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„Porzućcie wszelką nadzieję Ci, którzy wkraczacie 
w bramy Zapomnianego Miasta albowiem krańcem 
tej wędrówki jest śmierć…”
    Ostatnie słowa 

kapłana Hermana z Zakonu Srebrnego Młota

Apokalipsa spełniona. Wielkie, bogate 
miasto, zniszczone uderzeniem 

gigantycznej komety o dwóch ogonach. 
Zjawisko astrologiczne przepowiedział 
Macadamnus z Greill, ale czy wiedział, 
że niebo przecina kara od bogów za brak 
przyzwoitości i deprawację mieszkańców? 
Upiorne cmentarzysko wypalonych 
piekielnym ogniem domów, zasypanych 
gruzami ulic. Posępne zgliszcza skażone 
spaczonym pyłem... Mordheim... Niesamowita 
sceneria, przywodząca na myśl obrazy 
zbombardowanego Drezna, ruin Stalingradu 
i spopielonej atomowym płomieniem 
Hiroshimy stanowi klimatyczne tło dla 
kolejnych zmagań pomiędzy bohaterami graczy 
a siłami Chaosu. Wiele informacji na temat 
tego upadłego miasta oraz zbrojnych band 
grasujących w jego ruinach zawarto niegdyś 
w podręczniku skirmishowego bitewniaka 
pod tytułem „Mordheim” i materiałach 
zamieszczonych na łamach czasopisma Town 
Cryer. Ale upływający czas zatarł tę wiedzę 
w naszej pamięci. Nie wszystkie też historie 
i tajemnice zostały niegdyś ujawnione. 
Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla 
tych śmiałków, którzy pragną sięgnąć głębiej, 
odkrywając nowe, mroczne sekrety Miasta 
Potępionych. Nie bacząc na cenę, jaką im 
ostatecznie przyjdzie za to zapłacić...

ARMAGEDON STAREGO 
ŚWIATA

W ostatnim miesiącu drugiego 
tysiąclecia, nad ziemiami uwikłanego 

w wojnę domową Ostermarku pojawiła się 
kometa. Początkowo widoczna była zaledwie 
jako malutki świecący punkt, wkrótce 
jednak jej płomień rozpalił całe niebo 
przyćmiewając nawet blask słońca. Dla 
wszystkich obywateli dawnego Imperium 
kometa jest świętym symbolem, dlatego 
jej pojawienie odczytano jako zapowiedź 
rychłego powrotu Sigmara Młotodzierżcy 
– znak, o którym mówiły starożytne 
proroctwa. Kosmiczny gość nie zwiastował 
jednak ponownych narodzin Sigmara, a był 
narzędziem zniszczenia, za pomocą którego 
Ojciec Ludzi objawił swój gniew wobec 
grzeszników. Tak wydarzenia te opisali 
historycy w annałach spoczywających po 
dziś dzień w bibliotekach Świątyni Sigmara. 
Do tomiszczy tych dostęp mają tylko 
najwyżsi dostojnicy Imperium oraz elita 
Łowców Czarownic.

Ostatniego dnia Kaldzeit 1999r K.I. 
kometa, niczym ognisty młot wiedziony 
ręką boga, z ogłuszającym hukiem uderzyła 
w stolicę prowincji - Mordheim. Ziemia 
rozstąpiła się pod tym ciosem. Podmuch 
zburzył mury obronne i budynki a straszliwy 
żar stopił kamienne ściany na podobieństwo 
rozgrzanego wosku. Drzewa w lesie 
otaczającym miasto zapłonęły niczym 
olbrzymie pochodnie. Obłoki spaczeniowego 
pyłu utworzyłyczarną chmurę, która na 
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wiele dni całkowicie przesłoniła niebo 
ponad zgliszczami miasta. Książę Steihardt, 
jego rodzina i dworzanie oraz dziesiątki 
tysięcy jego poddanych zginęło w potokach 
zielonkawej plazmy wypływającej 
z powstałego po uderzeniu komety krateru. 
Tym, którzy znaleźli schronienie przed falą 
ognia i niszczącym podmuchem, niedługo 
było dane cieszyć się z cudownego ocalenia. 
Wkrótce większość z nich zapadła na 
tajemniczą chorobę, która deformowała 
ciała i mąciła umysły, zamieniając ludzi 
w ohydne, żądne krwi monstra. Jej 
źródłem, było magiczne promieniowanie 
wydobywające się z odłamków komety 
i spaczeniowego popiołu, który okrył 
Mordheim szarozielonym całunem. 
Spaczeń nie był wszakże jedynym źródłem 
skażenia... Śmierć i cierpienie przywiodły 
bowiem z otchłani Osnowy straszliwą istotę 
zwaną Władcą Cieni. Pradawny demon 
Chaosu Be’lakor o mocy równej niemal 
bogom osiadł w głębi wypalonego krateru, 
przejmując władanie nad zgliszczami. Trwa 
tam w swym mrocznym leżu niczym ohydny 
pająk, sącząc zabójcze jady w ciała i dusze 
ludzi, niebo nad ich głowami i ziemię pod 
ich stopami... Zrujnowane i splugawione 
mocą Chaosu miasto stało się kryjówką 
wszelkich odmieńców, i areną śmiertelnych 
zmagań toczonych po dziś dzień pomiędzy 
potwornymi mieszkańcami a grupami 
awanturników poszukujących w Mieście 
Potępionych sławy i ukrytych skarbów…

