozmawiać z 

Tobaldem dopiero w trakcie dnia, spotkają go w 

jego chacie. Zrezygnował chwilowo z polowań. 

Z jednej strony nie zamierza ryzykować 

samotnego spotkania z bestią, z drugiej zaś jarl 

poprosił go, by był pod ręką, gdyby trzeba było 

przeprowadzić ludzi przez las. Zapytany o ślady 

lub okoliczne tereny, udzieli tych samych 

odpowiedzi i również będzie współpracował z 

bohaterami. 

Stary Oswald 

Najstarszy mieszkaniec w wiosce ze względu na 

swój wiek będzie trudny w rozmowie. Pierwszą 

do niej okazję bohaterowie mogą mieć tuż po 

przybyciu, gdy zostaną zamknięci w Długim 

Domu przed obradami mieszkańców. To w nim 

starzec spędza większość dnia, zwykle pod 

czyjąś opieką. Dzieci go lubią, bo opowiada 

wiele ciekawych historii. Jedną z nich może 

opowiedzieć też rozbitkom, zanim przybędzie 

do nich jarl. 

Gdy postacie graczy dotrą do niego już po 

nocnym ataku, Oswald będzie dopytywał ich, 

co stało się w wiosce. Nikt go specjalnie nie 

informował, a on nie wierzy dzieciakom, że 

jakaś bestia zabiła kogoś w wiosce. Gdy jednak 

ktoś opowie mu, co się stało w nocy, starzec 

spojrzy przed siebie i wyszepta pod nosem 

słowa: „A jednak wrócił…” Zaciekawieni 

gracze mogą próbować wydobyć od niego coś 

więcej. Po udanych testach Zdolności, takich 

jak Perswazja, Urok czy Empatia (Zastraszanie 

nie zadziała, starzec jest bliski śmierci i nie boi 

się już niczego) na PT 14, Oswald opowie 

historię, którą przedstawia dzieciakom jako 

bajkę (tą samą, którą bohaterowie mogą 

usłyszeć od kapłanki Freyji). Dopytywany lub 

gdy w teście od razu wypadnie wynik 18 i 

wyżej, opowie jednak trochę więcej. Oswald 

znał tę historię od swojego ojca. Jest 

prawdziwa. Przeklęty młodzieniec nazywał się 

Edgar. Przemieniony w potwora uciekł w las. 

Ponoć potem widywano straszną bestię nad 

klifami, w okolicach Ostrego Brzegu. Miejsce 

to jednak niebezpieczne, więc nikt tam 

specjalnie nie chodził. Starzec był przekonany, 

że przez tyle lat przeklęty zdołał już umrzeć w 

jednej z nadmorskich jaskiń. To wszystko, co na 

ten temat będzie wiedział. Po rozmowie poprosi 

bohaterów o spokój. Ta sprawa wzbudziła w 

nim wiele silnych emocji i musi odpocząć. 

Artur Martias 

Gdy artysta już pozbiera się po zasłabnięciu, 

Bohaterowie będą mogli go spotkać w domu 

jarla lub przy tworzonym przez Artura pomniku 

Freyji na głównym placu Uriale. Rzeźbiarz, 

choć już mniej blady, nadal będzie wydawał się 

wstrząśnięty tym, co zaszło. 

Spytany jeszcze raz o dziwne malowidło, 

wzdrygnie się, jakby przeszedł go dreszcz. 

Potwierdzi, że ktoś malował je z rozmysłem. 

Uważa, że niesie ono jakieś przesłanie, ale nie 

rozumie, jakie. Porówna to do umysłu szaleńca, 

którego zwykły człowiek nie potrafi sobie 

wyobrazić. Sam obraz zaś przypomina 
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natomiast widok jakiegoś fragmentu wybrzeża. 

Jest zbyt prosty, żeby stwierdzić, o jakie 

miejsce chodzi, ale Artur stwierdzi, że może ma 

to jakieś ukryte przesłanie. 

Natomiast więcej może powiedzieć o tym, skąd 

wziął się w wiosce i o tworzonym przez siebie 

pomniku. Przypłynął na An Skellig niecałe 

cztery miesiące temu. Nie miał takich przejść ze 

sztormem, jak Bohaterowie. Traf chciał, że 

statek wyspiarzy, na którym płynął, zbliżył się 

do wioski Urialle. Martias zachwycony 

wyjątkowym urokiem tego miejsca, poprosił, 

by właśnie tu go wysadzono na brzeg. 

Mieszkańcy początkowo podchodzili do niego 

tak samo, jak do postaci graczy. Udało mu się 

ich jednak sobie zjednać. Sam Artur uważa, że 

po prostu obudził w ich duszach zamiłowanie 

do sztuki. Miesiąc temu Anja wraz z jarlem 

poprosili go nawet, by użyczył swoich 

umiejętności tutejszym mieszkańcom i na cześć 

Freyji wyrzeźbił jej pomnik. W drewnie, by 

wyrazić większy związek z naturą. Artur 

zgodził się i od tej pory pracuje nad nim na 

placu. Spodziewa się, że skończy robotę za dwa 

lub trzy tygodnie. Oczywiście, jeśli sprawa z 

potworem zostanie szybko rozwiązana. 

