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GDYBY WZROK MÓGŁ ZABIJAĆ
PRZYGODY W UBERSREIKU

• •

Przygoda w Ubersreiku: Gdyby wzrok mógł zabijać została 
stworzona z myślą o  początkujących postaciach, ale może być 
rozgrywana przez doświadczone drużyny, chociaż niektóre starcia 
mogą wymagać modyfikacji, jeżeli chcesz, by stanowiły dla two-
jej grupy wyzwanie. Scenariusz rozpoczyna się niedaleko osady 
Grausee i kończy się w Ubersreiku. Alternatywnie może zacząć 
się w dowolnym miejscu w Imperium niedaleko rzeki, jeśli tylko 
w pobliżu znajduje się odpowiednio duże miasto.

STRESZCZENIE PRZYGODY
Bohaterowie zostają zatrudnieni przez Rutgera Reutera, cha-
ryzmatycznego kupca, do pilnowania jego materiałów budow-
lanych i pomocy w obozie robotników. Podczas podróży barka 
Bohaterów zostaje zaatakowana i tonie, co zmusza pasażerów do 
dalszej podróży pieszo.

Po dotarciu do obozowiska Bohaterowie poznają Thulgrima Nad-
rinssona, ponurego krasnoludzkiego majstra z ostrym toporem, 
oraz Johannę Stiegler, partnerkę biznesową Reutera. Wszyscy się 
wzajemnie nienawidzą, ale zachowują pozory dla dobra prowa-
dzonych interesów, podczas gdy grupa strzygańskich robotników 
zostaje wynajęta do zbudowania młyna niedaleko Grausee.

Następnego ranka Bohaterowie zostają wyznaczeni do wyko-
pania głazów ogham, starożytnych megalitów, których żaden ze 
Strzygan nie odważa się tknąć. Po opuszczeniu kamiennego krę-
gu poszukiwacze przygód odkrywają, że Reuter został zamordo-
wany. Potworne ślady prowadzą od ciała Reutera do wody, a dalej 
– do przeklętego Ortschlamm, cuchnącego, ponurego bagniska.

Stiegler oferuje Bohaterom wysoką nagrodę za głowę potwora, 
który zabił Reutera, jednakże jest to jedynie sposób na pozbycie 
się postaci. Prawda jest taka, iż Johanna wynajęła gang oprychów, 
by pozbyć się Reutera i upozorować atak legendarnej „Bestii 
z Ortschlamm”. Już pośród bagna Bohaterowie odkrywają, że 
zbóje, którzy zamordowali Reutera, są tropieni przez prawdziwe-
go potwora! Jeżeli zdołają przeżyć i powrócić do obozowiska, po-
szukiwacze przygód dowiedzą się, że Thulgrim uciekł ze skrzynią 
z pieniędzmi, pozostawiwszy Stiegler bez grosza.

Bohaterowie będą musieli zdecydować, czy Johanna powinna zo-
stać wydana przedstawicielom prawa za uknucie morderstwa, czy 
powinni najpierw ścigać Thulgrima, którego motywy kradzieży są 
bardziej skomplikowane, niż się wydaje.
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WPROWaDZENIE
Bohaterowie rozpoczynają przygodę na pokładzie rozklekotanej 
rzecznej barki zmierzającej w dół Verfelsluss, rzeki płynącej na 
północ ze wsi Grausee. Poszukiwacze przygód właśnie zgodzili 
się pracować dla Rutgera Reutera, kupca z Ubersreiku, który wy-
najął barkę do przetransportowania ładunku materiałów budow-
lanych w dół rzeki.

CZĘŚĆ 1: RĄBNIĘTA ŁÓDŹ
Bohaterowie zostają wpuszczeni na pokład Trandafira i mają 
szansę poznać nowego pracodawcę oraz zaznajomić się z załogą. 
Mogą również porozmawiać z Vadonną – mistyczką – oraz do-
wiedzieć się o klątwie Grausee tuż przed tym, jak barka zostanie 
uderzona przez gigantycznego Stirskiego Szczupaka i zmuszona 
do zacumowania przy brzegu.

WSZYSCY Na POkłaD DObREj łODZI 
TRaNDafIR
Przeczytaj lub sparafrazuj poniższy tekst graczom:

Zaokrętowaliście się na pokładzie Trandafira, barki rzecznej wy-
najętej przez waszego pracodawcę, kupca imieniem Rutger Reuter. 
Statek jest w kiepskim stanie: zetlała farba odchodzi od przeżartych 
przez robaki desek. Pokład jest zapchany stosami drewnianych skrzyń, 
beczek i materiałów budowlanych.

Załoga to Strzyganie – wędrowny lud Starego Świata znany ze 
swoich ponurych przesądów. Wydają się kompetentni. Kiedy biegają 
zapracowani po pokładzie, ich okrągłe kolczyki podzwaniają pod ich 
długimi, czarnymi włosami, podczas gdy oni plotkują między sobą, 
mówiąc z nosowym, ciężkim akcentem. Na rufie znajduje się duża 
kabina, jej wnętrze skryte jest za ciężkimi zasłonami. Na dziobie za-

siada starsza kobieta obleczona w czarny, wełniany szal. Kołysze się 
lekko na trójnogim stołku i mamrocze coś do siebie.

Zanim Bohaterowie będą mieli szansę na przyswojenie sobie tego 
wszystkiego, młody mężczyzna wyjdzie zza zasłon, odsłaniając 
znajdującą się za nimi kabinę, następnie przedstawi się kwieciście. 
To właśnie Rutger Reuter, który stąpając nieco niepewnie po po-
kładzie, uśmiecha się szczerze i szeroko oraz wyciąga dłoń w powi-
taniu. Jego kudłate blond włosy przycięte są nierówno w chłopięcy 
sposób. Ma również przyjazne, piwne oczy. Jest szczupły, przystoj-
ny i nosi praktyczne, lecz dobrej jakości ubranie. Chce koniecznie 
poznać nowych pracowników i zrobi, co może, by im zaimpono-
wać. Użyj poniższych przykładów na to, co może powiedzieć:

„Dzień dobry, moi drodzy! Jestem Rutger Reuter, ale możecie nazywać 
mnie Rutger. Czuję się zachwycony, mając was na pokładzie. Mamy 
wiele pracy w naszym obozowisku. Są pewne sprawy, które wolę po-
wierzyć raczej dobrze zbudowanym i zdyscyplinowanym gościom ta-
kim jak wy. Chociaż nie spodziewam się żadnych kłopotów, gdybyście 
mieli oczy otwarte i pomogli w razie jakichkolwiek problemów, upew-
nię się, że zostaniecie odpowiednio wynagrodzeni za jakąkolwiek robo-
tę, którą wykonacie. A teraz, jeżeli możecie powiedzieć mi coś o sobie…”

Rutger Reuter – kupiec
Rutger Reuter jest czarującym, młodym dziedzicem starego, stosun-
kowo mało szczęśliwego kupieckiego rodu z Ubersreiku. Ma dobre 
serce i nie lubi, gdy ludzie cierpią, więc stara się zachowywać w po-
rządku wobec swoich podwładnych. Jednakże jest nieco naiwny i ma 
zwyczaj zacierać swoje niepowodzenia nieprzemyślanymi obietnica-
mi i wydumanymi historiami. To zły zwyczaj, którego nie może się 
pozbyć. Ochłodziło to relacje między nim a jego partnerką bizneso-
wą, Johanną Stiegler, która ma dość jego zuchwałości. Zrozumiała 
w końcu, że Rutger nie tylko jest kłamcą, lecz także wydaje znaczące 
sumy ich pieniędzy bez jej zgody. Reuter ma ukryty motyw zatrud-
nienia Bohaterów. Niedawno stał się nieco paranoidalny z powodu 
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Reuter jest jedną z trzech znaczących postaci związanych z planowaniem 
budowy nowego młyna. Osoby z odpowiednią historią i tłem mogą 
wiedzieć nieco o zaangażowanych stronach. Informacje powinny być 
dla nich dostępne, jeżeli zaczną o nie rozpytywać i zdadzą Łatwy 
(+40) Test Wiedzy (Ubersreik), Wymagający (+0) Test Wiedzy 
(Imperium) lub zachęcą pozostałe osoby na barce, by podyskutowały 
z nimi na ten temat.

Pobliskie miasto Ubersreik przechodzi obecnie kryzys. Szlachetny 
ród Jungfreud, który dotychczas miał znaczącą kontrolę nad regionem, 
popadł ostatnio w niełaskę. W tym momencie miasto znajduje się pod 
władzą wojsk samego Imperatora. Powody takiego obrotu spraw są 
nieznane i omawiane szeroko przez każdego. Jungfreudowie nigdy nie 
przepadali za rosnącą potęgą kupców i mówi się, że to przyczyniło się 
do ich obecnych problemów. Bohaterowie, którzy zdadzą Łatwy (+40) 
Test Wiedzy (Historia), mogą wiedzieć, iż Jungfreudowe byli niesławni 
z powodu nakładania wysokich podatków na towary, które docierały 
do Ubersreiku. Często blokowali plany rozmaitych inwestorów, by 
móc przeprowadzać własne projekty na swoim terytorium.

Niewielu o tym wie, lecz Bohater, który zda Trudny (-20) Test Wiedzy 
(Historia), przypomni sobie, że Jungfreudowie długo sprzeciwiali się 
próbom zagospodarowania ziem blisko Grausee, gdyż wierzyli, iż 
ziemia ta jest przeklęta.

Rutger jest członkiem rodu Reuter, który od pokoleń związany był 
handlem z tymi ziemiami. Reuterowie mają długą historię transakcji 
w zachodnim Reiklandzie. Są słynni ze wspierania Jungfreudów. 
Pomimo tego Reuterowie korzystają z wolności, którą cieszą się wszyscy 
kupcy w wyniku zanikających wpływów Jungfreudów. Ostatnio rodzina 
Reuterów sprzymierzyła się z innym kupieckim rodem, Stieglerami. 
Plotki mówią, że są oni chętni do ciężkiej pracy i wyrobienia 
sobie pozycji, ale nie wahają się przed bezwzględnymi praktykami 
i lekkomyślnym cięciem budżetu.

Wreszcie Rutger może wspomnieć o swoim majstrze, Thulgrimie 
Nadrissonie, jeżeli ktoś zapyta go o planowaną budowę. Nie jest to imię, 
które którykolwiek z Bohaterów mógł wcześniej słyszeć, nieważne, jak 
oczytani i wścibscy by oni byli.

REUTER I JEGO PARTNERZY



napięcia między nim a Stiegler. Jego paranoja podsycana jest przez 
powtarzające się koszmary o jego niechybnej śmierci. Ma on nadzie-
ję, że skoro osobiście zatrudnił Bohaterów, będą oni działali jako jego 
prywatni agenci w obozowisku, zamiast być lojalnymi zarówno dla 
niego, jak i Stiegler.

Na początku zadaniem Reutera jest wprowadzić postaci do sce-
nariusza. Może być użyty jako zachęta do grupowych interakcji. 

Później zapewnia najważniejsze punkty scenariusza, gdy Bohate-
rowie będą zmierzać w kierunku obozowiska. Następnego dnia 
sam stanie się kluczowym punktem fabuły, gdy jego koszmary 
staną się rzeczywistością…

RUTGER REUTER
Sz WW US S Wt I Zw Zr Int SW Ogd Żyw

4 35 26 28 32 48 43 36 46 52 64 13

Umiejętności: Charyzma 82, Targowanie 75
Cechy: Broń (Sztylet) +4

Reuter z entuzjazmem wysłucha wszystkiego, co będą mieli o so-
bie do powiedzenia Bohaterowie. Sprawia wrażenie szczerze tym 
zainteresowanego. Wygląda, jakby pragnął, by poradzili sobie oni 
jak najlepiej, zarówno finansowo, jak i życiowo. Jeżeli ktoś wspo-
mni o jakichkolwiek umiejętnościach czy osiągnięciach, Reuter 
szybko się tego uchwyci i zapewni, że może być dla Bohaterów 
przyszłym źródłem zatrudnienia w Ubersreiku: „Łapanie szczu-
rów? Ależ moja rodzina ma interesy w wielu spichlerzach i tam za-
wsze są nagrody za martwe gryzonie! Musimy pozostać w kontakcie!” 
lub „Uczeń czarodzieja? Mam pomysł, jak obrócić magię w profit! 
Musimy to później przedyskutować!” i tym podobne. Dostosuj to 
odpowiednio dla każdej postaci, ale nie naciskaj za bardzo.

Reuter jest nieco skryty, jeżeli chodzi o jego obecne przedsięwzięcie. 
Jeżeli rozmowa zamieni się w przesłuchanie, będzie zwięzły: „Och, to 
tylko trochę roboty budowlanej i ochrony zapasów w trakcie naszej obec-
nej podróży. Nic zbyt uciążliwego”. Bardziej naciskany wymówi się. 
Ostatecznie ma wiele papierkowej roboty do zrobienia i jeżeli chce ją 
dokończyć przed dotarciem do obozowiska, musi brać się do pracy.

Gdy Reuter zakończy wymienianie grzeczności z Bohaterami, 
powróci do swojej kabiny. Zależy mu na zapewnieniu sobie lojal-
ności poszukiwaczy przygód i na tym, by wykonali swoje zadanie 
jak najlepiej, więc zakończy rozmowę czymś w podobnym stylu: 
„Jeżeli się do czegoś przydacie w trakcie podróży, możecie być pewni, 
że to zauważę. Zawsze będzie nagroda dla tych, którzy się z nami 
trzymają. Mam wielkie plany wobec tej okolicy. Pokażcie, na co was 
stać, a będziecie mogli zarobić poważne pieniądze”.

Pozostawieni sami sobie Bohaterowie, którzy okażą zainteresowanie 
łódką i mają odpowiednie umiejętności, mogą wykonać Wymagający 
(+0) Test Wiedzy (Rzeki) lub Przeciętny (+20) Test Żeglarstwa. Ci, 
którzy je zdadzą, mogą się zorientować, że ktoś tu odwala fuszerkę: 
barka została przeładowana i jest z tej przyczyny ryzykownie zanu-
rzona i niestabilna, towar nie został zaś odpowiednio zabezpieczony. 
Może to zostać naprawione kolejnym Wymagającym (+0) Testem 
Wiedzy (Rzeki) lub Przeciętnym (+20) Testem Żeglarstwa albo au-
tomatycznie, jeżeli któryś z Bohaterów jest Dokerem.
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bOSmaN
Bosmanem na barce jest Strzyganin imieniem Reiko. Kiedy Rut-
ger wycofa się do swojej kabiny, Reiko przedstawi się i zapyta, czy 
Bohaterowie zechcą pomóc przy pracy na łodzi. Chociaż począt-
kowo podejrzliwy wobec poszukiwaczy przygód, szybko ociepli 
relacje, jeżeli okażą się oni przyjaźni i zgodzą pomóc utrzymać 
barkę w dobrym stanie.