Od kilkuset lat Mordheim tkwi niczym 
ropiejąca rana w samym sercu Imperium. 
Zarówno Wielka Krucjata prowadzona przez 
Magnusa Pobożnego, jak i starania Wielkiego 
Teogonisty Thorgrima II nie doprowadziły 
do oczyszczenia miasta i zniszczenia 
gnieżdżącego się tam zła. W roku 2518 K.I. 
po nieudanej ekspedycji karnej edyktem 
Imperatora Karla Franza I nazwa przeklętego 
miasta została wymazana ze wszystkich 
rejestrów Imperium i pod karą śmierci 
zakazano jej wymawiania. Skreślono 
wszelkie wzmianki na temat Mordheim 
ze wszystkich ksiąg znajdujących się 
w zbiorach Wielkiej Biblioteki w Altdorfie. 
Na rozkaz Imperatora, miasto zostało 
otoczone kordonem wojska i zabezpieczone 
ścianą potężnych zaklęć. Patrole Sióstr 
Sigmara przeczesują ruiny, zaś liczne 
grupy Łowców Czarownic kontrolują 
drogi wiodące do tego miejsca. Pomimo 
upływu czasu i wysiłków kolejnych 
władców, aby wyrzucić Miasto Potępionych 
z pamięci ludzi i skazać na zapomnienie, 
ono jednak trwa. Postrzępione mury nadal 
otaczają wymarłe miasto. Nagie, wypalone 
szkielety kamienic, świątyń i pałaców 
nadal wznoszą się ku niebu. Każdej nocy 
wiatr niesie stamtąd krzyki mordowanych 
ludzi, śmiech demonów i bluźniercze pieśni 
czcicieli Chaosu. Widmowe Miasto żyje 
własnym, nadnaturalnym życiem, a jego los 
i przeznaczenie plugawej istoty skrywającej 
się w mroku Mordheim, jeszcze się nie 
dopełniły... 
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NOCNY BAZAR

W obrębie Miasta Potępionych i na 
jego obrzeżach znajduje się zaledwie 

kilka miejsc, gdzie bez większych obaw 
można zaryzykować nocleg, posiłek lub 
transakcje handlowe. Te prowizoryczne osady 
i niewielkie obozowiska stanowią schronienie 
dla potomków ocalałych z kataklizmu 
mieszkańców oraz przybywających do ruin 
szabrowników i grasantów. Spośród nich 
najbezpieczniejsze - jak głoszą wieści - są 
Sigmarhaffen oraz Brigadensburg. Najgorszą 
zaś sławą cieszą się  Bandyckie Niebo 
i heretycki Nocny Bazar.   

Już na wiele lat przed zagładą Mordheim, 
krążyły plotki, że w dzielnicy mieszczącej 
kupieckie kantory i składy magazynowe, 
znajduje się ukryta hala targowa, gdzie 
odbywa się na masową skalę handel 
wszelkiego rodzaju nielegalnymi towarami 
– ludzkim mięsem i organami, narkotykami, 
spaczeniem, księgami czarnoksięskimi, 
magicznymi artefaktami, bronią 
i niewolnikami. Co więcej, na mocy zawartego 
przez  kupieckie gildie tajnego paktu oraz za 
cichym przyzwoleniem skorumpowanych 
lub zastraszonych urzędników i strażników 
miejskich, Nocny Bazar - jak nazywano to 
miejsce - został objęty niepisanym prawem 
azylu. Dzięki temu podczas odbywających 
się dwa razy w roku jarmarków: Hexenacht 
i Geseiminacht, nawet mutanci, mroczne 
elfy, krasnoludy chaosu i inne plugawe istoty 
przybywające z najgłębszych czeluści piekieł  
mogły pojawić się w mieście i bezkarnie 
kupczyć zakazanymi dobrami. Tak oto - jak 

na ironię - w cieniu pomnika wzniesionego na 
pamiątkę ofiar Wielkiej Zarazy i zwycięstwa 
nad skavenami, odbywały się bezecne 
konszachty z pomiotami ciemności. Zaprawdę 
sam ten jeden grzech wystarczyłby, aby 
zrozumieć czemu miasto Mordheim zostało 
ukarane przez bogów!

Na krótki czas po uderzeniu komety 
i zniszczeniu miasta, wszelkie życie 
i aktywność w Mieście Potępionych zamarły. 
Jednak spaczona natura tego miejsca wkrótce 
na powrót przyciągnęła ocalałych z pożogi 
handlarzy, łowców skarbów, a także wiedźmy, 
mutantów i podobnych im degeneratów… 
Towary, pieniądz i bryłki dziwogłazu znów 
zaczęły krążyć z rąk do rąk, a targowisko stało 
się złotodajnym miejscem dla wszelkiej maści 
dziwolągów oraz awanturników spragnionych 
mocnych wrażeń i fortuny. 