Zachód słońca 

W zależności od poczynań graczy, ten dzień 

może kończyć się w różny sposób. BG nie 

odkryją raczej całej prawdy już tego dnia, a 

przynajmniej nie dadzą rady zorganizować 

wyprawy na Ostry Brzeg. Jeśli tego 

dopilnujesz, pozwoli to na wprowadzenie 

większej dawki dramatyzmu, ale nie zabraniaj 

im tego, jeśli są tacy sprytni. 

Wraz z zachodem słońca, mieszkańcy Urialli 

pochowają się w swoich domach. Bohaterowie 

zaś po dniu śledztwa, które nie zostało jeszcze 

rozwiązane, zostaną skierowani do Długiego 

Domu, gdzie mają nocować pod strażą. Inną 

możliwością jest natomiast sytuacja, gdy gracze 

dogadali się z mieszkańcami i otrzymali od nich 

pomoc. Wtedy będą też mieli możliwość 

przekonać ich do patrolowania wioski i okolicy, 

zgromadzenia się w większej grupie dla 

ochrony i zaproponowania innych rozwiązań. 

W każdym razie ważne jest, by tuż po zachodzie 

gracze znaleźli się w granicach wioski, nie poza 

nią. Gdy zapadną ciemności, czy to w drodze do 

miejsca swojego aresztu, czy patrolując osadę, 

przynajmniej jeden z Bohaterów musi 

zauważyć niepokojącą ciszę wokół domu Svena 

Thordssona. Nigdzie nie widać jego psa, a 

zwierzęta wokół obejścia będą senne. 

Niepokojącą oznaką, że stało się coś złego, 

może też być brak światła w oknach. Wtedy 

gracze odkryją, że nastąpił drugi atak potwora. 

Istnieje też możliwość, że gracze zamiast zająć 

się sprawą wioski, będą próbowali z niej uciec i 

wydostać się z wyspy na własną rękę. Jeśli tak 

wybiorą – pozwól im na to. Mieszkańcy Urialli 

oczywiście ruszą za nimi w pogoń. Wyślą 

kilkunastu ludzi na czele z łowcą Tobaldem i 

będą chcieli pozbyć się Bohaterów  po prostu 

ich zabijając. Jeśli ci jednak uciekną, daj im 

szansę na kradzież łodzi lub znalezienie 

sojuszników. Pozostali mieszkańcy An Skellig 

będą wobec nich nieprzyjaźni lub nawet 

wrodzy, ale zawsze może znaleźć się wśród 

nich wyjątek, co da im szansę na wydostanie się 

z wysp Skellige.
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Rozdział IV 

Rozpacz 

Drugiej nocy, a właściwie w czasie tuż po 

zachodzie słońca, nastąpił kolejny atak. Potwór 

ponownie zamordował rodzinę wyspiarzy. 

Wioska jest na tyle duża, że można było nie 

słyszeć hałasów, mógł też ominąć straże. Jeśli 

w jakiś sposób ochrona osady została 

wzmocniona, bestia weszła od strony wody, tuż 

za domem, tam rozprawiając się ze strażnikiem. 

Jeśli nikt nie pomyślał o obronie przed 

monstrum, to miało ono tym łatwiejszą drogę do 

wybranego domostwa. Gdy tylko bohaterowie 

zainteresują się niepokojącymi oznakami z 

domu Thordssona i będą chcieli je zbadać, 

przeczytaj graczom poniższy opis. 

Gdy zbliżyliście się do chaty, od razu 

poczuliście ostry, drażniący zapach krwi. 

Świeżej krwi. Ostrożnie przekroczyliście 

próg domu, znajdując się w jego głównej 

izbie. Miejscu kolejnej masakry. Na progu 

niemal potknęliście się o przewrócony i 

zmiażdżony silnym uderzeniem mebel, jakąś 

komodę albo coś podobnego. To przy niej 

zobaczyliście strużkę krwi, która niczym 

mały czerwony strumyczek płynęła w stronę 

wejścia. Była jeszcze całkiem świeża. Wasz 

wzrok podążył wzdłuż czerwonej linii, 

docierając do wystającej spod 

przewróconego łóżka ręki. Ciało żony 

Svena zostało rozerwane niemal wpół 

potężnym ciosem pazurów. W 

przeciwległym rogu izby stoją kolejne łóżka, 

dwa mniejsze, najpewniej należące do 

dzieci. To przy nich leży teraz z martwymi 

oczami ciało najstarszego syna rybaków. W 

progu kuchni czeka Was kolejny potworny 

obraz. Tuż przy wejściu leży mała włochata 

maskotka. Miś, cały we krwi. Futerko 

Przytulanki jest pozlepiane i cuchnie 

odorem śmierci i strachu. Od maskotki 

ciągną się ślady krwi, jakby ktoś przesuwał 

rannego po podłodze. Tym sposobem 

spojrzeliście na przeciwległą ścianę. 

Znajdujecie tam dwójkę młodszych dzieci. 