Reiko zna niewiele informacji na temat Rutgera i jego partne-
rów biznesowych, ale wie, że Grausee jest nawiedzonym jeziorem 
o złej reputacji. Nigdy nie podjąłby się obecnego zadania, gdyby 
desperacko nie potrzebował pieniędzy. „Cóż, moja żona zmarła 
w zeszłym roku i jestem w kropce od tamtej pory. Reuterowie wydają 
się uczciwymi ludźmi, a ja i moje dziewczynki potrzebujemy dobrej 
passy. Więc lepiej zbyt wiele nie myśleć o tym, co moja babuszka mówi 
o bestiach i mokradłach, co?”. Zapytany o potwory na bagnach bos-
man Reiko wzruszy tylko ramionami. Nie pochodzi z tych okolic, 
ale Matuszka Vadoma przejeżdżała tędy dekady temu i nie jest 
zadowolona z powrotu.

Reiko – bosman
Reiko normalnie podróżuje po Reiklandzie wraz z rodziną, prze-
ganiany z miasta do miasta przez przesądnych ludzi, którzy nie-
przychylnie patrzą na Strzygan. Czasy stały się szczególnie cięż-
kie, odkąd jego żona zmarła. Kiedy Thulgrim zaoferował srebro 
w zamian za wynajęcie barki Reiko do transportu materiałów bu-
dowlanych między Ubersreikiem a Grausee oraz pomoc w zbu-
dowaniu młyna, Strzyganin uchwycił się tej szansy. Od tamtej 
pory zarobki są porządne, a jego pracownicy lojalni, lecz praca 
jest dosyć ciężka.

Jego sny prześladują koszmary, a dni spędza głównie na uspokaja-
niu nastrojów w obozowisku. Nie może się doczekać, aż wszystko 
to się skończy, aby mógł wrócić do swoich dzieci, które obecnie 
przebywają z dziadkami na ich łodzi niedaleko Ubersreiku.

W tym scenariuszu Reiko jest głównie potrzebny jako przedsta-
wiciel wszystkich Strzygan. Jeżeli Strzyganie mają jakiś problem, 
to Reiko wystąpi przed szereg i o nim powie. Jeżeli Bohaterowie 
chcą o coś zapytać Strzygan, Reiko może zapewnić im odpowiedzi. 
W trakcie scenariusza przygnębi go strata barki, a następnie po-
padnie w złość i frustrację po tym, jak odkryje morderstwo Reutera.

REIKO
Sz WW US S Wt I Zw Zr Int SW Ogd Żyw

4 39 34 53 52 51 52 45 41 35 36 18

Umiejętności: Broń Biała (Podstawowa) 54, Odporność 64, 
Pływanie 66, Wiedza (Rzeki) 56, Żeglarstwo 51
Cechy: Broń (Sztylet) +7, Pancerz (1, skórzany)

STRZYGańSka mISTYCZka
Stara strzygańska kobieta siedząca na dziobie łodzi początkowo 
nie wchodzi z nikim w interakcję. Zamiast tego kiwa głową i cicho 
modli się do przodków, aby pomogli dotrzeć łodzi bezpiecznie do 
jej celu. Jest przekonana, że nadchodzi katastrofa. Reiko ostrzeże 
Bohaterów, by z nią nie rozmawiali. Jeżeli ktoś do niej podejdzie, 
inni Strzyganie przeszkodzą, mówiąc coś w stylu „Powinniście zo-
stawić Matuszkę Vadomę samą” czy „Pozwólcie się jej modlić i miejcie 
nadzieję, że w swoim zaślepieniu inni zostawią was w spokoju”.

Jednakże sytuacja wkrótce się zmienia. Gdy łódź mija kolejny za-
kręt rzeki, Vadoma budzi się do życia. Wydaje z siebie radosny 
okrzyk, otwierając szeroko oczy i rozglądając się dookoła, mimo 
że wydaje się ślepa z powodu katarakty. Nagle uśmiecha się, jej 
złote zęby lśnią w świetle słońca, a wychudłymi dłońmi drapie 
powietrze. Wreszcie kobieta uspokaja się i przemawia suchym, 
papierowym głosem.

„Och, niech będą pochwaleni! Cześć przodkom, albowiem dostarczy-
li nas poprzez zawiłości rzeki i zakusy Bestii z Ortschlamm! Cześć 
i chwała! Jednakże nie próżnujcie, albowiem zbliżamy się do innych, 
większych niebezpieczeństw…”.

Reszta załogi wzrusza ramionami wobec bredni starej kobiety, 
po czym wraca do pracy. Wszyscy widzieli podobne zdarzenia 
już wcześniej. Matuszka Vadoma miewa wiele wizji i niewiele 
z nich ma jakikolwiek związek z ich codziennym życiem, także 
nie zwracają już na nią większej uwagi.

Bohaterowie mogą jednak zechcieć zadać jej parę pytań. Będzie 
szczęśliwa, mogąc im na nie odpowiedzieć, lecz nie mówi ze zbyt 
wielkim sensem. „Tak, tak, chodźcie, dołączcie do mnie w podzięko-
waniach dla szlachetnych przodków za to, że pozwolili nam uniknąć 
Bestii” lub „Och, bagna, te przeklęte bagna nawiedzane przez strasz-
liwą Bestię!”. Wszystko, co wymruczy, wiązać się będzie z Bestią 
z Ortschlamm.

Vadoma – mistyczka
Zmysł magii objawił się u niej, gdy jej mąż został niesłusznie po-
wieszony przez przesądnych mieszczan za wywoływanie mutacji. 
Mężczyzna pojawił się w jej snach, by się z nią pożegnać. Od 
tamtej pory kobieta jest prześladowana przez nieziemskie wizje, 
widzi duchy, widma, znaki przyszłości, a ostatnio swoją własną 
nadchodzącą śmierć.

Vadoma porozumiewa się często z cieniami, które uznaje za duchy 
przodków. Z każdym, kto zechce jej wysłuchać, podzieli się nastę-
pującą przepowiednią: nadchodzi koniec, lepiej się przygotuj.
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Przekonała Reiko, jej wnuka, by pozwolił jej podróżować z nim 
po tym, jak znalazł pracę w Grausee, wyczuwając, że zmierza on 
prosto w paszczę niebezpieczeństwa. Obecnie kobieta stara się za 
wszelką cenę wsłuchiwać w głosy przodków z nadzieją, że dowie 
się, jak ocalić wnuka.

Vadoma powinna być użyteczna w podtrzymywaniu nastroju 
grozy w scenariuszu. Posłużą temu jej wizje nadchodzącej zagła-
dy oraz opowiedzenie przez nią mitu Bestii z Ortschlamm na 
potrzeby dalszych wydarzeń. Jeżeli przeżyje ona atak Stirskiego 
Szczupaka, może być użyteczna w dostarczeniu informacji Bo-
haterom na temat kamiennego kręgu czy lokalnych legend, jeżeli 
uznasz to za konieczne.

VADOMA
Sz WW US S Wt I Zw Zr Int SW Ogd Żyw

4 23 26 24 24 54 25 51 52 55 45 11

Umiejętności: Charyzma 52, Intuicja 73
Talenty: Zmysł Magii
Cechy: Broń (Pięści) +2

kOlIZja
Krótko po tym, jak Vadoma zakończy swoje bredzenie, nieszczę-
ście spadnie na Trandafira. Przeczytaj lub sparafrazuj poniższy 
tekst graczom:

Z głośnym trzaskiem barka chwieje się i trzęsie, gdy uderza w pod-
wodne skały. Skrzynie i beczki zrywają się z lin, które miały je utrzy-
mywać w miejscu, podczas gdy załoga próbuje ustać na nogach, gdy 
Trandafir miota się i mknie z prądem rzeki. Stara kobieta krzyczy, 
gdy wypada przez burtę prosto we wzburzone wody Verfelfluss.

Bohaterowie muszą zdać Wymagający (+0) Test Atletyki, by 
utrzymać równowagę. Ci, którzy go nie zdadzą, upadają na po-
kład i muszą zdać Test Odporności lub dostają Stan Oszołomienie. 
Jeżeli postać nie zda Testu Atletyki o -2 lub więcej Poziomów 
Sukcesu, zamiast tego wypada za burtę prosto do rzeki.

WPADNIĘCIE DO RZEKI
Verfelfluss jest zimna i wartka. Na szczęście dla Bohaterów (ale 
nie łodzi) w tym miejscu jest dosyć płytka. Aby uchronić się 
przed zmyciem i utonięciem, postać może po prostu stanąć na 
nogach i brnąć do brzegu.
Rzeka jest chłodna, niosąca lodowate prądy spływające 
z Gór Szarych. Każdy, kto wpadnie do wody, celowo czy 
przez przypadek, może doznać szoku z powodu zimna. Aby 
tego uniknąć, należy zdać Przeciętny (+20) Test Odporności. 
W wypadku porażki pechowcy otrzymują Stan Oszołomienie, 
gdy lodowata woda zapiera im dech w piersi. Ważne: Bohater 
może wydać Punkt Determinacji, by zignorować cały Stan i efekt 
lodowatej wody.
Bohater, który umie pływać, może zdać Przeciętny (+20) Test 
Pływania lub zamiast tego odnaleźć pod stopami dno. To 
wymaga zdania Prostego (+40) Testu Atletyki, jeżeli postać 
jest Przeciętnego rozmiaru (ludzie, krasnoludy, niziołki) lub 
Przeciętnego (+20), jeżeli jest Małego rozmiaru (niziołki).
Bohater, który nie zda odpowiedniego Testu albo jest 
Oszołomiony, zostaje porwany przez prąd rzeki i zaczyna tonąć 
(patrz Warhammer Fantasy Roleplay, str. 181) do momentu, 
gdy odzyska grunt pod nogami, możliwie dzięki pozbyciu się 
wszelkich poziomów Stanu Oszołomienia.
Otrzymanie zbyt wielu obrażeń czy problemów przez Bohaterów 
na tak wczesnym etapie przygody może skomplikować dalszą grę 
do frustrującego poziomu. Mistrz Gry powinien zachęcać do 
wydawania Punktów Szczęścia i Determinacji, by powstrzymać 
tonięcie. Jeżeli trzeba będzie wydać Punkt Przeznaczenia, 
nieszczęsny Bohater zdoła dotrzeć do brzegu rzeki, zanim 
wymęczony padnie na twarz do końca sceny.

Na nieszczęście dla wszystkich miotająca się w wodzie Vado-
ma przyciągnie uwagę masywnej ryby – Stirskiego Szczupaka 
– której 5 Rund zajmie dopłynięcie i połknięcie starej kobiety, 
o ile nie zostanie w jakiś sposób powstrzymana. Wskutek cechy 
Zwierzęcy ryba spróbuje uciec po otrzymaniu 13 lub więcej Ran 
lub jeżeli (w jakiś sposób) zostanie zaatakowana 
ogniem. Stirski Szczupak nie może użyć swojego 
ataku ugryzieniem, gdy zjada starą kobietę, 
więc zmuszony będzie jedynie do obrony swo-
im ogonem, dopóki nie dokończy posiłku.
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Młody striski szczupak
Szczupaki zamieszkujące jeziora i rzeki w Imperium znane są 
z wyrastania do tytanicznych rozmiarów. Rybacy opowiadają historie 
o bestiach osiągających nawet do sześciu metrów. Te giganty znane 
są jako Stirskie Szczupaki. Od dawna były one odławiane z wielkich 
rzek i obecnie napotkać je można rzadko i jedynie w odosobnionych 
wodnych kanałach. Ten konkretny okaz jest mniejszy niż normalny 
przedstawiciel gatunku – ma ledwie 3 metry długości od łba do 
ogona. To jednak wciąż groźny drapieżnik. Jest żarłoczny i walczy 
jedynie po to, by zapewnić sobie posiłek..

MŁODY STIRSKI SZCZUPAK
Sz WW US S Wt I Zw Zr Int SW Ogd Żyw

8 55 0 40 40 37 40 - 9 40 - 26
 

Cechy: Ogon +5, Pancerz (1), Rozmiar (Duży), Ugryzienie 
+6, Widzenie w Ciemności, Ziemnowodny, Zimnokrwisty, 
Zwierzęcy

NaSTęPSTWa
Gdy Bohaterowie dadzą sobie radę (lub nie) ze Stirskim Szczu-
pakiem, Reiko i załoga Trafandira opanują uszkodzony statek 
i zaczną ratować co się da z tonącej barki. Dwóch Strzygan zosta-
ło rannych – kobieta imieniem Chella ma złamane ramię, z kolei 
niski mężczyzna zwany Ronamo dyszy i krzywi się, trzymając się 
za pęknięte żebra. Zdrowsza część załogi próbuje ocalić beczki 
i skrzynie przed uszkodzeniem, gromadząc je w stosie na brzegu.

Jeżeli Vadoma przeżyła, nie spocznie w chwaleniu Bohaterów 
i ogłosi, że są gotowi, by zmierzyć się z Bestią. Reiko i Strzyganie 
będą od tej pory traktowali Bohaterów z szacunkiem. Z chęcią 
podzielą się wszelkimi plotkami i tym, co mają (w rozsądnych 
granicach), bez konieczności wykonania jakiegokolwiek Testu.

Bohaterowie mogą pomóc w dowolny sposób, jeżeli wykażą ini-
cjatywę, czy to w pomocy rannym, czy przy wyładowaniu towaru. 
Po tym, jak wszelkie Testy wynikające z działań postaci zostaną 
rozwiązane, Reuter zawoła Bohaterów do siebie. Znajdą go stoją-
cego na brzegu, obserwującego, jak Reiko rozkazuje dwóm człon-
kom załogi wynieść ciężką, drewnianą skrzynię z wnętrza kabiny. 
Pomimo katastrofy Reuter powstrzymuje się od wyglądania na 
przygnębionego i zmęczonego.

„Na miłość Sigmara! Mogło być znacznie gorzej, prawda? Cóż, wiem, 
że to wygląda kiepsko, ale nie sądzę, by była to tak duża niedogodność, 
jak myślicie. Musimy tylko dotrzeć do obozu i odnaleźć Thulgrima. On 
będzie wiedział najlepiej, jak poskładać tę małą z powrotem”.

Gestem wskaże barkę, która najwyraźniej uzna to za znak i roz-
padnie się na kawałki z głośnym trzaskiem, by spłynąć z prądem, 
pozostawiwszy po sobie jedynie kiepsko pomalowane szczątki.