Droga na Nocny Bazar wiedzie w półmroku 
poprzez labirynt wąskich, zasypanych gruzem 
ulic, wijących się pomiędzy zburzonymi, 
poczerniałymi od ognia kamienicami. 
Dla zagubionych w ruinach wędrowców 
za punkt orientacyjny służy stercząca 
ponad rumowiskiem Kolumna Morowa 
z wieńczącym ją posągiem bohaterskiego 
Księcia Gottharda. Obelisk, na którym 
umieszczono rzeźbę, wznosi się wysoko 
ponad zapadłymi dachami dawnych sukiennic, 
kupieckich domów i magazynów, godząc 
w zasnute dymem niebo niczym wyciągnięty 
w szyderczym geście palec olbrzyma. 
U wylotu ulic prowadzących na plac, znajdują 
się strzeżone przez uzbrojonych wartowników 
punkty kontrolne. Ceklarze rekrutowani 
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z lokalnych bandziorów i obcych najemników 
chronią się za prowizorycznymi barykadami 
oraz burtami mobilnych fortyfikacji w postaci 
wozów drabiniastych wzmocnionych 
stalowymi płytami i pawężami piechoty, 
wyposażonych w lekkie falkonety lub działka 
organkowe. Te bastiony zagradzają drogę 
wszelkim nieproszonym gościom - począwszy 
od Łowców Czarownic, a na bestiach z ruin 
kończąc. Zbrojnym strażnikom towarzyszy 
zwykle również jeden lub dwóch Kolektorów 
- urzędników pełniących funkcję poborców 
podatkowych oraz celników szacujących 
wstępnie wartość wyszabrowanego z ruin 
dziwokamienia lub innego przeznaczonego 
na handel towaru i pobierających myto za 
wejście na teren Nocnego Bazaru. Każda ilość 
dziwokamienia – nawet małe okruchy – muszą 
zostać zgłoszone i certyfikowane u Kolektora. 
On również ma prawo pierwokupu większych 
samorodków w imieniu władającego tym 
miejscem Namiestnika.

W obrębie Nocnego Bazaru na czas 
odbywających się tam Czarnych Jarmarków 
obowiązuje przywilej azylu dla wszystkich. 
Tolerowani są zarówno ludzie, jak 
i przedstawiciele innych ras, jednak wszyscy 
bez wyjątku muszą stosować się do praw 
ustanowionych przez Namiestnika, a wszelkie 
występki przeciw nim są bezzwłocznie 
i surowo karane - śmiercią, okaleczeniem lub 
zniewoleniem. Występki takie jak lichwa, 
krwawa wendetta, kradzież czy spółkowanie 
ze zwierzętami wymagają pisemnego 
certyfikatu Namiestnika, a jego pozyskanie 
możliwe jest jedynie po wniesieniu wysokiej 

opłaty w złocie lub bryłkach spaczenia. 
Oczywiście niektórzy spośród przybyszów 
z niewiedzy lub przekory zaniedbują tych 
formalności i pozwalają sobie na samowolę, 
przekonując się jednak rychło na własnej 
skórze, jak działają lokalni oprawcy 
i egzekutorzy...

Martwa cisza ruin Mordheim otaczających 
Nocny Bazar tworzy złowrogi kontrast 
dla panującego w tym miejscu zgiełku. Tu 
zawsze rozbrzmiewa kakofoniczna, skoczna 
muzyka piszczałek, słychać dudnienie 
bębnów i klekot kastanietów. Wybucha co 
chwila czyjś piskliwy śmiech lub głośne, 
gniewne okrzyki. Plac oświetlony jest ogniem 
płonącym w żelaznych koksownikach. Przy 
tych prowizorycznych paleniskach skupiają 
się grupki najnędzniejszych szumowin 
i włóczęgów. Obdarci, brudni mężczyźni 
i kobiety, z których wiele nosi stygmaty 
mutacji lub ślady wyniszczającej choroby, 
chleją śmierdzący bimber, grają w karty 
lub kości, kłócą się zaciekle lub padają 
sobie w ramiona w przypływie pijackiej 
wylewności. Niekończący się korowód ludzi, 
nieludzi i mutantów przetacza się po placu 
i sąsiadujących z nim zaułkach.

TEATRUM NIESAMOWITOŚCI

Jedną z atrakcji Nocnego Bazaru jest Teatr 
Niesamowitości Maestro Giovanniego, 

którego renoma dorównuje zarówno 
sławie Wielkiej Menażerii herr Pulga, jak 
i cieszącego się uznaniem w elitarnych 
kręgach Karnawału Chaosu Papy Nogaja. 
Dwa razy w roku, w trakcie świątecznych dni 
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wyrasta w centrum placu, tuż obok Kolumny 
Morowej drewniane, prowizoryczne podium 
zadaszone płóciennym dachem a wraz z nim 
mała osada mieszkalnych wozów i namiotów 
pomalowanych w jaskrawe, krzykliwe kolory. 
Wędrowna trupa cyrkowców, magików, 
treserów bestii i dziwadeł upodobała sobie 
Mordheim na miejsce odpoczynku po 
widowiskach prezentowanych w miastach 
Imperium, Księstw Granicznych i Bretonii. 
Tu także właściciel i dyrektor tego zespołu 
signore Alfredo Giovanni rekrutuje kolejnych 
hochsztaplerów oraz zdobywa mutantów 
i potwory do swojej menażerii. Repertuar 
Teatru Niesamowitości cieszy się zawsze 
wielkim zainteresowaniem. Pokazom 
sztuk magicznych, walk gladiatorów 
i tresury egzotycznych zwierząt towarzyszą 
widowiskowe popisy taneczne, krotochwilne 
kabarety i deklamacje.