Ręce chłopczyka zostały przybite do 

drewnianych desek tak, by dłonie zwisały w 

dół. Ubranie ukrzyżowanego w ten sposób 

malca zlepione jest krwią jeszcze niedawno 

wypływającą wartkim strumieniem z jego 

przeciętego gardła. Wokół niego 

wymalowano różne symbole. Tym razem, 

przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie 

kojarzą Wam się one z niczym. U stóp 

chłopca leży dziewczynka. Miała ładnie 

zaplecione warkoczyki z koralikami, teraz 

pozlepianymi jej własną krwią. Jest 

zwinięta w kłębek, a pod nią rozlewa się 

kałuża krwi, zmieszanej jej i brata. Jedną z 

rączek wyciągała w stronę swojej maskotki. 

Dobrze widzicie jej oczy, zastygłe w wyrazie 

przerażenia i błagania. Dziecko musiało 

zginąć na końcu, wykrwawiając się na 

podłodze i oczekując pomocy, która nigdy 

nie nadeszła. 

Gdy tak staliście, osłupiali przez panującą 

wokół grozę, zostaliście całkowicie 

zaskoczeni przez mężczyznę, który wpadł do 

chałupy w pełnym pędzie. Usłyszeliście ryk 

w głównej izbie, po czym Sven Thordsson 

przepchnął się do tej, w której teraz stoicie. 

Gdy zobaczył martwe dzieci, padł na 
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kolana, krzyknął znowu i zaczął szlochać. 

Sven nic nie robi sobie z waszej obecności, 

wodzi jedynie wzrokiem rozpaczy wszędzie 

wokół. Był mężem i ojcem ofiar. W pewnym 

momencie urwały się jego głośne szlochy, 

chociaż wielkie łzy spływają wciąż po 

twarzy. Na moment zapanowała cisza, po 

której klęczący wyspiarz zaczął szeptać do 

siebie w swojej mowie. Wyciągnął nóż i 

sprawnym ruchem naciął skórę na dłoni. 

Krople jego krwi zmieszały się z krwią jego 

dzieci. Poczuliście ciarki na plecach, wokół 

was zrobiło się na moment strasznie zimno, 

znikąd zawiał wiatr. 

Jeśli któraś z postaci zna Starszą Mowę, 

przetłumacz jej również słowa klątwy 

wypowiadanej przez Svena.  

Śmierci, mąż twój powrócił, 

Los go tobie zwrócił, 

Śmierci, sługa twój słucha, 

Szepcz mu do ucha. 

 

Krwią do zemsty zmuszony, 

Gniewem z życia wyrwany, 

Śmierć już widziałem, 

Śmiercią się stałem. 

 
Po tych słowach zrozpaczony wyspiarz wstanie, 

chwyci za broń przy pasie i wybiegnie w noc w 

poszukiwaniu zemsty. Gdy Sven odbiegnie lub 

Bohaterowie w jakiś sposób zdołają go 

powstrzymać, będą mieli czas na przyjrzenie się 

i temu miejscu masakry. Tym razem ślady są 

dużo świeższe. Ponownie możliwe jest 

wykonanie otwartego testu na Czujność, 

Dedukcję lub Sztukę Przetrwania. 

 Wynik 10 i wyżej – Postacie czują 

wyraźniejszy niż ostatnio zapach dziwnej 

substancji. Jej ilość w powietrzu pozwala na 

próby identyfikacji przy użyciu Alchemii 

lub magii. To mieszanina lokalnych ziół, 

która razem dała silnie usypiający efekt 

(mieszanina zawiera w sobie spore ilości 

Quebrithu i Vermilionu). Przy tropieniu 

śladów potwora, za chatą można znaleźć 

świeże i wyraźne ślady prowadzące od wody 

i z powrotem do morza. Jeśli w wiosce 

zorganizowana była straż i patrole, tuż przy 

plaży znajduje się ciało martwego 

mieszkańca wioski, który miał obserwować 

ten teren. 

 Wynik 14 i wyżej – Połamane meble i 

podłoga domu noszą ślady pazurów. 

Dokładne zbadanie tropów pozwoli jednak 

znaleźć fragment odcisku ludzkiej stopy. 

Jeśli któraś z postaci zna Starszą Mowę, 

rozpozna, że znaki wymalowane krwią 

dzieci w kuchni pochodzą właśnie z tego 

języka. Są to runy oznaczające pomyślność, 

szczęście i odwrócenie złego losu. Razem 

mogą oznajmiać dobrą wróżbę. 

 Wynik 18 i wyżej – Tuż za progiem chaty 

postać znajduje resztki szklanej fiolki. Po 

bliższym zbadaniu da się zidentyfikować w 

niej krople znanej im już usypiającej 

substancji. Dokładna analiza śladów przy 

dzieciach pozwoli stwierdzić, że 

dziewczynka w ostatniej chwili się 

przebudziła. Żyła jeszcze przez chwilę nim 

całkiem się wykrwawiła. Mogła widzieć 

napastnika. 

 Przy wyniku oznaczającym Pecha dana 

postać wdycha zbyt dużo pozostałych w 

domu oparów dziwnej substancji i mdleje. 