„Ach! Cóż… Nieważne. Ranald daje jedną ręką i odbiera drugą. 
Jestem pewien, że szczęście czeka na nas zaraz za kolejnym zakrę-
tem! Wiecie… Przykro mi, że nadużywam zasad naszej wzajemnej 
umowy, ale wygląda na to, że zamiast barka nieść was, wy będziecie 
musieli pomóc nam nieść nasze towary do obozu! Ale jestem pewien, 
że dla takich spryciarzy jak wy to żaden problem. To tylko krótka po-
dróż i biorąc pod uwagę wszystko, co dla mnie dzisiaj zrobiliście, może 
znajdę dla was za to trochę złota, co?”.

Bohaterowie mogą chcieć otrzymać zapłatę natychmiast, ale 
Reuter uśmiechnie się jedynie płocho i pokaże ciężką skrzynię 
zaopatrzoną w parę pokaźnych kłódek.

„Byłbym przeszczęśliwy, mogąc zapłacić wam już teraz, ale, jak sami 
widzicie, są tutaj dwa zamki, a ja mam tylko jeden klucz. Drugi 
z nich ma moja partnerka, Fraulein Johanna Stiegler, która czeka na 
nas w obozie. Więc, cóż… Musicie naprawdę iść ze mną, jeżeli chcecie, 
żeby wam zapłacono”.

Reuter nie zgodzi się na żadne uszkodzenie skrzyni czy otwarcie 
zamków, nieważne, jak bardzo będą nalegali Bohaterowie.

CZĘŚĆ 2: MGLISTA DROGA
Bohaterowie pozostawiają zatopioną barkę za sobą i udają się 
do obozowiska w Grausee. Podróż zajmuje jedynie godzinę, lecz 
podnosząca się gęsta mgła i ogólnie trudne warunki sprawiają, 
że wydaje się trwać znacznie dłużej. Aby podnieść wszystkich na 
duchu, Reuter namawia do plotek między podróżnikami. Reiko 
do tego dołączy, jeżeli Vadoma wciąż żyje. Jego morale jest ni-
skie, biorąc pod uwagę utratę barki – ale była ona sfatygowana, 
a Reuter obiecuje mu rekompensatę w postaci procenta jej warto-
ści. Jeżeli Vadoma zginęła, Reiko przez kwadrans w ciszy będzie 
modlił się do swoich przodków, by zaopiekowali się jego babcią, 
a potem dołączy do rozmowy. Jest wewnętrznie rozbity z powodu 
przejścia kobiety przez Bramy Morra, ale nie chce o tym rozma-
wiać, by dodatkowo nie przygnębiać załogi. Co do Vadomy, jeżeli 
wciąż żyje, wykorzysta ten czas na modlitwy do swoich przodków 
o bezpieczną drogę. Przeczytaj lub sparafrazuj poniższy tekst gra-
czom:

W miarę jak z trudem podążacie drogą do Grausee, cienie wy-
dłużają się i narasta wieczorny chłód. Strzygańscy robotnicy nio-
są wszelkie toboły, jakie ocalili z wraku, mamrocząc pod nosem 
i rzucając nieprzychylne spojrzenia w kierunku Reutera.

Sam Reuter stara się zachowywać pogodnie, mimo że kilka razy 
zapomniał się i przez moment wyglądał na zamyślonego i wy-
czerpanego. Co jakiś czas głośno ogłasza, że podróż wkrótce się 
zakończy, ale te oświadczenia wydają się mieć niewielki związek 
z faktycznymi postępami waszej wędrówki.
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OPINIE O RuTGERZE REuTERZE
Reuter, mimo zmęczenia, wciąż jest towarzyską osobą. Zawsze 
chętny do pogawędki, wtrąca się do rozmów między Bohaterami, 
często pytając ich o zbyt osobiste i rodzinne sprawy. Jest gotów 
odpowiedzieć na pytania o siebie, ale często popada w przesadę 
i kłamstwa. Niektóre z przykładowych odpowiedzi są podane po-
niżej wraz z prawdą skrytą za wypowiedzianymi słowami. Mistrz 
Gry powinien wymyśleć podobne odpowiedzi w tym tonie, jeżeli 
Reuter zostanie zapytany o cokolwiek innego.

Kim są Reuterowie/Stieglerowie? Jaka jest wasza relacja z Jun-
gfreudami?

Reuter podzieli się informacjami zawartymi w sekcji Reuter 
i jego partnerzy na stronie 4, jednak będzie ostrożny, by nie 
zdradzić niczego, co mogłoby być odebrane negatywnie. Z jego 
punktu widzenia Jungfreudowie są wzorem szlachetności i dwa 
kupieckie rody są doskonałymi partnerami dla siebie nawzajem.

Jest zaniepokojony kryzysem w Ubersreiku, ale uważa, że wszyst-
ko dobrze się skończy. Imperator i Jungfreudowie dojdą do poro-
zumienia; było nie było, to w końcu dżentelmeni!

Powiedz nam więcej o swojej partnerce w obozowisku

„Och, Johanna to wspaniała kobieta, jest absolutnie profesjonalna. 
Naprawdę nie wiem, co bym bez niej zrobił. W planowaniu i zarzą-
dzaniu nikt jej nie dorówna. Jest prawdziwym skarbem. Pochodzi 
z tych stron; widzicie, urodziła się i wychowała w Grausee. To ona 
zasugerowała miejsce, w którym budujemy nasz młyn”.

Stiegler ma głowę do interesów, ale straciła kontrolę nad sytuacją. 
Reuter i Stiegler zaczęli się nawzajem nie znosić. Co zaczęło się 
jako konflikt osobowości, przerodziło się w przekonanie Stiegler, 
że Reuter jest niekompetentny, nieszczery i pochopny. Niepoko-
jące sny nawiedzające wszystkich w okolicy dodatkowo wzma-
gają napięcie. Sprawy zaszły tak daleko, że obecnie dziewczyna 
zatrudniła lokalnych oprychów do pozbycia się Reutera. Historia 
o jej przeszłości jest jak najbardziej prawdziwa.

Powiedz nam coś więcej o pracy do wykonania

„Cóż, ufam całkowicie bosmanowi Reiko i jego strzygańskiej zało-
dze. Wierzę, że byliśmy dla nich dobrzy, więc mam nadzieję, że oni 
także mi ufają, ale… cóż… Widzieliście, jak przesądni bywają, i to 
w dodatku bez powodu – odmawiają wykonywania niektórych zadań 
w obozowisku. Więc jest parę spraw do zrobienia tu i ówdzie – wy-
kopanie kamieni, zbadanie okolicznych mokradeł – wiecie, jak to jest”.

Chociaż Reuter szczerze potrzebuje kogoś do niektórych prac 
– jak na przykład wykopania kamieni ogham, do których Strzy-
ganie odmawiają zbliżenia się – jest bardziej zainteresowany 
wynajęciem zaufanych ludzi, którym tylko on płaci, zamiast 
grupy dzielącej swoją lojalność między niego a Stiegler. Stał się 
paranoikiem – nie bez powodu – i chce, by ktoś pilnował jego 
pleców.

Stara kobieta wydaje się wierzyć, że wszystko jest przeklęte, 
zwłaszcza Grausee. Dlaczego?

„Och, nasi strzygańscy przyjaciele to z pewnością dobrzy pracowni-
cy, ale przerażająco przesądni. Według nich Grausee jest domem dla 
jakiejś Bestii czy czegoś takiego. Nie powiem, bym zauważył cokol-
wiek podobnego podczas mojego pobytu tutaj. Moja partnerka, która 
pochodzi z tych okolic, nigdy o niczym takim nie wspominała, ale co 
ja wiem?”.

Strzyganie nie mylą się za bardzo. Na głazie stojącym niedaleko 
placu budowy ciąży klątwa, która, między innymi, wpływa na na-
strój każdego w pobliżu i gnębi go niepokojącymi snami. Reuter 
też cierpi z tego powodu, ale nie przyznaje się do tego przed sa-
mym sobą.

Co więcej, liczne lęki Vadomy mają zaskakująco mocne podsta-
wy: lokalne bagno, Ortschlamm, jest domem przerażającej bestii. 
Jednakże Reuter nie wierzy w nic takiego.

Twoja barka nie wydawała się zbyt dobrze przygotowana. Kto 
naprawdę zarządza budową?
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„Zatroszczyłem się o usługi wspaniałego krasnoludzkiego inży-
niera, Thulgrima Nadrissona. Jest naszym majstrem na placu 
budowy i nadzoruje wszelkie prace. Jest doprawdy niesamowity. 
Pochodzi z Karaz Azgaraz; doskonały profesjonalista. Nie znosi 
niedokładnej roboty i kupuje jedynie od najlepszych. Barka? Przy-
kra strata, ale w biznesie takie rzeczy się zdarzają. Wszelkie nie-
szczęścia przydarzają się na przekór jego profesjonalizmowi, nie 
przez jego brak”.

Reuter wynajął Thulgrima, ale nie jest on tym, za kogo się po-
daje. Prawda jest taka, że krasnolud udaje inżyniera, by pomścić 
krzywdę, którą poniósł z ręki kupców. Thulgrim chce doprowa-
dzić przedsięwzięcie Reutera i Stiegler na dno, zrujnować repu-
tację ich rodzin i zabrać tyle pieniędzy, ile zdoła. Ukrywa swoje 
niedoskonałości, zatrudniając amatorów i, gdy dochodzi do kon-
frontacji, zwalając za niepowodzenia przed Reuterem winę na 
Stiegler i vice versa.

PlOTkI ZE STRZYGaNamI
Inaczej niż Reuter, Reiko i Strzyganie będą stawali się milczący 
i gburowaci, w miarę jak podróż będzie się przedłużać, a mgła 
podnosić. Vadoma, jeżeli przeżyła swoją przygodę, niemalże po-
padnie w katatonię.

Aby nawiązać z kimkolwiek konwersację, Bohater musi poprosić 
o to grzecznie i stanowczo, a następnie zdać Trudny (-20) Test 
Plotkowania. Jeżeli mu się nie powiedzie, zagadnięty Strzyganin 
ziewnie i odpowie: „Słuchaj, mam problemy ze snem i jestem zbyt 
zmęczony na pogawędkę”. Jeżeli Bohaterowie ocalili życie Vado-
mie, nie muszą wykonywać Testu, lecz Strzyganie wciąż zazna-
czą, że są zmęczeni, zanim odpowiedzą na pytanie postaci. Jeżeli 
Test został zdany, Strzyganie odpowiedzą zdawkowo. Zachowują 
swoje opinie dla siebie i uważają, by nie powiedzieć niczego bu-
dzącego kontrowersje ani nie obrazić pracodawców. Jeżeli Bo-
haterowie są w dobrych stosunkach z Reiko, zaoferuje on parę 
z poniższych przykładowych informacji bez konieczności wyko-
nywania Testów:

• Grausee jest zdecydowanie nawiedzone.

• Prawdę powiedziawszy, większość miejsc jest nawiedzonych, 
ale wokół Grausee jest wyjątkowo źle.

• Jeżeli Matuszka Vadoma mówi, że na mokradłach żyje Be-
stia, prawdopodobnie było to dawno temu.

• Obozowisko to dobre miejsce na budowę, ale nie powin-
niśmy zostawać tam dłużej po zakończonej pracy: jest tam 
zbyt wiele duchów.

• Nie znamy się za dobrze na budowie, ale jesteśmy praktycz-
nymi ludźmi, którzy zrobią wszystko, jeżeli dobrze się nas 
poinstruuje.

• Reuter, Stiegler i Thulgrim płacą dobrze i regularnie, ale 
trudno dostać od nich jasne i niesprzeczne ze sobą rozkazy.

• Okoliczni mieszkańcy są do nas wrogo nastawieni. Mówią, 
że jesteśmy złodziejami. To po prostu kłamstwo.

• Czczenie naszych przodków jest dla nas bardzo ważne.

• 

• Nie, ci przodkowie nie są nieumarłymi demonami, które piją 
ludzką krew. Wierzysz we wszystko, co ci mówią? Takie po-
mówienia są rozpowszechniane przez pozbawione honoru 
psy, które nienawidzą nas z zazdrości o nasz wolny styl życia 
i nie znają naszej bogatej kultury i tradycji.

• Reuter zapłaci nam, tak jak obiecał. Na tym przynajmniej 
można u niego polegać.

• Wypadku na barce nie dało się uniknąć i nikogo nie można 
o to obwinić.

Każda rozmowa z Reiko czy innym Strzyganinem jest często 
przerywana przez niepokojące odgłosy dochodzące znad brze-
gów rzeki. Strzyganie nakazują przyciszonymi głosami, by być 
cicho, spodziewając się w każdej chwili zasadzki.

CZEŚĆ 3: W OBOZIE
Po nieco ponad godzinie drogi przez mgłę Bohaterowie docierają 
do obozu. Znajduje się on w niewielkim przesmyku pomiędzy 
Verfelfluss a Grausee, niedaleko niewielkiego kamiennego kręgu. 
Tutaj poznają Stiegler i Thulgrima oraz odkryją, że ich biznes nie 
ma się tak dobrze, jak mogłoby się zdawać.

Opisując obóz, poświęć trochę czasu na przedstawienie, jak nie-
samowita i niepokojąca jest ta lokacja – nie jest to miejsce, gdzie 
zwykle chciałoby się spędzić noc bez ważnego powodu.

Daleko przed postaciami widać źródło Verfelfluss, wielkie szare 
jezioro rozciągające się jak okiem sięgnąć. Obóz znajduje się na 
krawędzi cypla pomiędzy rozległą zatoką jeziora a brzegiem rze-
ki. To całkiem spory kawałek ziemi, łącznie około 12 hektarów, 
pokryty krzakami i głazami.

Mimo tego widać wyraźnie, dlaczego jest to dobre miejsce na 
zbudowanie młyna. Budynek może być z łatwością wzniesiony 
blisko wartko płynącej rzeki.

Stosy drewna i cegieł leżą w gotowości, a małe, ale zapracowane 
obozowisko pełne namiotów i wozów stoi dookoła nich. Wiele 
z powozów wygląda na typowo strzygańskie: wszystkie widzia-
ły lepsze czasy i mają półcylindryczne kształty z zaokrąglonymi 
dachami. Trzy miejsca odznaczają się na tle obozowiska. Jednym 
z nich jest duży namiot w kolorach błękitu i srebra Jungfreudów. 
Stoi najdalej po lewej stronie. Drugim jest duży drewniany wóz, 
bogaty i dostojny. Zaparkowano go na drugim krańcu obozu, po 
prawej. Pomiędzy nimi znajduje się mały namiot, obok którego 
umieszczono drewnianą platformę. Widać przy niej niską kra-
snoludzką sylwetkę ćmiącą fajkę.