Nawet Ci, których nie stać na wykupienie 
biletu albo brakuje im czasu na główne 
atrakcje, mają okazję poczuć atmosferę 
szalonej zabawy. Na scenie grupa karłów 
i mutantów w błazeńskich czapkach 
z dzwonkami wyczynia ku wesołości 
widzów dzikie harce i pocieszne podskoki, 
okładając się przy tym końskim łajnem. 
Kilku innych komediantów w szpiczastych, 
czerwonych maskach - niczym dziwne 
bociany - przechadza się wśród gapiów na 
wysokich  szczudłach żonglując pochodniami 
lub ludzkimi czaszkami. Jakiś spocony, 
czarnoskóry osiłek w turbanie na głowie 
- wielki i nabity mięśniami niczym ogr 
- gołymi rękami rozrywa grube, żelazne 

łańcuchy kajdan, a tuż obok niski brodacz 
w kobiecej, balowej sukni kręci szalone 
piruety w asyście bezwstydnych, kuso 
odzianych dziewcząt. Cyrkowców otaczają 
zawsze tłumy podekscytowanych gapiów 
z twarzami czerwonymi od alkoholu i ognia. 
Gwar ludzkich głosów, dźwięki muzyki 
i porykiwania rozdrażnionych bestii generują 
ogłuszający hałas. Smród nieczystości, 
zwierzęcego łajna, ludzkiego potu i dymu 
z ognisk tworzy trudny do zniesienia, 
oszałamiający fetor...

POD ZDECHŁĄ RYBĄ

„Mają piniądze? Mają bryłki? Bydą grzeczne? No 

to wchodzą!

Brzydka, sparzona magiją gemba, zły zapach?! Nie 

jest tryndy! Ni wchodzi”!

Znużeni wędrówką przez nawiedzone ruiny 
Mordheim przybysze, swoje pierwsze 

kroki po dotarciu do enklawy Nocnego Bazaru 
kierują zwykle do jednego z wielu przybytków 
pijaństwa i rozpusty. Niektóre spośród nich 
to ledwie namioty rozpostarte nad resztkami 
murów lub prowizoryczne schronienia dla 
biedoty wygrzebane w skażonej ziemi. Ale dla 
tych, do których uśmiechnął się los i sakiewki 
wypełnia złoto lub bryłki dziwogłazu, Nocny 
Bazar oferuje znacznie bardziej godziwe 
miejsce na nocleg i zabawę - gospodę 
„Pod Zdechłą Rybą”. Karczma znajduje 
się w piwnicach zrujnowanej kamienicy, 
na fasadzie której widnieje obtłuczona, 
poczerniała od żaru płaskorzeźba leżącego do 
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góry brzuchem wielkiego, zębatego szczupaka. 
Przed kataklizmem w tym domu mieściła się 
siedziba Gildii Rybaków, lecz teraz prócz 
symbolu na ścianie frontowej nie pozostał po 
niej żaden ślad ani wspomnienie w ludzkiej 
pamięci. 

Eksplozja komety powaliła sąsiadujące 
budynki niczym domki z kart i doszczętnie 
zdruzgotała piętro kamienicy. W ocalałej 
piwnicznej suterenie, do której prowadzą 
strome, wąskie schodki nadal tętni życie - 
słychać gwar rozmów, śmiechy i pijackie 
okrzyki. Na murku koło wejścia siedzi 
pełniący funkcję strażnika tego przybytku 
tłusty ogr w żółtym kabacie i wielkim 
kapeluszu, uzbrojony w potężny tasak. Osiłek 
znany jako Goro zazwyczaj spędza czas, 
z zapamiętaniem piłując wielkim ciesielskim 
pilnikiem swoje brudne pazury lub dłubiąc 
w nosie i gapiąc się na przechodniów. 
Gapienie się jest zresztą częścią jego 
obowiązków służbowych ponieważ Goro pełni 
funkcję zarówno wykidajły, jak i selekcjonera 
gości, wpuszczając jedynie stałych bywalców 
oraz tych, którzy wyglądają na zamożnych 
i względnie cywilizowanych. Wewnątrz sporej, 
łukowato sklepionej piwnicy urządzono 
dość typową tawernę. Oprócz głównej sali 
biesiadnej są tu małe alkowy dla bogatszych 
klientów oraz kilka małych komnat, w których 
urządzono kwatery noclegowe. Potężny 
kontuar odgradza gości od zaplecza, gdzie 
znajdują się pokoje służby, a pod ścianami 
piętrzą się beczki z piwem oraz regały 
z butlami wina i spirytusu. Niezależnie od 
pory dnia lub nocy, za wyszabrowanymi 

z ruin stołami, na zbitych topornie ławach 
lub na ozdobnych, wyściełanych wytartym 
aksamitem krzesłach i fotelach rozsiadają się 
liczni goście. Obwieszeni bronią, opancerzeni 
najemnicy z Imperium, smukli, śniadolicy 
fechmistrze i kusznicy z Tilei, a nawet 
skośnoocy kitajczycy i negrowie z Arabii lub 
Ziem Południowych.