Udany wynik testu Opatrywania na 

poziomie 16 lub Uzdrawiania na PT 12 

pozwala ją ocucić. 

Poza powyższymi śladami, jeśli gracze będą 

chcieli sprawdzić okolice wioski, odkryją, że 

jakaś duża bestia wyszła z wody z powrotem na 

ląd nieopodal wioski i zaczęła zmierzać w 

stronę Ostrego Brzegu. 

Teraz nadchodzi czas na podjęcie decyzji w 

sprawie bestii. Gracze mogą chcieć od razu 

ruszyć za potworem. Mogą podejrzewać, gdzie 

jest jego leże na podstawie poprzednich 

wskazówek. Mieszkańcy poproszeni o pomoc z 

pewnością jej udzielą i drużyna pięciu lub 

sześciu wojowników wyruszy z BG. Łowca 

Tobald doradzać będzie jednak wstrzymanie się 

z polowaniem chociaż do rana. Gracze mogą 

również chcieć podążyć za oszalałym z 

rozpaczy Svenem. Mogą go zawrócić lub 

pozwolić mu biec na spotkanie swojej zemsty. 

Moc klątwy, którą na siebie rzucił, prowadzi go 

wprost do potwora, który zabił jego rodzinę. 

Tym sposobem bohaterowie również trafią do 

jaskini w klifach Ostrego Brzegu. 

Jest też jednak możliwość, że Gracze zaczną 

podejrzewać, że potwór nie działa sam lub coś 
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w całej tej sprawie jest nie tak. Poszlakami nie 

pasującymi do ataków są choćby dziwne 

malowidła stworzone krwią ofiar, fiolka z 

usypiającą substancją czy włos ze ściany. 

Niepokojące jest również to, jak łatwo bestia 

potrafiła wedrzeć się do osady. Tym samym 

przed rozpoczęciem polowania na potwora albo 

nawet po odpuszczeniu go, gracze mogą chcieć 

sprawdzić wioskę w poszukiwaniu 

prawdziwego winowajcy. 

Klątwa Wyspiarza 

Jeśli któraś postać pochodzi ze Skellige, może 

znać słowa klątwy wypowiadanej przez Svena. 

To stara ludowa magia, w której wzywający 

Śmierć wojownik oddaje swoją duszę 

mrocznym siłom w zamian za pomoc i 

przychylność w dokonaniu zemsty. W 

zależności od wybranej przez Ciebie wersji, po 

dokonaniu swojej pomsty przeklęty wojownik 

może umrzeć lub też stawać się upiorem. Jeśli 

ktoś inny dokona zemsty za zrozpaczonego 

wojownika, to wyzwala go od klątwy. 

Drugą z możliwości jest to, że postacie może 

zaciekawić fakt, skąd zwykły rybak zna taką 

magiczną formułę. Być może za czasów 

młodości Sven Thordsson zajmował się czymś 

zupełnie innym? Za jego przemianą w 

łagodnego ojca rodziny i dobrego sąsiada może 

kryć się kolejna ciekawa opowieść. Może nawet 

ktoś z jego przodków maczał palce w klątwie, 

która dotknęła chłopaka z legendy o Bestii z 

Ostrego Brzegu. 

Pomysły na poprowadzenie tej części śledztwa 

gracze mogą mieć najróżniejsze. Pozwól im na 

różne kroki i próby. Możesz też wedle uznania 

podrzucać im wcześniej bądź teraz kolejne 

wskazówki. Mogą to być na przykład: 

 Podczas wizyty w domu jarla, bohaterowie 

mogą zauważyć na ścianie obrazy Martiasa, 

które przedstawiają różne fragmenty 

brzegów An Skellig; 

 Anja, która zna się również na zielarstwie, 

będzie wiedzieć coś więcej o roślinach 

użytych w usypiającej substancji. Stwierdzi 

też, że ostatnio pytał ją o nie Artur; 

 Łowca Tobald może napomknąć, że czasem 

zabierał na przechadzki wokół wioski tego 

wymoczka artystę; 

 Jeśli w drużynie jest postać uzdolniona 

magicznie, jest wiele momentów, w których 

magia może pomoc odkryć przebieg 

wydarzeń, jak np. ostatnie sceny widziane 

przez martwą dziewczynkę czy 

identyfikacja właściwości tajemniczej 

substancji; 

 Jeśli zajdzie potrzeba, możesz w miejscach 

zbrodni dodać kilka kolejnych śladów stopy 

lub buta; 

 Bohaterowie mogą zauważyć, jak Artur 

maluje coś pędzlem z podobnym włosiem 

jak znaleziony w pierwszym miejscu 

zbrodni. 

Przyszedł czas na ujawnienie prawdziwego 

potwora, który tak naprawdę stoi za wszystkimi 

morderstwami. To goszczący u jarla artysta 

Artur Martias. Rzeźbiarz jest szaleńcem, który 

uciekł przed sprawiedliwością z Toussaint. Już 

tam dawał upust swoim chorym wizjom, a jego 

obrazy czy rzeźby były równie krwawe i 

makabryczne. Oskarżono go o trzy morderstwa. 