Za obozem znajduje się dziksza okolica, gdzie pasma mgły peł-
zają po rozmokłej ziemi ozdobionej wielkimi czarnymi głazami. 
Gdy Bohaterowie spojrzą w ich kierunku, po ich karku przejdzie 
zimny, niepokojący dreszcz.
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Każdy Bohater, który zda Trudny (-10) Test Percepcji lub Łatwy 
(+40) Test Wiedzy (Inżynieria) zorientuje się, że plac budowy jest 
postawiony byle jak. Wszystko jest niezorganizowane: rusztowa-
nie pozostawiono na wpół sklecone; początkowe wykopki są zbyt 
blisko rzeki i zostały podmyte. Narzędzia robotników wyglądają 
tanio, a materiały budowlane leżą bez ładu i składu w stosach lin, 
drewna i cegieł.

Jeżeli Vadoma wciąż żyje, zostaje zabrana przez Reiko do jednego 
ze strzygańskich namiotów. Będzie odpoczywała w łóżku przez 
resztę przygody, ale z chęcią porozmawia z Bohaterami, jeżeli ci 
zwrócą się do niej o radę.

Gdy Reuter zbliży się do obozowiska, jego pogodna pewność sie-
bie zniknie, a uśmiech zmieni się w grymas. Szybko zaprowadzi 
Bohaterów do swojego majstra, Thulgrima. „Thulgrim, słyszysz 
mnie? Thulgrim!”. Thulgrim jest dorosłym krasnoludem z długi-
mi czarnymi włosami i szeroką, szczeciniastą brodą. Nosi brudny 
kombinezon i ćmi dużą, brązową fajkę. Zachmurzy się, gdy jego 
wzrok napotka Reutera.

Zejdzie ze swojego siedziska i przyczłapie bliżej. Wyjąwszy faj-
kę spomiędzy zębów, wydmucha ciężki, smolisty dym w twarz 
Reutera: „Tak szybko z powrotem, człeczyno?”. Reuter rozkaszle 
się: „Cóż, tak… Ech… Widzisz… Cóż, mieliśmy drobną… Przy-
godę… Na rzece. Ci ludzie okazali się bardzo pomocni w tej spra-
wie… Miałem nadzieję, że może załatwilibyśmy im jakąś nagrodę. 
Co więcej, wynająłem ich do wykonania pewnych zadań w obozie. 
Wiesz których. Tych prac, których Strzyganie są… Cóż… Niechętni 
wykonać.”. Przez moment szuka czegoś pod kaftanem i wycią-
ga duży, brązowy klucz na łańcuszku wiszącym mu na szyi. „Być 
może mógłbyś zabrać skrzynię do powozu Stiegler i wydzielić nieco 
srebra dla nich?”.

Thulgrim – szarlatan
Thulgrim jest obozowym majstrem i krasnoludem odpowie-
dzialnym za budowę młyna. Jednakże jest w nim coś więcej, niż 
wydaje się na pierwszy rzut oka. Skonsultuj się z Historią Thul-
grima na stronie 24 w celu poznania szczegółów jego osobistej 
urazy wobec Reutera i Stiegler oraz wstydu, który na nim z tego 
powodu ciąży. Ważne: normalnie krasnoludy nie mogą wykony-
wać Profesji Szarlatana; Thulgrim zrobił to jednak z ważnych dla 
niego powodów. Ma świadomość, że to kala jego honor, i jest go-
towy zapłacić za to cenę.

THULGRIM
Sz WW US S Wt I Zw Zr Int SW Ogd Żyw

4 53 38 49 48 57 26 53 37 52 35 18

Umiejętności: Dowodzenie 52, Targowanie 45 
Cechy: Broń (Młot) +8
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Jeżeli Bohaterowie przypomną, że Reuter obiecał im po złotej 
koronie na głowę, uniesie on ręce i będzie wyglądał na zbolałego. 
Wytłumaczy, iż naturalnie, z dwoma zamkami na skrzyni, naj-
pierw należy to skonsultować ze Stiegler. Co więcej, biorąc pod 
uwagę stratę barki, Stiegler raczej nie będzie zbyt szczodra… Ale 
Reuter przysięga, że w końcu ją przekona i Bohaterowie otrzy-
mają swoją należność. Wreszcie zacznie powtarzać, że jest zmę-
czony i musi pójść trochę odpocząć.

Reuter rzeczywiście jest zmęczony. Czuje się w tym momencie 
raczej przygnębiony. Zbędzie wszelkie dalsze nagabywania w po-
bieżny sposób i uda się do łóżka. Thulgrim ponagli Bohaterów, by 
poszli za nim ze skrzynią do powozu Stiegler.

SPOTkaNIE Z jOhaNNą STIEGlER
Thulgrim nie jest gadatliwym krasnoludem. Przeciwnie, to cierp-
ki i nieobecny typ cierpiący z powodu bezsenności i płonącej 
w jego sercu urazy. Na pytania odpowiada zwykle zwięźle. Jeżeli 
może, to monosylabami. Zapytany o coś wprost odburknie, że „to 
wymaga przemyślenia, dam wam znać później”, zamiast wdawać 
się w konwersację. Jeżeli Bohater zasugeruje, że prace wykonane 
w obozie są poniżej standardów, krasnolud z trudem powstrzyma 
swój gniew.

„Techniki, których używam, gdybym miał dobrą ciżbę krasnoludów, 
byłyby wykonane solidnie niczym Góry Szare, ale da się wykonać je-
dynie tak wiele, mając do dyspozycji tutejsze beztalencia. Jeżeli my-
ślicie, że osiągniecie lepsze rezultaty z tą bandą niezdarnych człeczyn 
i parą bezradnych, skłóconych idiotów, proszę bardzo, próbujcie śmia-
ło”.

W czasie, gdy Bohaterowie zbliżają się do powozu Stiegler, koń-
czy ona właśnie spotkanie z jej znajomym, Hansem Strahnigiem. 
Wyjdzie on, zanim Bohaterowie dotrą na miejsce, jednak Boha-
ter, który zda Trudny (-20) Test Percepcji, będzie mógł dobrze 
przyjrzeć się mężczyźnie opuszczającemu powóz i idącemu do 
obozu. Hans Strahnig to mężczyzna o szorstkim wyglądzie, po-
znaczonej bliznami twarzy i prostych czarnych włosach. Nosi po-
łatany strój wieśniaka w kolorach zieleni i brązu. Więcej na temat 
relacji Hansa i Stiegler można przeczytać na stronie 19.

Thulgrim podejdzie po schodkach do drzwi wielkiego powozu 
i zapuka mocno. Ciche odgłosy szurania i westchnięcie dobędą 
się ze środka. Potem słychać kroki, dźwięk ciężkich obcasów tu-
piących o drewnianą podłogę, aż wreszcie drzwi się otworzą.

Stiegler jest wysoką kobietą ubraną w dobrze uszyte spodnie 
i kaftan. Jej włosy zwisają w lekko oleistych, złotych spiralach. 
Jej usta przypominają kreskę czerwonej farby i wygięte są w gry-
masie niezadowolenia. Ma groźne, żywe oczy o niebieskim kolo-
rze, przekrwione i poprzecierane. Niewiele mówi. Wysyczy przez 
zęby: „Miałam… nadzieję… trochę się… wyspać. O cokolwiek cho-
dzi, nie mogło to zaczekać do rana?”.

Thulgrim jest kompletnie niezrażony jej dyskomfortem. „Barka 
zatopiona. Ci tutaj pomogli uratować co się dało. Reuter chce ich wy-
nagrodzić. Dobrze wynagrodzić, jeżeli to możliwe”.

Stiegler przewróci oczami i westchnie teatralnie. „Tak jakby mój 
szlachetny partner nie okazał dotychczas swojej niekompetencji i roz-
rzutności! Krasnoludzie, już mam plac budowy wyładowany do peł-
na tak zwanymi pomocnikami, którzy uparcie odmawiają pracy dla 
mnie! Wnieście skrzynię do środka i postawcie ją na podłodze, ale nie 
zgodzę się na wydanie nawet jednego miedzianego pensa, dopóki nie 
zobaczę jakichś postępów!”.

Stiegler jest waleczną i zdeterminowaną kobietą, która szczerze 
wzbrania się przed wydaniem większej liczby pieniędzy. Jest jed-
nak także wymęczona przez stres i powracające koszmary. Tak 
więc, jeżeli Bohaterowie będą wykłócać się o należne im wyna-
grodzenie, ostatecznie zgodzi się im zapłacić, byle tylko się ich 
pozbyć. Zdobycie od Stiegler pieniędzy będzie wymagało od Bo-
haterów odegrania wykłócania się i zdania Trudnego (-10) Testu 
Targowania. Jeżeli im się powiedzie, Johanna zgodzi się zapłacić 
im 10 szylingów plus 2 szylingi za każdy Poziom Sukcesu, do 
maksymalnie 1 złotej korony.

Zanim Bohaterowie odejdą, Stiegler trochę zmięknie. Potrzebuje 
kompetentnych ludzi do pomocy na placu budowy. „Być może źle 
zaczęliśmy. Jeżeli tak, proszę o wybaczenie. Zwykle tak się nie zacho-
wuję. Moja praca była… stresująca ostatnimi czasy. Spróbujmy raz 
jeszcze – niech każdy wyśpi się porządnie tej nocy i nad ranem poszu-
kajmy satysfakcjonującego dla każdego rozwiązania, hmm? Zapew-
niam was, cokolwiek Reuter wam obiecał, ja to podwoję – i w przeci-
wieństwie do niego ja zawsze dotrzymuję słowa.

Johanna Stiegler – kupiec
Stiegler jest na skraju załamania nerwowego. Jej współpraca 
z Reuterem – wydająca się początkowo mądrą inwestycją, gdyż 
młody człowiek był niezwykle czarujący – okazała się katastrofą. 
Reuter kłamie i szasta złotem, szasta złotem i kłamie. Patrzenie, 
jak pieniądze zdobyte na umowie z Thaggami (patrz strona 24) są 
wydawane przez Reutera, i brak podstaw prawnych do usunięcia 
go ze spółki sprawiły, że Stiegler nie wie, jak młyn miałby być 
ukończony z Reuterem jako partnerem. Przekonywała, błagała, 
prosiła i groziła, ale Reuter się nie wycofał. Johanna postanowiła 
więc zrobić jedyną rzecz, która pomoże jej utrzymać się w bizne-
sie – pozbyć się Reutera.

W głębi serca Stiegler może być bezwzględną kobietą biznesu 
bez cienia empatii w jej czarnym sercu, ale morderstwo nie jest 
czymś, co rozważałaby w normalnych okolicznościach. Koszmary 
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i ciężka atmosfera wywołana przez Czarne Głazy Grausee wy-
paczyły ją, ale gdyby ich wpływ został zniesiony, świadomość jej 
straszliwego planu szybko by ją złamała.

Odgrywaj ją jako zmęczoną, poirytowaną i o lekko błędnym 
wzroku, ale również gwałtowną i pewną siebie. Spędzi większość 
przygody, unikając spotkania twarzą w twarz, czy to ze strachu 
o to, że inni w jakiś sposób odgadną, co planuje, czy ze wstydu 
przed krasnoludem i przerażenia sobą z powodu zorganizowania 
śmierci Reutera.

JOHANNA STIEGLER
Sz WW US S Wt I Zw Zr Int SW Ogd Żyw

4 35 38 49 48 57 26 53 61 42 35 18

Umiejętności: Targowanie 46
Cechy: Broń (Sztylet) +6

Bohaterowie są następnie pozostawieni sami sobie na tle zacho-
dzącego słońca. Thulgrim wymówi się i uda do łóżka. W obozo-
wisku Strzyganie powoli przygotowują się do nocy. Bohaterowie 
powinni zrobić to samo, o ile nie chcą zdobywać poziomów Stanu 
Zmęczenie.

Bohaterowie mają trzy poniższe oczywiste opcje na odpoczynek:

• Zapłatę Strzyganom 1 szylinga od osoby, by ci przyjęli ich 
do siebie na noc.

• Spanie za darmo u Strzygan, jeżeli ocalili życie Vadomy lub 
Reiko jest z nimi w dobrych stosunkach.

• Wykonanie Wymagającego (+0) Testu Sztuki Przetrwania, 
by zbudować prosty szałas. Sukces oznacza schronienie dla 
jednego Bohatera plus dodatkowego za każde +1 PS.

Wykonanie kilku Testów lub spanie bez odpowiedniego schro-
nienia oznaczać będzie, że Bohaterowie obudzą się następnego 
ranka z poziomem Stanu Zmęczenie.

kOSZmaRY
Tej nocy koszmary nawiedzą podświadomość wszystkich w obo-
zie, chociaż nie każdy będzie je pamiętał. Każdy z Bohaterów 
musi wykonać Wymagający (+0) Test Opanowania. Ci, którzy go 
nie zdadzą, otrzymują Stan Zmęczenie i będą pamiętali następu-
jący koszmar:

Materiał 3: Koszmar

Budzisz się, podrywając się nagle, twoje serce 
bije gwałtownie w piersi. Twoje wspomnienia 
koszmaru powoli odpływają natychmiast po 
twoim przebudzeniu, ale pamiętasz słomiane 
łoże, ogień trawiący chatę, wielkie pazury 
chwytające cię i wiążące sznurem. Przywołujesz 
wspomnienie odbicia Księżyca Chaosu w wodach 
Grausee, przesłonięte przez wielkie, groźne 
oko. Twoje plecy padają na kamienny ołtarz. 
Potem nie pamiętasz już nic poza ostrym bólem 
i poczuciem utraty wszystkiego, bez nadziei, na 
zawsze.