Dość liczną klientelę karczmy „Pod 
Zdechłą Rybą” stanowią także wszelkiej 
maści mutanci. Ludzie o głowach psów 
i kotów, ludzie z rogami, ludzie z ogonami 
i skrzydłami. Między nimi uwijają się 
dwie hoże dziewuchy służebne. Natura nie 
poskąpiła im urody, wyposażając je dodatkowo 
nie w jedną, a w trzy pary jędrnych piersi! 
Baczne oko wyłapie w tłumie także ponurych 
krasnoludów o ufryzowanych w loki, czarnych 
brodach i spiłowanych zębach, bladolicych 
elfów w łuskowatych płaszczach ze skóry 
jaszczurów, a nawet przycupniętych nieco 
na uboczu szczuroludzi! Prorok Skrrek 
Chrupacz - mały, pokryty szarym futrem, 
sędziwy gryzoń w asyście dwóch rosłych 
wojowników - szponowładów, to stały 
klient przybytku, który spędza tu wolny czas 
przeglądając znalezione w zgliszczach miasta 
czarnoksięskie księgi, popijając najlepsze 
bretońskie wina i snując plany przejęcia 
władzy w Radzie Trzynastu. 

Zaskakującym jest fakt, iż pomimo obecności 
tylu zbrojnych, potworów i odmieńców, 
w lokalu jedynie okazjonalnie dochodzi do 
bójek i rozlewu krwi. Wyjątkowa atmosfera 
„Zdechłej Ryby” to zasługa gospodarza - Hansa 
Gawel. Hans to pulchny, pogodny mężczyzna 
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około czterdziestki noszący nienagannie biały, 
wykrochmalony fartuch i kucharską czapkę. 
Zawsze w dobrym humorze, zawsze uprzejmy 
dla klientów i gotowy zaspokoić wszelkie ich 
apetyty, serdecznie wita swoich gości podając im 
do uściśnięcia cztery ręce… Fizyczne deformacje 
Hansa to widoczny efekt jego mutacji, lecz nie 
jedyny spośród darów Pana Zmian, jakimi został 
nagrodzony. Gawel posiada niezwykłą zdolność 
do wpływania na umysły innych ludzi. Aura 
spokoju, która go otacza, to nie tylko cecha jego 
charakteru i atrybut osobowości, ale nienaturalna, 
magiczna emanacja, dzięki której z łatwością 
poskramia awanturnicze usposobienie, agresję 
i żądzę krwi przybywających do jego tawerny 
gości. Oczywiście zdarzają się istoty zdolne do 
odparcia uroku karczmarza, gotowe wszcząć 
burdę pod byle pretekstem, jednak w takim 
wypadku interwencja ogra wykidajły i zbrojnych 
służących lub strzał z ukrytego pod kontuarem 
wielolufowego garłacza skutecznie studzi 
wojownicze nastroje…     

SIEROCINIEC SERCA SHALLYI

„Chodź do nas! Choć tutaj i pobaw się, pobaw się 

z nami nieznajomy…”

Zlepieniec

W Mieście Potępionych pory dnia i nocy, 
tak jak pogoda zmieniają się jednak 

gwałtownie w nieprzewidywalny sposób. 
Noc nadchodzi niespodziewanie, choć jeszcze 
przed momentem słońce wydawało się stać 
wysoko na zasnutym dymem nieboskłonie. 
Cienie wokoło wydłużają się i pogłębiają, 

a po chwili ciemność na dobre pochłania 
zaułki Mordheim. Morrslieb - księżyc Chaosu, 
pojawia się ponad miastem, szczerząc swą 
demoniczną, upstrzoną kraterami, ospowatą 
gębę. Tam, gdzie pada jego poświata, 
ziemia aż skrzy się od fluorescencyjnego, 
spaczeniowego pyłu, a zimne nocne 
powietrze aż drży od nagromadzonej wokół 
złej, magicznej mocy. W mroku zaułków, 
spomiędzy wypalonych szkieletów domów, 
głośnym echem niosą się dziwaczne, mrożące 
krew w żyłach odgłosy: piski, skomlenia, 
na wpół ludzkie, bełkotliwe pomruki, 
śmiechy i upiorne zawodzenia… O tak, 
wbrew wszystkiemu, w zniszczonym mieście 
nadal tli się nienaturalne, wrogie wszystkim 
przybyszom życie… Oblubieniec Morra znika 
wreszcie za horyzontem. Ciemność napiera na 
Was ze wszystkich stron. Krajobraz zamazuje 
się i zlewa w plamę nieprzeniknionego mroku. 
Obserwując widoczne na atramentowym 
niebie konstelacje gwiazd nie sposób odgadnąć 
właściwej pory roku, jak gdyby gwiazdy nad 
miastem zatrzymały się w chwili, gdy kometa 
zrównała je z ziemią…