Zdążył jednak zbiec, wsiąść na statek i dopłynąć 

do An Skellig. Korzystając ze swojej charyzmy, 

przekonał do siebie Wyspiarzy. Pozwolili mu 

zamieszkać w Urialli w zamian za zbudowanie 

pomnika na cześć Freyji. Martias w tajemnicy 

przygotowywał się jednak do realizacji swojej 

mrocznej wizji sztuki. W okolicznych lasach 

odnalazł zioła, które pozwoliły mu stworzyć 

usypiająca mieszankę. Gdy planował swój 

pierwszy krok, niespodziewanie natknął się na 

Bestię z Ostrego Brzegu. Przeklęty potwór 

wcale nie był agresywny, a do tego bardzo 

podatny na wpływ Artura. Ten przekonał go, że 

może odkupić swoje winy, pomagając mu w 

sztuce, która odmieni los mieszkańców Urialli. 

Lata przemiany odbiły się na inteligencji 

stwora, który uwierzył w słowa artysty. Tym 

bardziej, że gnało go do tego pragnienie 

uwolnienia się od klątwy, co też mu zostało 

obiecane w zamian za pomoc. 

Plan ich działania był prosty. W umówioną 

wcześniej noc Martias wrzucał usypiającą 

substancję do domu wybranej przez siebie 

rodziny. Następnie sprowadzał stwora, który 

czekał na obrzeżach wioski. Bestia mordowała 

uśpionych ludzi, układając ich jednocześnie 

zgodnie z życzeniem Artura, który tworzył z 

ciał i celowo zniszczonych mebli swoje 

mroczne obrazy. Wizje te zapamiętywał, a 

następnie malował w swoim schronieniu w 

domu jarla. Stwór zaś uciekał. Martias pragnął, 

by sceny były jak z nocnego koszmaru. 
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Początkowo sam planował szlachtować ludzi, 

ale przy jego wątłej sile, spotkanie przeklętej 

bestii uznał za uśmiech losu i ochoczo 

wykorzystał ją w swoim planie. 

Na co dzień Artur udaje niewinnego 

marzyciela, wrażliwca, który skupia się na 

swoich dziełach. Udany test Empatii o PT 20 

może pozwolić przejrzeć tę grę pozorów. Gdy 

bohaterowie przybywają do wioski, wszystko 

jest już gotowe do pierwszego ataku. Mimo 

niespodziewanych gości, Artur nie zamierza 

rezygnować ze swoich zamiarów. 

Jarl, który udzielił mu gościny, nie zna 

prawdziwej natury swojego gościa. Ufa mu tak 

samo jak pozostali mieszkańcy wioski. W 

swoim domu przeznaczył dla niego małą izbę 

oraz piwnicę, w której artysta urządził swoją 

pracownię. Martias nie wpuszcza do niej 

nikogo, tłumacząc się, że niegotowych dzieł nie 

wolno pokazywać. To tam maluje swoje 

potworne obrazy. Również w swej pracowni 

przygotowuje z zebranych ziół usypiającą 

mieszankę. Jeśli gracze zaczną oskarżać 

Martiasa bez dobrych dowodów, a jedynie na 

podstawie domysłów, jarl przegna ich ze 

swojego domu, a mieszkańcy zagrożą bronią i 

pręgierzem za rzucanie kalumni na „ich” 

artystę. Gracze muszą być przygotowani do 

ostrej wymiany zdań, jeśli chcą wykazać 

mieszkańcom, jak bardzo się mylą. 

Jeśli Martias zacznie podejrzewać, że 

bohaterowie wpadli na jego trop i domyślają się 

prawdy, najpierw spróbuje wzbudzić 

wściekłość mieszkańców osady skierowaną na 

postacie graczy. Jeśli to się nie powiedzie lub 

nie będzie miał okazji, spróbuje ucieczki jak 

ostatnim razem w Toussaint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ARTUR MARTIAS 

WSPÓŁCZYNNIKI 

CIAŁO 3 Wigor 0 

EMOCJE 8 Bieg 18 

FACH 5 Skok 3 

GRACJA 4 PP 40 

REAKCJE 3 PZ 20 

ROZUM 7 PW 20 

TEMPO 6 Zdr. 4 

WOLA 6 Próg C.R. 4 

FART 2 Udźwig 30 

  Determinacja 30 

Zdolności 

Alchemia+6 

Czujność+4 

Empatia+6 

Łamanie magii+4 

Nieugientość+9 

Obycie+5 

Oszustwo+5 

Skrytość+7 

Sztuka (malarstwo, rzeźbiarstwo)+7 

Sztuka przetrwania+4 

Zwinność+6 

Ataki 

Pięść (k6+-2) 

Kop (k6+2) 

Sztylet (obrażenia 1k6) 
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Rozdział V 

Potwór z Urialli 

Jeśli gracze nie zainteresują się niejasnymi 

poszlakami, które prowadzą do artysty-

zbrodniarza lub po prostu najpierw będą i tak 

chcieli rozprawić się z potworem, w końcu 

trafią w okolice klifów Ostrego Brzegu. 