DROGA DO GRAUSEE
Bohaterowie mogą zechcieć udać się do wsi Grausee, by uzyskać 
pomoc lub rady w trakcie przygody. Podobne zachowanie może 
zbić z tropu początkującego MG, ponieważ z jednej strony 
jest to całkowicie rozsądne, z drugiej psuje zabawę, jeżeli 
kompetentny bohater niezależny zostanie wynajęty, by wykonać 
pracę Bohaterów za nich.
Grausee to wiejska społeczność złożona z około 500 dusz 
w większości pracujących na polach. Niektórzy z miejscowych 
łowią także ryby w pełnym karpi pobliskim jeziorze, które dało 
osadzie nazwę. Myśliwi i zbieracze sprzedają tu swój towar, 
wymieniając drewno ze wschodu na jadalne rośliny i grzyby, jak 
również polują na ptaki, króliki i jelenie. Wycinanie torfowiska 
też wspiera lokalną ekonomię, gdyż kostki wysuszonego torfu 
są transportowane z Grausee do Ubersreiku i pobliskich wsi. 
Jak w wielu wiejskich społecznościach w Reiklandzie, domy 
większości miejscowych są rozsiane po okolicy i składają się 
w większości z otoczonych murem farm ufortyfikowanych na 
wypadek ataku goblinów czy innych niebezpieczeństw. Jednakże 
około dwudziestu domów tłoczy się nad brzegiem jeziora, 
a niewielka świątynia Sigmara odpowiada za potrzeby duchowe 
mieszkańców.
Jeżeli Bohaterowie udadzą się do Grausee po pomoc, odkryją, 
że mieszkańcy są zbyt zajęci własnymi problemami. Miejscowi 
potwierdzą, że Stiegler stąd pochodzi, ale zgodzą się ze 
Strzyganami, iż miejsce budowy jest przeklęte. Nie chcą mieć 
z nim nic wspólnego. Mieszkańcy również rozpoznają Hansa 
Strahniga, jeżeli usłyszą jego opis, i zasugerują, że jest to 
gwałtowny mąciwoda, którego Bohaterowie powinni unikać..
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CZĘŚĆ 4: BUDOWA I GŁAZY
Bohaterowie obudzą się pośród normalnej rutyny placu budowy 
– pochyleni strzygańscy robotnicy trudzą się z wybraniem wody 
z podmokłego gruntu, stawiają połączone prowizorycznie rusz-
towania i kontynuują próby budowy młyna, pełne niezdarności 
i niedokładności typowej dla niewykwalifikowanych robotników. 
Gęsta mgła przykrywa ziemię i prześlizguje się między drzewa-
mi, sprawiając, że wszystko jest wilgotne i nieprzyjemne.

Thulgrim odwiedzi Bohaterów, da im cienką strawę złożoną 
z jęczmiennej papki i wydzieli zadania na ten dzień: wykopać 
i odtransportować wielkie, ustawione pionowo głazy, które za-
śmiecają przesmyk. Podczas pracy Bohaterowie mogą odkryć 
wskazówki odnośnie okolicy – „klątwę”, o której Vadoma mówiła 
– i nawet mieć okazję odnaleźć dla siebie skarb. Thulgrim powie 
im, że zadania pochodzą od Stiegler, ale jest pewien, że Reuter 
nakazałby im to samo.

„Jak mogliście się już domyślić, para odpowiadająca za prace w tym 
miejscu nie dogaduje się za bardzo. Nie mogą zdecydować, kto powi-
nien zapłacić wam za robotę, którą wykonaliście wczoraj. Cholerna 
obraza, moim zdaniem, bo gdyby nie wy, całe to złoto prawdopodob-
nie spoczywałoby na dnie rzeki. W każdym razie jedyną rzeczą, która 
się wam na pewno opłaci, jest uczciwa praca potwierdzona uczciwym 
uściskiem dłoni. Stiegler powiedziała mi, żebyście wykopali te stare 
kamienie ogham, które są rozsiane po okolicy. To cholerne utrapienie, 
a Strzyganie odmawiają zbliżania się do nich. Mówią, że to ich 
tabu czy podobny nonsens. Przesądna banda, mówię wam! Jeżeli 
zdołacie przekopać się wokół podstawy i obalić te kamienie, dam 
głowę, że pozostali nie będą mieli problemu z odciągnięciem ich. 
Zróbcie to, a będzie szyling za każdy z głazów, jest ich razem sie-
dem. I to ja obiecuję wam pieniądze – więc dostaniecie je, nieważne, 
co jeszcze Reuter jest czy nie jest wam dłużny.

Thulgrim nie będzie się targował i nie ma nic innego do robo-
ty dla Bohaterów. Jeżeli po prostu odmówią wykopania kamieni, 
sapnie z irytacją, pośle wiadomość do Grausee i wynajmie do tej 
pracy robotników ze wsi.

Jeżeli Bohaterowie będą chcieli porozmawiać z Reuterem lub 
Stiegler, odkryją, że Reuter nie jest w swoim namiocie i nigdzie 
nie można go znaleźć, podczas gdy Stiegler jest zmęczona i za-
spała. Niepokojona powie im, że porozmawia z nimi po południu.

WBREW OCZEKIWANIOM
Normalnie w przygodach tego typu niszczenie starego kamiennego 
kręgu jest wyjątkowo głupim pomysłem. W tym scenariuszu jest 
dokładnie odwrotnie. Jeżeli Bohaterowie wykopią stare kamienie 
ogham, przydarzą się jedynie dobre rzeczy. Obalanie tych głazów 
może jednak przerazić wielu weteranów WFRP spodziewających 
się uwolnienia jakiegoś starożytnego horroru.

kamIENIE OGham
Kamienie ogham są częścią znacznie większej megalitycznej 
struktury rozciągającej się po całej łące. Znajduje się tu sześć 
mniejszych kamieni ustawionych wokół większego pośrodku. 
Mniejsze głazy są zrobione z czarnego granitu pochodzącego 
z Gór Szarych. Każdy z nich jest wysoki na jakieś 1,2 metra 
i pokryty gęstym, kudłatym, zielonym mchem. Zeskrobanie po-
rostów odsłoni abstrakcyjne znaki u podnóża kamieni, przypomi-
nające splątane ze sobą spirale.

Centralny kamień ma ponad dwa i pół metra wysokości, ukształ-
towany jest w sześcioboczną kolumnę z czarnobrązowego bazaltu. 
Nie pokrywa go nic więcej niż drobna warstwa porostów i żad-
ne z miejscowych czerwonych żuków nie próbują znaleźć na nim 
schronienia. Spośród sześciu ścian głazu jedna jest szersza od pozo-
stałych i w przeszłości była bogato zdobiona. Wirujący wzór prze-
cinających się linii biegnie dookoła krawędzi tej ściany, prostopadłe 
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linie dzielą powierzchnię na wiele segmentów. Cokolwiek było na 
nich przedstawione, obecnie jest pozacierane. Czyjaś pradawna 
dłoń ciężko pracowała, by zatrzeć wszelkie ślady tego, co dawniej 
było wykute w tym kamieniu. Całą okolicę pokrywa gęsta mgła, 
lecz nie dotyka kręgu. Ziemia wokół największego głazu usypana 
jest w niewysoki kopiec.

Jeżeli Bohaterowie zaczną kopać wokół kamieni, odkryją, że 
rzeźbienia blisko podstawy nie zostały uszkodzone. Im więcej 
ziemi przekopią, tym więcej odsłoni się dekoracji. Wygląda na to, 
że niegdyś kamienie przedstawiały długą historię dziwacznych 
istot, ale na przestrzeni wieków, które minęły od wykucia ka-
mieni, ktoś włożył wysiłek, by zniszczyć wszelkie ślady istnienia 
stworów i ich aktywności.

Istoty wyglądają okrutnie na pierwszy rzut oka. Dzikie i ogrom-
ne, o ciałach przypominających beczki. Mają trójkątne głowy, na 
środku których znajduje się pojedyncze oko. Stwory te mieszkały 
w prymitywnych wieżach zbudowanych wokół wielkiego jeziora. 
Jedna z istot jest znacznie większa od pozostałych i przedstawio-
no ją na rzeźbieniach jako najważniejszą. Sądząc po jej zwisają-
cych piersiach, jest to samica. Podczas gdy pozostałe stwory są 
łyse, jej włosy zwisają w długich, poskręcanych warkoczach.

Jedna ze scen przedstawia jakiegoś rodzaju wojenną bandę na-
jeżdżającą wioskę niewielkich, okrągłych chat i wynoszącą z niej 
łupy oraz niewolników. Po prawej stronie płaskorzeźby pękata 
matrona unosi w górę nad wodami jeziora odciętą głowę jeńca. 
Powyżej dostrzec można niewyraźne przedstawienie potwornej, 
rogatej głowy.

Następny rząd przedstawia dalsze najazdy i bluźniercze rytu-
ały. Stworom towarzyszy ogromna bestia, niemal czterokrotnie 
większa od pozostałych istot. Z wyglądu przypomina wielkiego 
jaszczura z czterema parami nóg. Postrzępione, wyryte znaki 
przypominające błyskawice strzelają z jej oczu, porażając bez-
bronnych mieszkańców chat.

Ostatni rząd przedstawia śmierć i pogrzeb pękatej matrony. Jed-
nookie stwory zebrały się wokół jej ciała, wyciągając szpony w kie-
runku nieba. Następnie kobieta zostaje pogrzebana na brzegu wiel-
kiego jeziora. Wysoki obelisk zostaje wzniesiony w tym miejscu.

Oczywiście głaz przedstawiony na rzeźbieniach jest tym, który 
obecnie odkopują Bohaterowie. Poszukiwacze przygód mogą ze-
chcieć spróbować zinterpretować odkryte sceny, otrzymując do-
datkowy kontekst w razie sukcesu lub mylące informacje w wy-
padku porażki.

Test Wiedzy (Historia)
Bohater, który zda Trudny (-20) Test Wiedzy (Historia), może 
wywnioskować poniższe informacje na podstawie obrazów wy-
rytych w kamieniu:

Materiał 4: Historia kamieni

Kamienie pochodzą sprzed paru stuleci przed 
Sigmarem, w czasach, gdy prymitywne plemiona 
ludzi w tej okolicy walczyły o dominację ze 
zwierzoludźmi i zielonoskórymi. W tamtych 
czasach jezioro Grausee było domem dla dużego klanu 
Fimirów, które pogrzebały swoją Matriarchinię w tym 
miejscu. Ta Matriarchini najwyraźniej nie miała 
żadnych córek, więc jej śmierć oznaczała rozpad 
klanu. Prawdopodobnie była ona utalentowaną 
wiedźmą. Jej zdolność do komunikacji z Demonami 
Chaosu zapewniła jej wojownikom pomoc ze strony 
chaotycznych bestii, takich jak wściekły bazyliszek 
przedstawiony na kamieniu.

Test Sztuki (Rzeźbiarstwo) lub Rzemiosła 
(Kamieniarstwo)
Bohater, który zda Wymagający (+0) Test Sztuki (Rzeźbiarstwo) 
lub Rzemiosła (Kamieniarstwo), może wywnioskować poniższe 
informacje na temat głazu:

Materiał 5: Rzeźbienia na kamieniach

Kamienie były rzeźbione setki – może tysiące 
– lat temu i od tamtej pory znacznie się 
pozacierały. Jednakże zamazanie centralnego 
kamienia jest znacznie późniejsze – być może 
dokonano go dwieście czy trzysta lat temu, gdyż 
ślady narzędzi są wciąż wyraźnie widoczne. 
Sprowadzenie samych kamieni z Gór Szarych 
wymagało nie lada wysiłku. Zawiłe reliefy 
na zakopanych częściach głazów wskazują na 
wysokie uzdolnienie twórcy posługującego się 
jednak prymitywnymi narzędziami.

Test Intuicji
Bohater z dowolną zdolnością wykrywania magii, który zda 
Przeciętny (+20) Test Intuicji, może wywnioskować poniższe in-
formacje na temat głazu:

Materiał 6: Wiedźmi wzrok i kamienie

W odległej przeszłości wyjątkowo przewrotna 
klątwa musiała zostać nałożona na te głazy. 
Niewielkie ilości mrocznej energii wciąż się do 
nich przylepiają. Ta moc przypomina niewyraźne 
ślady Dhar – wypaczonego czarnego Wiatru Magii. 
Energia ta wydaje się spętana do ziemi, trzymając 
się jakiegoś dawnego, zapomnianego zaklęcia czy 
klątwy, co mogłoby wyjaśnić, dlaczego ludzie 
mają złe przeczucia co do tego miejsca.
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uSuNIęCIE GłaZóW OGham
Obalenie kamieni nie wymaga niczego niebezpiecznego ani wy-
jątkowego, to tylko kwestia ciężkiej pracy. To trudne zadanie, więc 
Bohaterowie muszą zdać Wymagający (+0) Test Odporności po 
obaleniu większej liczby kamieni ogham, niż wynosi ich Bonus 
z Wytrzymałości, lub otrzymają Status Zmęczenie.

Jeżeli Bohaterowie zechcą jedynie usunąć zewnętrzny pierścień 
głazów, mogą to zrobić bez żadnych przeszkód. Usunięcie cen-
tralnego kamienia wywoła podświadome westchnienie ulgi 
w obozie, gdy rozproszą się mroczne energie kolumny.

Jeżeli Bohaterowie będą kontynuowali wykopaliska w nadziei na 
znalezienie pogrzebanych zwłok pod głównym głazem, mogą od-
kryć dalsze interesujące przedmioty. W celu odnalezienia miejsca 
pochówku Bohater musi zdać Wymagający (+0) Test Intuicji lub 
Łatwy (+40) Test Wiedzy (Inżynieria). Testy te mogą być wy-
konane jedynie raz przez każdą postać, choć kilkoro Bohaterów 

może udzielić Pomocy jednemu z nich (zgodnie z zasadami opi-
sanymi w Warhammer Fantasy Roleplay na stronie 155). Posłuż 
się poniższą tabelą w celu odkrycia, co udało się odnaleźć. Bar-
dziej poważne formy porażki oznaczają, że Bohaterom nie udało 
się odnaleźć niczego.

kONIEC RObOTY
Jeżeli Bohaterowie ograniczyli się jedynie do obalenia kamieni, 
powinni skończyć pracę około południa. Jeżeli wykopali grobo-
wiec, zakończyli robotę późnym popołudniem lub nawet później, 
w zależności od sukcesu wykopalisk. Jeżeli zagadną Thulgrima 
na temat zapłaty, odpowie im, że zajmie się tym wieczorem, gdy 
zwykle rozlicza wypłaty dla wszystkich.

Obalenie centralnego głazu rozproszy mroczne energie wpływa-
jące na plac budowy i Dhar uczepiony obelisku szybko się roz-
wieje, pozostawiając normalny kamień. Dowolny Bohater, który 
poprzednio zauważył te energie, wyczuje ich zanikanie w mo-
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PS Rezultat Konsekwencje

+6 lub 
więcej

Zdumiewający 
Sukces

Bohaterowie szybko zlokalizowali i odkryli grobowiec Matriarchini Fimirów. Jej sarkofag zo-
stał zalany stęchłą wodą z Grausee. Wszystko, co po niej pozostało, to starożytne ubranie, włosy 
i parę kości. Jednakże w środku znajduje się również sześć złotych bransolet. Są one kiepsko 
wykonane. Jakość metalu nie jest zbyt wysoka, ale mogą zostać sprzedane złotnikowi w mieście 
takim jak Ubersreik za 2 zk każda, chociaż Targowanie się może zwiększyć zysk. Mogą zamiast 
tego zostać sprzedane kolekcjonerowi za 3-15 zk każda. Transport i znalezienie kupca – oraz 
upewnienie się, że nie zostaną one skradzione w trakcie – mogą być przygodą samą w sobie.