W takich warunkach trudno kontynuować 
wędrówkę, nawet dysponując źródłem 
światła lub nadnaturalnym zmysłem 
wzroku. Otwarte latarnie lub pochodnie 
gasną gwałtownie. Próby ponownego 
rozpalenia ognia wymagają wiele wysiłku 
- jak gdyby jakiś złośliwy chochlik za 
każdym razem zdmuchiwał żar… Szukając 
pośród rumowisk bezpiecznego miejsca na 
przeczekanie nocy, docieracie wreszcie do 
jednej z nielicznych, ocalałych w pobliżu 
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budowli. Piętrowe domostwo otoczone 
jest niewysokim, częściowo zwalonym 
murem. Nad bramą widnieje poczerniała 
od sadzy metalowa tablica z widniejącym 
napisem „Orfanarium Serca Shallyi”. 
Za murem, w dawnym ogrodzie, pośród 
kikutów pni drzew wystających z przeoranej 
eksplozją ziemi leży poskręcana od żaru 
karuzela i kołyszące się na pordzewiałych, 
skrzypiących łańcuchach huśtawki. 
Na kamiennych schodkach widać 
przypominającą obrys ludzkiej sylwetki 
plamę – niczym cień pozostawiony przez 
spalonego w pożodze eksplozji człowieka.

Ściany domostwa oparły się fali 
uderzeniowej, ale dach zapadł się niemal 
doszczętnie. Wewnątrz budynku panuje 
rozgardiasz. Wszędzie leżą połamane, nadpalone 
meble. Rozbite albo stopione niczym wosk 
naczynia. Pokryte popiołem, podarte sienniki 
i ubrania. Tu i ówdzie walają się zniszczone 
dziecięce zabawki. W kilku salach i na korytarzu 
natrafiacie na skurczone ludzkie szkielety 
dorosłych i dzieci. Myszkując po sierocińcu, 
docieracie wreszcie do komnaty pełniącej 
funkcję szkolnej salki. Pomieszczenie ma 
nienaruszone ściany i sufit zatem wydaje się 
odpowiednie na tymczasowe schronienie. 
Rzędy ławek, na których zalegają wyschnięte 
kałamarze, zetlałe pergaminowe zwoje i kruszące 
się pod dotykiem palców książki mogą posłużyć 
za opał lub prowizoryczną osłonę. Na ścianie 
wisi nieco sfatygowana czarna tablica, na 
której widnieją nabazgrane kolorową kredą, 
rysunki przedstawiające sceny z życia dzieci 
w sierocińcu przed i po zagładzie miasta...  

Nagle gdzieś w pobliżu rozległ się jakiś 
nieokreślony, głośny dźwięk, a potem szelest 
sypiącego się żwiru i kamieni. Na granicy 
wzroku, poza kręgiem światła z ogniska albo 
lampy zamajaczyła w oknie budynku twarz 
dziecka…  Po chwili tuż obok pojawiła się 
kolejna buzia, a potem jeszcze dwie następne. 
Trzej chłopcy w wieku może 4-5 lat i starsza 
nieco od nich dziewczynka… Ciemność za 
oknem jest tak oleiście gęsta, że poza bladymi, 
wychudzonymi obliczami dzieci nie widać 
wiele więcej… Maluchy nawołują do Was 
płaczliwie wzywając imienia Shallyi. Skarżą 
się na głód i pragnienie, prosząc o strawę 
i obiecując, że będą bardzo grzeczne. Nie chcą 
jednak podejść zanim nie zostaną przygaszone 
lampy i pochodnie, bojąc się ognia, który 
przynosi ból i śmierć… Jeśli pomimo prośby 
dzieci któryś z graczy podsyci płomień 
latarni lub zbliży się do nich ze źródłem 
światła, odkryje makabryczną prawdę na 
chwilę przed tym, jak maluchy same ujawnią 
swą odrażającą naturę. Ciemność ukrywa 
bowiem przed Waszymi oczami wielką, 
ośmiornicowatą masę galaretowatego mięsa 
z rozwartą, zębatą paszczą, nad którą wiją 
się wężowate macki i rakowate szypułki 
zwieńczone wyrastającymi z nich ludzkimi 
głowami. Głowami o twarzach małych 
dzieci… Zlepieniec. Hybryda Chaosu powstała 
wskutek stopienia się w jeden organizm ciał 
ukrywających się w sierocińcu ludzi i zwierząt. 
Jak światełko na witce głębinowej ryby, 
tak twarze dzieci wabią nieostrożne ofiary 
prosto ku zgubie. Ale czy tak jest w istocie? 
Czy to spotkanie musi skończyć się krwawą 
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rzezią? Czy instynkt drapieżcy dominuje 
nad osobowościami zniewolonych w tym 
groteskowym cielsku dzieci? A może potwór 
nie szuka ofiar ale po prostu desperacko 
pragnie towarzystwa ludzi? A może to tylko 
umęczone stworzenie skazane na tułaczkę 
po ruinach świata swego dzieciństwa? 
W ponurym świecie niebezpiecznych przygód 
nic nie jest takim, jakim się wydaje... 

ŻYWA BIBLIOTEKA GUNTERA 
VAN GRAFFA

„W księgach to tylko znaleźć może człowiek, 

co niesie w sobie. Dobro lub zło. Światłość lub 

ciemność otchłani…”

Uczony Solfernus z Praag

Niedaleko Nocnego Rynku uwagę 
wędrowców zwraca niegdyś okazały, 

lecz obecnie - tak jak wszystko w Mieście 
Potępionych - zrujnowany - pałacyk 
w remeańskim stylu, do którego prowadzi 
szeroka, brukowana aleja pomiędzy szpalerem 
martwych, skamieniałych drzew. 