Prowadzi do nich niezbyt szeroka leśna ścieżka. 

Widać po niej ślady rzadkiego używania, 

została wydeptana głównie przez zwierzęta. 

Teren wokół jest dość otwarty, poza trawami i 

karłowatymi krzakami nic tu nie rośnie i 

widoczność jest bardzo dobra. Z daleka widać, 

dokąd prowadzi ścieżka. Tuż nad brzegiem 

droga schodzi niżej, niknąc w końcu w ziejącej 

ciemnością grocie w skalnej ścianie tuż nad 

wodą. To leże przeklętej bestii. 

Jeśli gracze postanowią się choć na chwilę 

przyczaić i poobserwować teren oraz jeśli 

wyruszyli do Ostrego Brzegu najpóźniej ze 

wschodem słońca następnego dnia, to będą 

mogli dostrzec idącego w stronę jaskini Svena 

Thordssona. W tym momencie mają czas na 

dokonanie wyboru: mogą powstrzymać 

wyspiarza, pomóc mu w ataku na bestię lub dać 

mu stoczyć walkę samemu. W ostatnim 

przypadku Sven zginie, chociaż przed śmiercią 

poważnie zrani stwora, co osłabi go w następnej 

walce z bohaterami. 

Bestia z Urialli to przeklęty przez złą wolę 

człowiek. Młodzieniec w wioski Urialle 

przemienił się w przerośniętego potwora o 

wysokości prawie dwóch i pół metra i 

szerokości dwóch rosłych ludzi. Jego ciało jest 

zdeformowane, mięśnie i ścięgna są 

przerośnięte i poruszają się w nienaturalny 

sposób, by umożliwić sprawny ruch. Chodzi 

jednak zgarbiony, nie mogąc utrzymać w pełni 

wyprostowanej postawy. Jego skóra 

pozbawiona jest owłosienia poza głową, która 

zarosła dawno nie strzyżonymi włosami i brodą. 

Dłonie i stopy zakończone są długimi, ostrymi 

pazurami. Moc klątwy zatrzymała też procesy 

starzenia tak, by przemieniony cierpiał 

wiecznie za swe zbrodnie. Sama bestia nie jest 

do końca zepsutym i oszalałym potworem. 

Istnieje szansa na nawiązanie z nią kontaktu i 

dość prostej w słowach rozmowy. Lata 
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przemiany osłabiły jednak ludzki umysł, 

sprowadzając go do podstawowych myśli i 

emocji. Bestia potrafi mówić, ale porozumiewa 

się pojedynczymi słowami, które mają 

obrazować to, co chce powiedzieć. Jest podatna 

na sugestie, w szczególności, gdy obieca się jej 

uwolnienie od klątwy. To właśnie przyrzekł jej 

Artur Martias i dlatego dopuściła się dla niego 

strasznych zbrodni. Teraz czuje się zagubiona. 

Nie chce krzywdzić ludzi. Przez lata potwór 

trzymał się od nich z dala i żył z poczuciem 

winy za swoją młodzieńczą zbrodnię. Teraz 

walczy w nim chęć odwrócenia klątwy z 

wątpliwościami, czy postąpił słusznie. Bardzo 

możliwe, że nie rozumie do końca, co zrobił i 

komu pomagał. 

Jeśli Bestia z Urialli nie zostanie zaatakowana, 

będzie chciała rozmawiać. Zabijała na 

polecenie Martiasa. Jeśli nie czuje się 

zagrożona, nie będzie walczyć. Stan ten 

utrzyma się nawet, jeśli bohaterów spotka 

potwora rannego po walce ze Svenem. Gracze 

mogą go przekonać do wyjawienia prawdy i 

tego, komu pomagał. Muszą zadawać proste 

pytania, otrzymywać zaś będą jedno lub 

dwuwyrazowe odpowiedzi. Na ich podstawie 

muszą domyśleć się prawdy. Jeśli zaproponują 

pomoc w zdjęciu klątwy, będą w stanie nawet 

przekonać go do powrotu z nimi do wioski i 

powiedzeniu prawdy mieszkańcom 

(przekonanie Wyspiarzy, by wysłuchali 

potwora to osobna kwestia). Wszelkie testy 

społeczne wykonywane wobec Bestii z Urialli 

mają PT na poziomie 12. 

Klątwę rzuconą na Bestię da się oczywiście 

odczynić. Nie będzie to epicka opowieść o 

Pięknej i Bestii, a jedynie dość zwyczajna 

prośba o wybaczenie. Potwór musi udać się na 

grób dziewczyny, która rzuciła na niego klątwę. 