Od +4 
do +5

Imponujący 
Sukces

Jak przy Zdumiewającym Sukcesie, ale Bohaterowie zwrócili na siebie uwagę podczas wykopa-
lisk i po obozowisku rozniosła się plotka o tym, że znaleźli coś wartościowego. Pomiędzy robot-
nikami znajduje się złodziejka, która spróbuje ukraść coś od losowego Bohatera przed końcem 
przygody. Kiedy dokładnie się to wydarzy, zależy od MG. Złodziejka wykona Przeciwstawny 
Test Zwinnych Palców przeciwko Percepcji. Jej Umiejętność wynosi 56. Jeżeli złodziejce się 
powiedzie, ucieknie z 2 bransoletami (jeżeli Bohater miał je przy sobie) albo połową pieniędzy 
Bohatera.

Od +2 
do +3

Sukces Jak przy Zdumiewającym Sukcesie, ale praca zajmuje sporo czasu i Thulgrim dołącza do Bo-
haterów, by sprawdzić, jak im idzie, w momencie, w którym właśnie odnajdują skarb. O ile nie 
użyją jakiegoś rodzaju sztuczki zwinnych dłoni (lub jej magicznego odpowiednika), by ukryć 
znalezisko, krasnolud zaznaczy, że każde złoto znalezione na terenie budowy należy do Reutera 
i Stiegler. Zaoferuje im jednak 7 srebrnych szylingów znaleźnego za każdą bransoletę. Można 
wytargować u niego do 10 szylingów zamiast tego.

Od +0 
do +1

Znikomy 
Sukces

Jak przy Wyjątkowym Sukcesie, ale Bohaterom wiele czasu zajęło znalezienie czegokolwiek, 
a w międzyczasie cały plac budowy zdał sobie sprawę z ich aktywności. Zanim postaci znajdą 
jakikolwiek skarb, Stiegler obserwuje już ich każdy krok niczym jastrząb. Natychmiast zabiera 
wszystkie cenne rzeczy, jakie znajdą. Jeżeli Bohaterowie będą nalegali, że należy im się jakieś 
wynagrodzenie, i zdadzą Trudny (-20) Test Charyzmy, kobieta niechętnie zgodzi się oddać im 
4 srebrne szylingi znaleźnego dla każdego.

Od -1 
do -0

Znikoma 
Porażka

Bohaterowie nie odnajdują niczego. Jednakże, zanim opuszczą wykopaliska, Thulgrim zjawia się 
i sam zauważa skarb. Jeżeli Bohaterowie zechcą oświadczyć, że bez ich pomocy niczego by nie 
znalazł, i zdadzą Trudny (-20) Test Przekonywania, zaoferuje im 2 srebrne szylingi znaleźnego 
dla każdego.



mencie, gdy głaz zostanie obalony. Wkrótce niepokojące wraże-
nie w obozowisku zaniknie i ogólne poczucie ulgi rozejdzie się po 
okolicy. Od tego momentu koszmary przestaną dręczyć miesz-
kańców okolic Grausee.

CZARNE KAMIENIE GRAUSEE
Czarne Kamienie stały w tym miejscu od przeszło trzech 
tysięcy lat. Pomijając złowrogi wygląd i znaczenie grobowca 
dawno zmarłej fimirskiej wiedźmy, centralny kamień wywoływał 
następujące efekty, póki stał nieporuszony:

• Wszelkie świadome istoty w promieniu 3 km od kamienia 
cierpiały od koszmarów pełnych morderstw, śmierci i straty 
(patrz Koszmary, strona 13).

• Mgła unosiła się w promieniu do 5 km od kamienia nawet 
w najjaśniejszy letni dzień.

• Bestia z Ortschlamm, strażnik kamienia – mimo że dawno 
zapomniała swego celu – nie mogła umrzeć (patrz Wieczna 
Bestia na stronie 20).

CZĘŚĆ 5: MORDERSTWO 
RUTGERA REUTERA
W czasie, gdy Strzyganie odstawiają swoje narzędzia, kończąc 
pracę, Bohaterowie mogą zechcieć odpocząć i coś zjeść. Poszu-
kiwacze przygód zaimponowali Strzyganom, jeżeli zdołali obalić 
jakiekolwiek kamienie, i otrzymają od nich miski z ostrym mię-
snym gulaszem. Atmosfera się wyraźnie poprawiła, jeśli główny 
głaz ogham został usunięty, chociaż nikt poza Vadomą nie po-
łączy tych dwóch faktów. Wspomni ona o tym tylko wtedy, gdy 
ktoś odwiedzi ją w jej namiocie. Co więcej, jeżeli wszystkie ka-
mienie zostały obalone, mgła w większości rozproszy się.

Po jedzeniu Strzyganie rozpalą wielkie ognisko, a następnie za-
czną śpiewać i tańczyć, jeżeli kamienie zostały wykopane. Reiko 
zaprosi Bohaterów, by do nich dołączyli. Później, w miarę jak 
światło dnia zacznie ustępować nocy, nadejdzie Thulgrim mówiąc, 
że potrzebuje Reutera, by ten otworzył skrzynię z funduszami na 
zapłaty dla wszystkich, ale nie może nigdzie go znaleźć.

Jeżeli Bohaterowie zechcą się rozejrzeć za Reuterem, powinni za-
cząć od jego namiotu. W przypadku gdy kamienie zostały obalo-
ne, z łatwością zauważą zdeptaną trawę i ślady prowadzące od na-
miotu w kierunku brzegu rzeki, odsłonięte przez podnoszącą się 
mgłę. Kształty wielkich, trzypalczastych łap, każdy prawie metro-
wej długości, są wyraźnie odciśnięte w błocie wzdłuż tropu. Jeżeli 
mgła nie ustąpiła, zauważenie ich wymaga Wymagającego (+0) 
Testu Percepcji, by zobaczyć te detale w wieczornym zmierzchu.

Jeżeli Bohaterowie nie biorą udziału w szukaniu Reutera, strzy-
gańscy robotnicy odnajdą trop pod komendą Thulgrima, podążą 
nim i podniosą alarm, który prawdopodobnie przywoła wszyst-
kich nieobecnych.

Niedaleko brzegu rzeki znajduje się gęste, wysokie sitowie, po-
woli kołyszące się na wietrze. Leży tu ciało Rutgera Reutera. Jego 
zwłoki to szokujący widok. Jest on ubrany w białą, lnianą koszulę, 
całą skąpaną we krwi. Brak mu prawej ręki. Rozdarte ramię su-
geruje wiele ostrych nacięć wykonanych z dzikością. Mimo tego, 
że ciało nosi ślady bestialskiego mordu, jego twarz jest dziwnie 
spokojna, oczy zamknięte, a usta lekko otwarte. Wielkie, trzypal-
czaste ślady są widoczne w przybrzeżnym błocie. Strzępy mgły 
wciąż trzymają się jego zimnego ciała, owijając się wokół jego 
ramienia i nóg niczym macki z dymu.

Niewielkie zbiorowisko Strzygan szybko gromadzi się wokół, 
szepcząc między sobą w tonie narastającej paniki. Reiko głośno 
wyraża ich zaniepokojenie. „To miejsce jest przeklęte! Wielka Bestia 
z Ortschlamm nadeszła!”. Pokaże na bagno leżące po drugiej stronie 
rzeki. „Przybyła, wyczuwszy krew, tak jak przepowiadała Madam 
Vadoma! Nadszedł czas, by się stąd wynosić”. Po tych słowach pozo-
stali Strzyganie zaczną wykonywać znaki odpędzające zło. Niektó-
rzy wymruczą coś w swoim dialekcie i udadzą się do wozów.

Jeżeli Bohaterowie zbadają ciało Reutera, znajdą przy nim klucz 
do skrzyni wiszący na jego szyi. Bohater, który zechce dokładniej 
przyjrzeć się ranom i zda Trudny (-20) Test Percepcji lub Łatwy 
(+40) Test Leczenia, zauważy, że lewa ręka Reutera nie nosi żad-
nych śladów walki, a pomijając brakujące prawe ramię, jego ciało 
nie zostało zmiażdżone, obite czy pogryzione.

kluCZOWY mOmENT
Kiedy Thulgrim i Stiegler dotrą na miejsce, zaczną wykłócać się 
o to, które z nich powinno zatrzymać klucz Reutera. Przeczytaj 
lub sparafrazuj poniższy tekst graczom, modyfikując go odpo-
wiednio zgodnie z tym, co wydarzyło się wcześniej:

Stiegler spogląda na ciało Reutera z nieukrywanym niesmakiem. „Więc 
teraz głąb dał się zabić! Przypuszczam, że to ja będę musiała wytłu-
maczyć to jego rodzicom. Tak jakby nie sprawił mi już dość kłopotów!”.

Thulgrim wyburczy: „Niech cię szlag, okaż trochę cholernego szacunku 
zmarłym”.
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„Szacunku? Potrzebujemy sprawiedliwości!”. Stiegler wyciągnie cięż-
ką sakwę zza pasa. „Dziesięć złotych koron dla odważnych dusz, któ-
re przyniosą mi głowę odpowiedzialnego za to potwora!”. Pomacha 
sakwą w powietrzu. „Dziesięć złotych koron!”. Następnie zrobi krok 
w kierunku ciała. „Odzyskam je ze wspólnych funduszy. Gdzie jest 
jego klucz?”.

„W zasadzie myślę, że lepiej, abym ja go zatrzymał”, wtrąci się Thul-
grim. „To łączona operacja, było nie było. Wątpię, by Reuter był szczę-
śliwy, gdyby jego inwestycja trafiła w ręce obcego. Wiem, jak ja bym się 
czuł, gdybym zobaczył kogoś innego z moimi pieniędzmi”. Thulgrim 
rzuci Stiegler znaczące, nienawistne spojrzenie, chociaż ona wydaje 
się go nie dostrzegać.

„A jaki autorytet, jaką podstawę masz niby ty w tej sprawie, mości 
krasnoludzie? Żadne! Dopóki Reuterowie nie przyślą kogoś na za-
stępstwo ich drogiego zmarłego Rutgera, ja tutaj rządzę!”.

Jeżeli Bohaterowie mają swoje zdanie odnośnie tego, kto powi-
nien zatrzymać klucz, mogą je teraz wyrazić. Jeżeli nie, Thulgrim 
ustąpi w końcu Stiegler, ale będzie dalej przeklinał pod nosem. 
Żaden z robotników nie jest ani odrobinę zainteresowany tropie-
niem potwora, zatem Stiegler i Thulgrim będą zachęcali do tego 
Bohaterów. „Po coś Reuter was tu w końcu przyprowadził!”. Boha-
terowie zostaną zaopatrzeni w niewielką łódź wiosłową, dzięki 
której zdołają dotrzeć do zachodniego brzegu Verfelfluss.

CZĘŚĆ 6: BESTIA 
Z ORTSCHLAMM 
Bohaterowie podróżują wzdłuż jeziora do Ortschlamm, by od-
kryć prawdę o rzeczywistych mordercach Reutera. Mogą być 
zdumieni swoim odkryciem: bandytami wynajętymi przez Stie-
gler. Jednakże lęki Vadomy potwierdzą się, gdy ten sam potwór, 
którego przestępcy próbowali udawać, spróbuje pożreć każdego, 
kogo zobaczy.

ORTSCHLAMM
Na zachód od Grausee rozciąga się zalesione bagnisko znane 
jako Ortschlamm. Mokradła są mroczne i niepokojące, według 
legend przeklęte przez jakąś dawną złą moc. Niezdrowa, brązowa 
mgła pokrywa wszystko nawet w słoneczny dzień, a cuchnący 
zapach unosi się ponad nieruchomą wodą. Na peryferiach 
Ortschlamm pracują robotnicy przy torfowiskach i rybacy 
z Grausee, ale zbieracze zapuszczają się w głąb bagien, jedynie 
gdy desperacko potrzebują węgorzy i raków. Jest to miejsce 
nędznych połowów, tragicznych strat i na wpół widocznych 
kształtów sunących w oddali.

PODążaNIE TROPEm
Trop jest szokująco, nieomal komicznie łatwy do odna-
lezienia po drugiej stronie rzeki. Liczne trzypalczaste 
ślady są widoczne na jej brzegu. Pozwól Bohaterom na 

wykonanie Wymagającego (+0) Testu Tropienia, by zorientowali 
się, że z tropem jest coś nie tak. Jeżeli osiągną 3+ PS, zrozumieją, 
że ślady zostały pozostawione specjalnie – są na przemian cięższe 
i lżejsze od tych, które pozostawiłaby normalna krocząca istota. 
To sugeruje podstęp.

Trop prowadzi pośród plastrowatych wykopków robotni-
ków torfowych. Ich długie łopaty pozostawiły głębokie kanały 
w kluczowych częściach okolicy. Okrywa je lepiąca się, brązo-
wa mgła. Ziemia jest zdradziecka pod nogami – ledwo widocz-
na przez wyziewy skrywające miękkie, czarne, zasysające błoto. 
Wkrótce Bohaterowie będą zmuszeni skakać pomiędzy niewiel-
kimi wysepkami wznoszącymi się ponad mgłą – solidnym grun-
tem pokrytym zaschniętą skorupą wysuszonego przez słońce 
błota lub pagórkami, na których rośnie gruba, brązowa, bagienna 
trawa niewielkiej wysokości.

Im głębiej w moczary, tym ścieżka zaczyna być coraz bardziej za-
rośnięta. Dzika kraina pokryta jest lasem wysokich białych brzóz 
o sztywnych, cienkich gałęziach, które kołyszą się ponad głowami 
przechodzących Bohaterów, blokując resztki dziennego światła.

Powoli droga zaczyna się podnosić i prowadzić pod górę, cho-
ciaż bagienny grunt utrudnia dalszą podróż. Bohaterowie powin-
ni zdać Wymagający (+0) Test Odporności lub otrzymają Stan 
Zmęczenie. Poszukiwacze przygód mogą zechcieć odpocząć tutaj 
na parę chwil, by odzyskać oddech i usunąć ten Stan, ale zanim 
zdołają, przeczytaj lub sparafrazuj im poniższy tekst:

W miarę jak przedzieracie się przez wyjątkowo gęsty zagajnik 
schorzałych brzóz, znienacka słyszycie w pobliżu gwałtowny krzyk. 
W gęstej mgle dostrzegacie trzy niewyraźne sylwetki biegnące w wa-
szą stronę, uciekające przed znacznie większym, górującym 
nad nimi kształtem.