Ponura, widmowa bryła budowli góruje 
nad jałowym ugorem dawnych ogrodów 
pałacowych. W miejscu niegdysiejszych 
kwietnych klombów, przystrzyżonych 
na bretońską modłę ozdobnych drzewek 
i krzewów wyrastają kępy karłowatych drzew 
o gruzłowatych korzeniach, powykręcanych 
pniach i uschłych gałęziach, wyciągających 
się w stronę przechodzących, niczym 
zdeformowane ręce żebraków. Poszarzałą 

ziemię wokoło kaleczą zdradliwe szczeliny, 
wykroty i leje. Drogę na posesję blokuje 
wygięta eksplozją żelazna brama i wysoki 
ceglany mur, zwieńczony zardzewiałymi 
szpikulcami. W wielu miejscach widnieją 
wyrwy i dziury, którymi łatwo przedostać 
się do środka. Za furtą rozpościera się 
szeroki dziedziniec zasłany gruzem, złomem 
i śmieciami. Pośrodku stoi zaśniedziały posąg 
legendarnego filozofa i poety Solfernusa 
z Praag. Dom jest cichy i ciemny. Szerokie 
drzwi w ścianie portyku leżą roztrzaskane na 
mozaikowej posadzce, wyrwane z zawiasów. 
Przejście blokuje pordzewiała kratownica 
zamknięta na kłódkę z nieaktywnymi już 
magicznymi sigilami i pieczęciami ochronnymi. 
Otwory okienne pozabijano deskami lub 
zasłonięto szmatami. Tu i ówdzie zwieszają 
się resztki koronkowych firan i pluszowych 
zasłon. Kamienne ozdoby na frontonie 
pokrywa pleśń i nalot spaczeniowego pyłu. 
Rygle i zamki przy drzwiach stopiły się pod 
wpływem wysokiej temperatury. Osmalona 
i zgruchotana głowa heraldycznego lwa 
spogląda żałośnie znad wejścia. Zawilgocony 
kamień wyziera spod cienkiej warstwy 
marmuru, który popękał i skruszył się na 
ozdobnych filarach. Światło przenikające przez 
szpary okiennic ledwie oświetla przepastną 
sień i znajdujący się za nią  hol wielkiej 
biblioteki. Z mroku wyłaniają się dwie wielkie 
kondygnacje kręconych  kamiennych schodów. 
Na wysokości piętra biegnie wokół ścian 
szeroki balkon, ale znaczna jego część się 
zapadła. Jedna z kondygnacji kończy się nagle, 
wisząc w powietrzu, niczym amputowana 



P O C Z TÓW K I  
Z  M I A S TA  P OT Ę PIO N Y C H

11

kończyna. Dach pomieszczenia, wielka kopuła 
wykonana ze wzmocnionego szkła, rozpadła 
się i zasypała salę grubą warstwą odłamków. 
W górze widać brudnoszare, zachmurzone 
niebo rozświetlone lśniącymi jadowitą zielenią 
zygzakami wyładowań energetycznych 
i błyskawic. Wzdłuż ścian komnaty ciągną 
się wysokie, puste regały. Książki, które 
kiedyś tam spoczywały, zrzucono z półek, 
zebrano w stosy i spalono pomiędzy rzędami 
biurek i pulpitów. Poczerniała posadzka 
z monfordzkiego granitu zasłana jest 
kawałkami tynku, pokruszonym szkłem 
i nadpalonymi strzępami papieru. Wydaje 
się, że na pozór nic nie ocalało z dawnych 
zbiorów. Pod łukowatym sklepieniem otwiera 
się przejście na zdewastowany korytarz, 
którego tynk odpada płatami i odsłania 
poczerniałe cegły. Po obu stronach  można 
dostrzec pogrążone w mroku liczne drzwi 
wiodące niegdyś do pokoi gościnnych lub 
kwater służby. Korytarz kończy się przejściem 
do rozległego pomieszczenia - salonu lub 
gabinetu. Drzwi wejściowe zostały wyważone. 
Wyposażenie gabinetu zdewastowano lub 
rozszabrowano dawno temu. Wszędzie walają  
się jedynie jakieś śmieci i szpargały. Ściany 
ozdabiają potargane draperie i piękne niegdyś  
panele, teraz upstrzone obłażącą  pozłotą. 
Cała budowla wydaje się opustoszała od 
wielu lat. Jeśli ktoś poświęci wystarczająco 
czasu na przeszukanie pomieszczeń i dopisze 
mu szczęście, odnajdzie małe drzwiczki 
ukryte pod jednym ze ściennych paneli. 
Mechanizm blokady zamka przemyślnie 
schowano za obejmą jednego ze świeczników 