Położony jest on tuż za wioską, tam gdzie 

chowani są jej wszyscy mieszkańcy. Stojąc nad 

mogiłą przeklęty młodzieniec musi ze 

szczerego serca przeprosić i poprosić o 

przebaczenie. Jego niedoszła ukochana pod 

koniec życia bardzo żałowała słów, które 

zamieniły człowieka w potwora. Po strasznych 

wydarzeniach, jakie ją spotkały, zajęła się 

kapłańską posługą i wyciszeniem w świątyni 

Freyji. Tam nauczyła się przebaczenia. Jej 

ostatnią wolą było, by wszyscy, którym 

zaszkodziła, zaznali w życiu spokoju. Anja, 

kapłanka z Urialli, może znać historię 

dziewczyny. Wie również, gdzie jest 

pochowana. Będzie mogła udzielić bohaterom 

wskazówek co do zdjęcia klątwy. Można je też 

uzyskać po zdanym teście Wykształcenia albo 

Wiedzy o Potworach na PT 16 lub 

Wiedźmińskiego treningu albo Wykształcenia 

magicznego na PT 14. To nie jest jedyna taka 

historia o nieszczęśliwej miłości, zbrodni i 

klątwie. 

Jeśli bohaterowie przekonają Bestię z Urialli i 

wyjawi im ona tożsamość prawdziwego 

zbrodniarza, zgodzi się ona również pójść z 

postaciami do wioski. Przekonanie 

mieszkańców nie będzie łatwe, ale widok 

spokojnego potwora da niektórym z nich do 

myślenia. Prostymi słowami i kiwnięciami 

głowy stwór wskaże, że Martias kazał mu 

zabijać. Dalszy los bestii w wiosce będzie 

wymagał dalszych rozmów z mieszkańcami. 

Przekonanie ich do odczynienia klątwy jest 

możliwe. Dobrym argumentem będzie, że 

bestia była wykorzystywana niczym zwierzę i 

nie rozumiała swoich czynów. Stała się jedynie 

narzędziem w rękach artysty. 

To była dyplomatyczna możliwość, jaką 

bohaterowie będą mieli w konfrontacji z Bestią. 

Jeśli jednak zaatakują ją bez opamiętania, 

przyłączą się do walki Svena lub mimo 

wszystko po rozmowie postanowią ją zabić za 

jej zbrodnie, dojdzie do starcia. 

Nie będzie ono łatwe. Chociaż Bestia jest jedna, 

a BG kilkoro (plus ewentualni sojusznicy z 

wioski), jednak każdy z ciosów potwora może 

być zabójczy, a przynajmniej grozi ciężkimi 

ranami. Pomyślna walka z nią będzie wymagała 

obmyślenia dobrej strategii i sporej dawki 

szczęścia. 

Zaatakowany, potwór rzuci się najpierw w 

stronę najbliższego z bohaterów graczy. Mimo 

przerośniętego ciała, porusza się sprawnie i 

szybko. Atakuje też bez opamiętania. Jego 

skóra jest na tyle twarda, że służy mu za 

pancerz. Jedyną bronią, jakiej będzie używał, 

będą ciosy pazurzastych łap i kopnięcia. 

Największym zagrożeniem będą właśnie 

pazury u rąk, zdolne rozrywać nawet stalowe 

zbroje. 
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Jeśli bestia wyjdzie ze swojej jaskini, zadanie 

będzie ułatwione, bo gracze będą mieli znacznie 

więcej miejsca, by przeciwnika otoczyć. Jeśli 

spróbują zaatakować ją w jaskini, pomagając 

Svenowi lub sami się tam udając, teren znacznie 

utrudni im walkę. Korytarz jest ciasny, a samo 

legowisko potwora zawalone śmieciami i 

niezbyt duże w zestawieniu z jego rozmiarami. 

BG będą mogli atakować maksymalnie w dwie 

lub trzy osoby, pozostali zaś utkną za tymi, 

którzy stoją na pierwszej linii. 

             BESTIA 

WSPÓŁCZYNNIKI 

CIAŁO 15 Wigor 0 

EMOCJE 4 Bieg 21 

FACH 2 Skok 4 

GRACJA 10 PP 90 

REAKCJE 12 PZ 90 

ROZUM 2 PW 45 

TEMPO 7 Zdr. 4 

WOLA 4 Próg C.R. 4 

FART 0 Udźwig 30 

  Determinacja 30 

Zdolności 

Atletyka+5 

Bójka+8 

Broń bitewna+9 

Czujność+8 

Krzepa+9 

Łamanie magii+8 

Odwaga+6 

Skrytość+8 

Sztuka przetrwania+6 

Wytrzymałość+6 

Zwinność+6 

Moce i zdolności specjalne 

Masywny 

PZ tego potwora są podwojone. 

Szarża 
Jeżeli przeciwnik znajdzie się w odległości 10 

metrów, potwór może poświęcić całą turę, żeby 

przemieścić się i wykonać jednocześnie potężny 

atak pazurami. Jest to test Broni bitewnej z karą 

-4, zadaje on 10k6 Ran i odrzuca przeciwnika w 

tył 8 metrów. Jeżeli postać trafiła w coś w locie, 

dostaje normalne obrażenia jakby została 

staranowana przez konia (zwykle 6k6),  

Zezwierzęcony 

Na potrzeby Czujności i Sztuki przetrwania 

ROZUM Bestii ma poziom 8. W Konflikcie 

Społecznym otrzymuje ona bonus +4 ze względu 

na trudności w komunikacji. 