Przed nimi znajdują się rosnące rzadziej drzewa, sku-
pione wokół brzegu wielkiego, błotnistego stawu. Trzech 
zbieraczy z trudem gramoli się z błotnistej wody w ślepej 
panice, porzucając swoje plecaki i laski, w miarę jak sta-
rają się uciec przed ścigającą ich potwornością.
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Stwór jest masywny, ma prawie 6 metrów długości – unosząc łeb 
i ramiona ponad zbieraczami. Porusza się na ośmiu brudnych 
łapach i rozdziawia swój przepastny pysk. Istota jest wyraź-
nie starożytna i schorowana, jej ruchy są paralityczne, niepew-
ne i arytmiczne. Wiele z jej zębów połamało się lub wypadło, 
jej bladozielona skóra zwisa w zwiotczałych zmarszczkach z jej 
łuskowatego, wychudłego ciała. Zezuje i węszy, w miarę jak prze-
mierza mgłę. Jej paciorkowate oczy są przymglone przez kata-
rakty. Wciąż jest to przerażający wygląd – mimo że bestia może 
mieć swoje najlepsze czasy dawno za sobą, cios jej pazurów jest 
w stanie rozedrzeć człowieka na dwoje.

Bestia z Ortschlamm
Bestia z Ortschlamm to starożytny bazyliszek, który ma swoje 
leże na bagnie. Przebywa tu od tysiącleci. Ohydna istota Chaosu 
została dawno temu spętana przez Fimiry, jej obecność na ba-
gnach zatruła zaś stojącą wodę i przemieniła miejsce w nieprzy-
jazne dla większości życia. Tak jak inne bazyliszki, jest to wielki 
jaszczur o ośmiu nogach. Mimo że jest to potężny przeciwnik, 
bazyliszek osłabł z wiekiem i obecnie jego oczy są zamglone i sła-
be. Jego stosunkowa niemoc jest odzwierciedlona w statystykach, 
które są znacznie słabsze od przynależących do zdrowego okazu.

To jedyna postać niezależna w tym scenariuszu, która posiada 
kilka Cech do zapamiętania, warto więc poświęcić czas na 
przeczytanie, a następnie ponowne przeczytanie, co każda z nich 
robi. Dzięki temu, gdy Bestia przybędzie, twoja gra nie będzie 
przerywana, kiedy będziesz poszukiwać zasad Cech i ich efektów..

BESTIA Z ORTSCHLAMM
Sz WW US S Wt I Zw Zr Int SW Ogd Żyw

4 25 15 45 55 15 10 - 17 23 - 45

Umiejętności: Broń Biała (Kły i Pazury!) 45; Zastraszanie 75
Cechy: Broń +6, Długi Krok, Jad, Niewrażliwość (Trucizny), 
Ogon +8, Pancerz (1), Petryfikujące Spojrzenie, Rozmiar 
(Wielki), Siewca Zarazy, Ugryzienie +7, Widzenie w Ciem-
ności, Zimnokrwisty, Zwierzęcy

Hans Strahnig, Gurdt i Frederickel Hynckel
Ci trzej mężczyźni to mieszkańcy okolic Grausee. Zostali wyna-
jęci przez Johannę Stiegler, by zabić Rutgera Reutera i pozosta-
wić fałszywy trop prowadzący do tego jeziora. Ku swej rozpaczy 
odkryli oni, że plotki o dziwnej bestii zamieszkującej te bagna, 
opowieści, które słyszeli jako dzieci, mają silne oparcie w faktach. 
Wszyscy mężczyźni mają podobny wygląd: długie ciemne włosy 
i szczeciniasty zarost. Noszą proste chłopskie ubrania w odcie-
niach zieleni, szarości i brązu. Szczególną uwagę zwracają ich 
buty, owinięte w grube warstwy rozmokłego futra.

Hans ma groźną gębę i wyraźnie jest przyzwyczajony do przemocy. 
Jego nos nosi ślady złamania i wyraźne blizny przecinają jego lewą 
brew, policzki i czoło. Podczas rozmowy sapie i jąka się, punktując 
swoją mowę przekleństwami. Bohaterowie mogli widzieć wcześniej 
Hansa, jeżeli byli czujni we wcześniejszych scenach, był on bowiem 
człowiekiem, który rozmawiał ze Stiegler, kiedy po raz pierwszy 
przybyli do obozu (patrz strona 12). Gurdt jest niższy i szczuplejszy 
od towarzyszy. To urodzone popychadło z niewieloma własnymi 
opiniami. Zdaje się na Hansa we wszystkich sprawach. Frederick 
ma nadwagę i poci się nieustannie, chociaż jego ciężka budowa 
nadaje się dobrze do wywierania przemocy..

HANS STRAHNIG, GURDT,  
I FREDERICK HYNCKEL

Sz WW US S Wt I Zw Zr Int SW Ogd Żyw

4 35 30 35 35 30 35 30 30 35 25 *

Umiejętności: Broń Biała (Podstawowa) 50, Sztuka Prze-
trwania 45, Tropienie 45
Cechy: Broń +7, Uprzedzenie (Mieszkańcy Miast, Obcokra-
jowcy) 
Ekwipunek: Każdy z mężczyzn ma przy sobie niewielki kosz 
na węgorze, sieć i toporek. Hans ma sakiewkę z 20 srebrnymi 
szylingami – ich zapłatę. Mężczyźni nieśli ze sobą torby i la-
ski, zanim zostali zaatakowani. Zostały wyrzucone, by mogli 
szybciej uciekać. Laski pomagały im w tworzeniu fałszywego 
tropu, więc mężczyźni nie będą zainteresowani odzyskaniem 
ich, kiedy Bohaterowie są w pobliżu.
* Hans ma 10 pozostałej Żywotności, Gurdt 8, a Frederick 5.
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Walka Z baZYlISZkIEm
Bazyliszek z Ortschlamm będzie walczył zaciekle, ale zgodnie 
z Cechą Zwierzęcy może uciec zaatakowany ogniem lub gdy 
spadnie do 22 punktów Żywotności lub mniej. Jest stary i dosyć 
słaby. Stracił ostrość wzroku i jego petryfikujące spojrzenie nie 
działa tak dobrze, jak u normalnego bazyliszka. Wciąż jest god-
nym przeciwnikiem dla bandytów i prawdopodobnie pokonanie 
go będzie wymagającym zadaniem również dla Bohaterów. Cho-
ciaż opryszkowie próbują uciec, zbiorą się w sobie, jeżeli drużyna 
zaatakuje bazyliszka. Pomogą poszukiwaczom przygód w zabiciu 
potwora, ale jeżeli którykolwiek z nich spadnie do 3 lub mniej 
punktów Żywotności, spróbuje uciec z powrotem do Grausee.

Bazyliszek może zostać zaszlachtowany, złapany czy nawet od-
pędzony. Jeżeli zostanie zabity, niektóre części jego ciała mogą 
zostać sprzedane czarodziejom czy alchemikom albo użyte do 
wytworzenia trucizn.

WIECZNA BESTIA
Jeżeli bazyliszek zostanie zabity, gdy centralny kamień ogham wciąż 
stoi w obozowisku, martwa bestia będzie się regenerować, a jej rany 
zasklepią się powoli i boleśnie. Stara magia dawno zmarłych Fimirów 
odnowi strażnika kamieni. Ostatecznie, po paru tygodniach, bestia 
powróci na bagna Ortschlamm, jak robiła to po wielokroć wcześniej. 
Jeżeli Bohaterowie zabrali części jej ciała, te makabryczne kawałki 
przebudzą się po tygodniu i z mokrym odgłosem zaczną toczyć się 
przed siebie, szukając pozostałych części bazyliszka, by na powrót 
się z nimi połączyć. Pozostawią po sobie ślad krwi i czarnego Dhar 
w miejscu, gdzie ciągnęły się z powrotem do Ortschlamm! To może 
wywołać interesujący problem dla każdego, kto był na tyle głupi, by 
zjeść mięso bazyliszka. To, co zaczęło się jako niejasne odczucie 
ciągnięcia w kierunku Ortschlamm, wkrótce przerodzi się w kłujący 
ból i potworną erupcję.

SPRZEDaż baZYlISZka, żYWEGO CZY 
maRTWEGO
Biorąc pod uwagę jego kiepski stan, większość instytucji takich 
jak menażerie czy uniwersytety nie będzie za bardzo zaintereso-
wana kupieniem tego okazu. Bohaterowie mogą dostać około 10 
złotych koron za żywego bazyliszka i 4 złote korony za martwego, 
gdyby znaleźli kupca. Jeżeli Bohaterowie sprzedadzą skórę i kości 
do muzeum czy na uniwersytet, mogą zarobić nawet do 3 złotych 
koron, a następnie kolejne 2 zk za sprzedaż organów wewnętrz-
nych w aptece takiej jak Apteka Cordelii (patrz WFRP Zestaw 
Startowy: Ubersreik, strona 16). Istnieje rynek z zapotrzebowa-
niem na mięso bestii; ogry gotowe są zapłacić garść srebra za 
garść mięsiwa, a znajdzie się też kilku Epikurejczyków gotowych 
zapłacić złotem za steki z bazyliszka. W okolicy odpowiednią 
osobą jest Johann Zustrass, szef kucharzy z restauracji Skrzydła 
Pegaza (patrz WFRP Zestaw Startowy: Ubersreik, strona 46), 
który zapłaci 10 srebrnych szylingów za stek – a jest aż 150 od-
powiednich na nie kawałków mięsa bestii! Jednakże zaintereso-
wanie Zustrassa egzotycznym mięsem nie jest szeroko znane i nie 
będzie chciał on kupić więcej niż 20 steków, tak więc nie będzie 
to łatwa do sfinalizowania transakcja.

Jeżeli Bohaterowie zechcą sprzedać truchło, będą musieli wymy-
ślić, jak odpowiednio je przetransportować do potencjalnych na-
bywców, prawdopodobnie w Ubersreiku. Muszą również uważać 
na przedstawicieli prawa, którzy mogą zadawać trudne pytania 
na temat tego, skąd Bohaterowie mają ze sobą taką wypaczoną 
bestię.

Na koniec, oczywiście, jeżeli centralny kamień ogham wciąż stoi, 
wszystkie te kawałki bazyliszka zaczną się ruszać w przeciągu 
tygodni, więc Bohaterowie nie mają wiele czasu na sprzedanie 
gorącego, choć zimnokrwistego, towaru.
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Wytwarzanie trucizn
Bohater, który zda Trudny (-20) Test Rzemiosła (Trucizny), 
może pozyskać toksyczny materiał z woreczków jadowych, prze-
wodów żółciowych i gałek ocznych martwego bazyliszka, a na-
stępnie spreparować je razem, by stworzyć miksturę zawierającą 
złowrogie właściwości potwora. Liczba dawek trucizny wynosi 
2 przy zdanym Teście plus 1 za każdy dodatkowy PS. Porażka 
o więcej niż -2 PS oznacza, że truciciel sam się otruł.

Złowroga Żółć Bazyliszka: Ta trucizna została wytworzona 
z połączenia oczu i woreczków jadowych świeżo zabitego bazy-
liszka. Jest to odrażająca w smaku toksyna i każdy, kto spożyje ją 
w jedzeniu czy napoju, powinien wykonać Łatwy (+40) Test Per-
cepcji. Sukces oznacza, że wyczuł on niepokojący posmak, zanim 
ucierpiał od działania trucizny, ale otrzymał Stan Oszołomienie 
na jedną Rundę, gdy wymiotował posiłek. Przetrawiona mikstura 
wywołuje 2 poziomy Stanu Zatrucie odpierane Problematycz-
nym (-10) Testem Odporności. Jeżeli postać nie zdoła odeprzeć 
Stanów Zatrucia, zostaje permanentnie przemieniona w kamień. 
Złowroga Żółć Bazyliszka jest warta 10 złotych koron za dawkę 
i ma Egzotyczną dostępność.

COś Tu śmIERDZI…
Gdy bazyliszek zostanie zabity lub pochwycony, wciąż żywi ban-
dyci zaczną dziękować z głębi serca i są gotowi pomóc Bohaterom 
wrócić nad jezioro, ale odmówią przepłynięcia do obozowiska.

Jeżeli zostaną zapytani o swoją obecność na bagnie, ich przywód-
ca (Hans, jeżeli wciąż żyje) przemówi w podobny sposób:

„Na brodę Taala, było blisko! Wątpię, żebyśmy przetrwali, gdyby nie 
wy. Przybyliśmy do Grausee dziś rano, chcąc złapać trochę węgorzy 
w Ortschlamm. Słyszałem opowieści o wielkiej bestii, która żyła na 
bagnach, gdy żem siedział jeszcze na kolanach niani, ale nigdy nie 

sądziłem, żeby była jakakolwiek w nich prawda! Chwała Shallyi, że 
was sprowadziła w potrzebie!”.

Jednak nie wszystko w opowieści zbójów składa się w całość – co 
mogą zauważyć spostrzegawczy Bohaterowie.

Ślady: Trop, którym podążali Bohaterowie od miejsca śmierci 
Reutera, był trójpalczasty. Bazyliszek ma czteropalczaste łapy 
z długimi, ostrymi pazurami. Będzie to oczywiste dla każdego 
Bohatera, który zechce zbadać stopy bazyliszka lub ślady pozo-
stawione w błocie do tropu, który prowadzi od obozowiska.

Rozrzucony dobytek: Gdy na początku zostali zaatakowani 
przez bazyliszka, bandyci porzucili część dobytku: dwa duże pa-
kunki i trzy drewniane laski. Po walce jeden ze zbójów pójdzie 
zebrać torby, ale będzie udawał, że lasek już nie ma. Jeżeli Boha-
terowie przyjrzą się im, odkryją, że mają one doczepione dziwne 
konstrukcje z linki i kawałków drewna na końcach. Zapytani o to 
bandyci odpowiedzą, że laski zostały zaprojektowane do chwy-
tania węgorzy i żab, to oczywiste kłamstwo można zaś przejrzeć, 
zdawszy Łatwy (+40) Test Intuicji. Laski idealnie pasują do trój-
palczastych śladów, którymi Bohaterowie podążali. Jeżeli będą 
nalegać na przeszukanie pakunków, odkryją w nich wielki rzeź-
nicki nóż pokryty krwią Reutera. Bandyci będą się zarzekać, że 
używali go do patroszenia węgorzy, które zjedli na obiad.