na ścianie. Za tajnym przejściem znajduje 
się kolejna komnata. W środku stoi wielkie 
biurko z marmurowym blatem i zapalonym 
świecznikiem. Podłoga wokół zastawiona 
jest starannie ułożonymi pudłami i zebranymi 
w stosy książkami i papierami. W kącie pokoju 
sterta zrolowanych zasłon i poplamiona narzuta 
tworzą na złączonych fotelach prowizoryczne 
legowisko. Koło barłogu, na małym stoliczku 
leżą jakieś naczynia i sztuczce. Na biurku 
obok kałamarza i pióra spoczywa kilka kart 
pergaminu i zapisany eleganckim, równym 
pismem brulion. Na okładce tego rękopisu 
widnieje herb wygasłego od kilkuset lat 
arystokratycznego rodu, do którego należał 
niegdyś pałac. Jeśli bohaterom dopisze 
szczęście, zastaną w pobliżu tego miejsca 
strażnika i kustosza zbiorów Biblioteki 
van Graffów. Obdarzony za sprawą mocy 
dziwogłazu nienaturalnie długim żywotem, 
zdeformowany fizycznie, olbrzymiego wzrostu 
mężczyzna, jest ostatnim przedstawicielem 
swego rodu. Wegetuje od stuleci w ruinach 
siedziby swych przodków, z dala od innych 
ludzi i bestii z ruin. Jego jedynym celem 
i misją jest ochrona zbiorów kryjących 
literacki dorobek ludzkości. Pomimo że 
izolacja odcisnęła piętno na jego umyśle, a złe 
doświadczenie nauczyło go nie ufać ludziom, 
z chęcią podzieli się swoją wiedzą i pomoże 
odnaleźć odpowiedzi nurtujące dociekliwe 
umysły, jeśli przekonają go dobre maniery, 
obycie i szczere intencje rozmówców. Biada 
jednak temu, kto przybędzie do pałacu w złych 
zamiarach, biada niepiśmiennym prostakom 
i wandalom! Jeśli Gunter van Graff uzna 
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kogokolwiek za niegodnego szabrownika, bez 
wahania zaatakuje, przyzywając jednocześnie 
na pomoc skrywających się w zakamarkach 
pałacu, zadziwiających sojuszników...

 Z pomieszczenia pełniącego rolę kwatery 
archiwisty, dalsza droga prowadzi wąskimi, 
stromymi schodkami do następnej komnaty 
położonej w podziemiach budynku, gdzie 
tuż przed kataklizmem ukryto prawdziwy 
skarb - bezcenny księgozbiór encyklopedii, 
bestiariuszy, filozoficznych rozpraw, 
traktatów magicznych i innych dzieł 
naukowych gromadzony przez wiele stuleci 
przez oddanych kultowi Vereny, kolejnych 
dziedziców rodowej spuścizny Van Graffów. 
Komnata jest rozległa niczym nawa katedry 
- stojąc w jej progu, na próżno wypatrywać 
przeciwległej ściany. Komody i regały 
z księgami tworzą prawdziwy labirynt sięgając 
w górę na wysokość trzech rosłych mężczyzn. 
Dostęp do zgromadzonych na najwyższych 
półkach manuskryptów możliwy jest jedynie 
z pomocą stojących tu i ówdzie drabin.

Już na pierwszy rzut oka widać, że zbiory 
biblioteki to nieskończone źródło wiedzy 
i informacji. Czarodziejskie grimuary, pięknie 
ilustrowane mapy, atlasy astronomiczne 
i leksykony spoczywają na półkach tuż obok 
dramatów Tarradasha i innych arcydzieł 
literatury. Zapuszczając się pomiędzy regały 
i szafy podziemnej biblioteki, śmiałkowie 
nie będą mogli oprzeć się wrażeniu, że cały 
czas są obserwowani. Cały czas ich krokom 
towarzyszyć będzie furkot i szelest podobny 
do łopotu ptasich skrzydeł… Od czasu do 
czasu z pogrążonych w mroku zaułkach 

i kątach słychać także ciche szepty. Zduszone 
śmiechy, drwiny i przekleństwa, dobiegające 
nie wiadomo skąd. Ale światło pochodni 
i lamp, a nawet magiczne zaklęcia nie ujawnią 
obecności żadnych żywych istot w tym 
miejscu…

Przeczesując komnatę w poszukiwaniu 
źródła tych tajemniczych dźwięków, 
niestrudzeni poszukiwacze odnajdą wreszcie 
sprawców dziwacznych odgłosów i zarazem 
miejsce stanowiące serce biblioteki Van 
Grafów. Pomiędzy masywnymi regałami, na 
środku wyłożonej mozaiką podłogi stoi wielki, 
masywny stół, a na nim spoczywają oprawne 
w skórę, grube księgi różnego formatu 
opatrzone magicznymi sigilami na okładkach. 
Niektóre z nich leżą luzem, inne  przykuto do 
blatu żelaznymi łańcuchami. Ze zdumieniem 
można zauważyć, że grimuary poruszają 
się trzepocąc i wachlując pergaminowymi 
kartkami niczym jakieś wielkie, niesamowite 
motyle. Kilkanaście innych ożywionych ksiąg 
przycupnęło na krawędziach regałów niczym 
stado gołębi na gzymsie kamienicy. Wezwany 
na pomoc przez kustosza, sprowokowany 
jakimkolwiek gwałtownym ruchem lub próbą 
kradzieży ożywiony księgozbiór w tumanach 
kurzu i pyłu wzbije się z furkotem stronic 
w powietrze niczym spłoszone ptactwo, 
a potem zaatakuje intruzów! Uderzenia 
opasłych, obitych metalowymi klamrami 
tomiszcza mogą być poważnym zagrożeniem, 
jednak grimuary boją się otwartego ognia 
i odstąpią pod jego groźbą. 