Wrażliwy na 

Olej przeciw przeklętym 

Ataki 

Pazury (7k6, Ciosy:2) 
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Epilog 

Teraz pozostaje rozegrać zakończenie tej 

przygody. Poznając wszystkie szczegóły tej 

historii, Gracze będą mieli trudną decyzję do 

podjęcia – kto tak naprawdę jest Bestią z 

Urialli? Przeklęty człowiek, który pokutuje za 

swą zbrodnię z czasów młodości i który będąc 

niespełna rozumu został wykorzystany? Czy też 

artysta, który dla swoich chorych wizji 

wymusza dokonanie straszliwych zbrodni? A 

może i jeden, i drugi? 

Bohaterowie odkrywają prawdziwego 

zbrodniarza i zabijają bestię 

To zakończenie na pewno przyniesie spokój 

mieszkańcom Urialli. Obydwa potwory – ten 

prawdziwy i ten w ludzkiej skórze – zostają 

ukarane, prawdopodobnie zabite. Mieszkańcy 

podziękują bohaterom i udzielą wszelkiej 

pomocy w osiedleniu lub w dalszej podróży na 

inną z wysp, jeśli tego sobie zażyczą. 

Bohaterowie odkrywają prawdziwego 

zbrodniarza, bestia pozostaje przy życiu 

Pojmanie Martiasa i udowodnienie jego win 

najpewniej skończy się dla artysty śmiercią. 

Jeśli bohaterowie pozostawią Bestię w jaskini 

Ostrego Brzegu, będzie ona dalej tam żyła, 

raczej nikogo już nie krzywdząc. Jeśli zdejmą z 

niej klątwę, młodego chłopaka czeka długi 

powrót do zdrowia. Część mieszkańców będzie 

jednak podwójnie wdzięczna za zapewnienie 

spokoju kolejnej duszy. 

Prawdziwy zbrodniarz nie zostaje odkryty, 

bestia zostaje uśmiercona 

Uśmiercenie potwora nie zapobiegnie kolejnym 

zbrodniom. Oszalały artysta będzie chciał 

dokończyć swe dzieło, zabijając kolejne osoby 

i tworząc z nich upiorną sztukę. 

Co dalej 

Jeśli bohaterowie odkryli zbrodnie Martiasa, to 

mieszkańcy zaproponują im możliwość 

pozostania w wiosce. To, czy ubili też Bestię z 

Ostrego Brzegu, zdjęli z niej klątwę, czy 

zostawili w spokoju ma tu drugorzędne 

znaczenie. Powstrzymanie artysty zatrzyma 

kolejne zbrodnie, za co mieszkańcy będą 

wdzięczni. Jednak opcja, w której graczom uda 

się zdjąć klątwę z mężczyzny dodatkowo 

jeszcze przysporzy im wśród Wyspiarzy 

sprzymierzeńców. Ci zaoferują postaciom 

graczy pomoc w budowie domów i osiedleniu 

się na wyspie. 

Jeśli bohaterowie zabiją bestię, ale nie odkryją 

prawdziwego złoczyńcy, ich pobyt w wiosce 

będzie krótki. Albo sami zdążą odejść, albo po 

kolejnym zabójstwie zostaną z Urialli 

wypędzeni. Wyspiarze ogłoszą, że bohaterowie 

są przeklęci i należy trzymać się od nich z dala. 

Jeśli tą przygodę postanowiłeś poprowadzić 

jako kontynuację Czarnego Złota, cała sprawa z 

Urialle może przysporzyć Nilfgaardczykom 

sprzymierzeńców albo wrogów. Jeśli 

bohaterowie byli uciekinierami, znajdą tutaj 

swój kąt po odkryciu zbrodni Martiasa. Jeśli 

mieli na Skellige wykonać jakaś misję dla 

Cesarza, zdobędą zaufanie Wyspiarzy, co na 

pewno im pomoże. Jednak gdy zostaną 

ogłoszeni przeklętymi, pozostanie im jedynie 

wrócić na Kontynent i będzie to dopiero 

początek ich kłopotów. Cesarstwo nie zwykło 

nagradzać porażek. 

Dwakroć błogosławiony, dwakroć przeklęty 

Jeśli któraś z postaci pochodzi ze Skellige, 

podwójnie odczuje zarówno sukces jak i 

porażkę całej drużyny. W przypadku 

szczęśliwego zakończenia, Wyspiarze 

zapamiętają jego czyny, być może któryś ze 

skaldów ułoży opowieść o jego czynach, ktoś 

zaprosi go na popijawę do króla lub któregoś z 

jarlów albo zaproponuje ożenek bądź 

zamążpójście. Każdy przejaw odwagi będzie 

przez Skelligijczyków bardzo ceniony. Gdyby 

jednak bohaterom nie udało się pomóc w 

wiosce Urialle, miano przeklętego jeszcze 

mocniej odciśnie się na postaci ze Skellige. 

Wyspiarze przywiązują wagę do takich rzeczy, 

a konsekwencja wygnania z rodzinnych wysp 

może być mocną traumą dla bohatera. 