Ekwipunek zbójów: Stopy bandytów są owinięte przemokłym 
futrem. Bohater, który zda Przeciętny (+20) Test Percepcji lub 
Łatwy (+40) Test Tropienia, zauważy, że jest to obuwie utrudnia-
jące poruszanie, ale niepozostawiające widocznych śladów. Zapy-
tani o dziwne buty zbóje stwierdzą, że założyli je, by ochronić się 
przed zimnem. Co więcej, ekwipunek rybacki bandytów obejmu-
je trzy niewielkie pułapki na raki i trzy małe sieci, zdecydowanie 
niewiele, jak na kogoś określającego się jako profesjonalny łowca 
węgorzy.
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OSkaRżENIE ZbójóW
Bohaterowie mogą założyć, że to bazyliszek jest odpowiedzial-
ny za śmierć Reutera, ci mężczyźni są zaś jedynie pechowymi 
łowcami węgorzy. Jeżeli poszukiwacze przygód nie wykażą za-
interesowania dalszym śledztwem ani nie potraktują bandytów 
z podejrzliwością, zbóje będą szczęśliwi, mogąc udać się w swoją 
stronę. Powrócą do wioski Grausee, by dalej żyć w spokoju. Bo-
haterowie przegapili szansę na odkrycie prawdy, ale nie niesie to 
ze sobą dalszych konsekwencji.

Jednakże, jeżeli oskarżą mężczyzn o morderstwo Reutera, ban-
dyci zareagują agresywnie. Jeśli przewyższają liczebnie drużynę, 
zaatakują i będą walczyć ze wszelkich pozostałych im sił. Jeżeli 
nie, spróbują uciec do Grausee i należy ich ścigać (patrz zasady 
pościgu w Warhammer Fantasy Roleplay, strona 166).

Zbóje nie są szczególnie odważni czy przerażający. Jeżeli zostaną 
pokonani przez Bohaterów, wyjawią wszystko, co wiedzą, jeżeli 
oszczędzi się ich życia.

Przeczytaj lub sparafrazuj poniższy tekst:

„Poddajemy się! Poddajemy się, na miłość pana naszego Sigmara, 
przestańcie!”. Mężczyźni rzucają broń na ziemię i unoszą w górę 
ręce. „To prawda, to prawda, zabiliśmy kłamliwego miejskiego 
chłoptasia, zrobilim to. Udusilim go we śnie, nie męczył się. 
To nie był nasz plan, jasne? My tylko robilim, co nam kazano, to 
wszystko. Nic osobistego.

Rujnował wszystko Johannie, psuł wszystko, a do tego jeszcze sabo-
tował. Zrobilim to dla niej, jasne? Ona pracowała ciężko i długo, by 
dostać to zlecenie. On by jej wszystko zrujnował, gdybyśmy go nie 
powstrzymali. Wynajął tego bęcwała krasnoluda i tych obcych niero-
bów. Na Mitterfruhla, wydał złoto przeznaczone, by przetrwać rok. 
Przez cały czas obiecywał jej, że wie lepiej od niej, jak prowadzić jej 
interesy. Wszyscyśmy się zgodzili, że… trzeba było się go pozbyć”.

Zbóje będą towarzyszyć Bohaterom do obozowiska i do aresz-
tu, póki mają poczucie, że ocali to ich skórę. Gdy tylko nie będą 
w bezpośrednim niebezpieczeństwie, spróbują uciec.

CZĘŚĆ 7: Z POWROTEM 
W OBOZIE
Bohaterowie powracają w końcu do obozowiska, by uzyskać za-
płatę od Stiegler, a być może też oskarżyć ją o zorganizowanie 
zabójstwa Reutera.

Jednakże, podczas gdy Bohaterowie przedzierają się przez ba-
gno, rzeczy w obozie nie mają się dobrze. Nie tylko Reiko i wielu 
Strzygan spakowało się i odeszło, lecz także Thulgrim wymknął 
się, zabrawszy ze sobą skrzynię z funduszami!

Co więcej, jeżeli centralny kamień został obalony, Stiegler, wresz-
cie uwolniona od ciągłego stresu wywołanego klątwą głazu, 
powróciła do zdrowych zmysłów. Odkrywszy, że jej pieniądze 
zostały skradzione, czując wyrzuty sumienia z powodu zlecenia 
zabójstwa Reutera, jest na granicy załamania nerwowego.

DOTaRCIE DO ObOZu
Podróż z powrotem przez Ortschlamm jest wyczerpująca, ale 
przebiega bez dodatkowych wypadków. Zanim Bohaterowie po-
wrócą do obozu, zapadnie wieczór. Niebo przybiera kolor ciem-
nego granatu, w miarę jak zmierzch narasta wokół nich. W oddali 
dostrzec mogą wiele oddalających się powozów.

Wygląda na to, że obóz został opuszczony i powolny ciąg strzy-
gańskich wozów kieruje się na północ, drogą do Ubersreiku. Parę 
samotnych pojazdów pozostało tu jeszcze, ale ich właściciele wła-
śnie pakują dobytek i szykują się do odjazdu. Ziemia poznaczona 
jest wypalonymi dziurami, w których wcześniej Strzyganie roz-
palali swoje ogniska do gotowania.

Thulgrima nigdzie nie widać. Jedynie dwa schronienia pozostają 
w takim samym stanie, co na początku tego dnia. Jednym jest 
ogromny namiot, który należał do Rutgera Reutera, a drugim jest 
wielki powóz jego partnerki biznesowej, Johanny Stiegler.

ROZmOWa ZE STRZYGaNamI
Paru pozostałych Strzygan jest zajętych przygotowaniami do od-
jazdu i nie mają oni najlepszych humorów. Trudno przekonać ich 
do rozmowy, ale jeżeli Bohater jest i uprzejmy, i cierpliwy, a także 
zda Problematyczny (-10) Test Plotkowania, podzielą się z nim 
następującymi informacjami:

• Thulgrim zniknął krótko po tym, jak Bohaterowie wyruszyli 
w głąb Ortschlamm. Zabrał ze sobą skrzynię z wypłatami.

• Wielu Strzygan było zaprzyjaźnionych z Thulgrimem, więc 
możliwe, że zabrał się którymś z ich wozów do Ubersreiku.

• Stiegler rozleciała się psychicznie, kiedy zorientowała się, że 
pieniądze przepadły. Od tamtej pory nie opuściła swojego 
wozu, słychać tylko ze środka głośne przekleństwa i płacz.

• Strzyganie mają dość Grausee i głośno mówią o klątwie. 
Wreszcie zdecydowali się posłuchać ostrzeżeń Vadomy. 
Większość z nich postanowiła przy okazji odwiedzić Uber-
sreik, biorąc pod uwagę, że miasto jest teraz pełne okazji, 
odkąd przestała nim rządzić szlachta.

Zamiast tego, jeżeli Bohaterowie zaprzyjaźnili się z Vadomą, zo-
stawiła ona młodego chłopaka, który miał zaczekać na Bohate-
rów i podzielić się z nimi powyższymi informacjami, jak również 
przekazać najszczersze pozdrowienia od Vadomy. Chłopak po-
wie, że Bohaterowie mogą powołać się na imię staruszki, gdy-
by kiedykolwiek napotkali Strzygan, ci zaś – jeżeli będą uczciwi 
i będą ją znali – z pewnością dobrze ich potraktują.

Dodatkowo, za wszelkie ogromne długi, które Thulgrim miał 
wobec postaci bezpośrednio – na przykład za załatwienie sprawy 
z kamieniami – krasnolud pozostawił im zapłatę niedaleko miej-
sca, w którym spali. Nie przygotował żadnej notatki, ale źródło 
pieniędzy jest oczywiste.
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ROZPRaWa ZE STIEGlER
Stiegler jest w rozpaczy. Skryła się w swoim powozie, zastanawia-
jąc się, co począć dalej.

Jeżeli Bohaterowie przyjdą do niej z głową bazyliszka po nagrodę, 
uhonoruje ona ich wcześniejszą umowę i zapłaci im dziesięć zło-
tych koron, łkając. Jeżeli nie oskarżą jej o żadne zbrodnie, uspokoi 
się nieco. Powie im, że Thulgrim ukradł jej skrzynię z pieniędzmi 
i że planuje wracać do Ubersreiku, skontaktować się z rodziną 
i znaleźć nowe fundusze na swój projekt, przy okazji próbując 
trafić na trop złodziejskiego krasnoluda. Jest szczęśliwa, mogąc 
zaoferować Bohaterom transport do Ubersreiku. Zasugeruje, że 
jeżeli pomogą jej odzyskać skradzione pieniądze, wynagrodzi ich 
10% wszystkiego, co będzie w skrzyni.

Jeżeli Bohaterowie oskarżą ją o zaaranżowanie morderstwa Reu-
tera, załamie się kompletnie i przekaże im łzawe zeznania: wie-
działa o potworze i użyła go jako przykrywki, by zabić Reutera. 
Co więcej, założyła, że monstrum zabije rozbójników i Bohate-
rów, tym samym zacierając ślady jej zbrodni. Nie ma już teraz 
siły na żadne kłótnie, ale błaga ich, by nie wydawali jej władzom. 
Podaje takie same wymówki jak zbóje, jakoby Reuter rujnował 
całe przedsięwzięcie swoją niekompetencją i nieszczerością. Bę-
dzie zarzekała się, że nie jest morderczynią i działała niezgodnie 
z charakterem w wyniku presji, jakiej doświadczała, i koszmarów, 
jakie ją prześladowały.

Jeżeli Bohaterowie okażą Stiegler łaskę, będzie ona szczerze 
wdzięczna i może zostać cennym kontaktem wśród kupieckich 
familii Ubersreiku, jak również zaoferuje transport do miasta 
i wytropienie Thulgrima.

Jeżeli Stiegler zostanie wydana lokalnym stróżom prawa, roz-
poczną oni śledztwo w sprawie jej zbrodni, szybko osądzą jako 
winną i skażą na śmierć za morderstwo.

NASTĘPSTWA
Bohaterowie mają kilka potencjalnych kierunków do podążania, 
większość z nich zmierzających do Ubersreiku, czy to na strzygań-
skim wozie, powozie Stiegler, czy rejsowym dyliżansie z Grausee. 
Mogą wyruszyć do ufortyfikowanego miasta i dalszych przygód. 
WFRP Zestaw Startowy zawiera wiele pomysłów odnośnie ich 
potencjalnych dalszych kroków, w tym kilka przygód i pomysłów 
na opowieści do każdej opisanej lokacji.

WYTROPIENIE ThulGRIma
Bohaterowie mogą zechcieć wytropić Thulgrima i uzyskać zapła-
tę dla siebie ze skradzionej skrzyni, wywrzeć na nim pomstę lub 
po prostu dowiedzieć się więcej na temat jego powodów ucieczki 
z czyimiś pieniędzmi w bardzo niekrasnoludzkim stylu.

Niestety Thulgrima niełatwo znaleźć. Wyślizgnął się na jed-
nym ze strzygańskich wozów i ukrywa się aż do przyjazdu do 
Ubersreiku. Na miejscu uda się do Dawihafen, dzielnicy krasno-
ludzkiej, gdzie odpocznie i uzupełni zapasy przed wyruszeniem 
w Góry Szare ze swoim nieczysto zdobytym majątkiem.

Aby go złapać, Bohaterowie będą musieli wykonać poniższe za-
dania:

1. Odkryć, dokąd się udał. Jeżeli Bohaterowie nie słyszeli 
jeszcze, że Thulgrim prawdopodobnie załapał się na prze-
jażdżkę w strzygańskim wozie, będą musieli przepytać ro-
botników, którzy wciąż pakują się na placu budowy, o to, co 
stało się z krasnoludem, i zdać Problematyczny (-10) Test 
Plotkowania. Jeżeli im się powiedzie, otrzymają informację, 
że krasnolud opuścił obóz, kiedy Bohaterowie byli w Ort-
schlamm, i zdobył transport do Ubersreiku.

2. Nie tracić czasu na pogoń. Bohaterowie muszą być szyb-
cy, jeżeli chcą utrzymać tempo krasnoluda. Każde znaczą-
ce opóźnienie podczas podróży do Ubersreiku oznacza, że 
Thulgrim zdołał uciec. Złapanie transportu u Strzygan lub 
przyjęcie ofert Stiegler powinno wystarczyć, by pozostać na 
jego tropie.

3. Przeszukać Dawihafen. Bohaterowie będą musieli udać się 
do gwarnej krasnoludzkiej dzielnicy w Ubersreiku w celu 
schwytania Thulgrima. Jeżeli nie zdają sobie z tego sprawy, 
pozwól im na wykonanie Wymagającego (+0) Testu Intuicji. 
Bohater, który go zda, może mieć przeczucie, że Thulgrim 
czułby się najpewniej w krasnoludzkiej dzielnicy.

4. Przygotować zasadzkę. Thulgrim odwiedzi kilka sklepów 
i tawern w ciągu dnia po tym, jak dotrze do Ubersreiku. 
Aby go schwytać, Bohaterowie muszą zdać Problematycz-
ny (-10) Test Percepcji. Jeżeli postanowią mieć oko na takie 
znaczące lokacje jak gospoda Topór i Młot (patrz WFRP 
Zestaw Startowy: Ubersreik, strona 22 – jedyna tawerna 
w Dawihafen) i sklepy takie jak Nordwander czy Nad-
zwyczajne Towary Sona (patrz WFRP Zestaw Startowy: 
Ubersreik, strona 24 – ten zaopatruje tych, którzy udają się 
w podróż do Gór Szarych), ten Test staje się Łatwym (+40) 
Testem Percepcji.

5. Dopaść Thulgrima. Gdy tylko Thulgrim spostrzeże Bo-
haterów, rzuci się do ucieczki zgodnie z zasadami Pościgu 
(patrz Warhammer Fantasy Roleplay, strona 163). Thulgrim 
ma przewagę równą 4 (aczkolwiek MG może obniżyć tę 
liczbę, jeżeli Bohaterowie przygotowali zasadzkę lub od-
powiednio się przebrali). Jego Szybkość wynosi 3 i ma 
39 Atletyki. Jeżeli zdoła uciec, ukryje się i wreszcie 
wymknie na dobre z Ubersreiku.

Jeżeli Bohaterowie zdołają dogonić Thulgrima, kra-
snolud podda się, gotowy zaakceptować swój los.

PRZYGODY W UBERSREIKU: GDYBY WZROK MÓGŁ ZABIJAĆ



Opowieść Thulgrima
Thulgrim niegdyś był honorowym krasnoludem, jednym 
z potomków klanu Thagga, szlachetnego rodu z Karaz Azgaraz. 
W obliczu nędzy jego rodzina weszła w układy z dwoma kupca-
mi z Ubersreiku: Reuterem i Stiegler. Jednakże tamci nie mie-
li dobrych zamiarów i Stiegler cynicznie wykorzystała kruczki 
w prawie Ubersreiku, by zdefraudować pozostałe złoto Thag-
gów, obrabowując dzieci Thulgrima z ich całego dziedzictwa. 
Najstarszy syn krasnoluda był tak zawstydzony utratą wszystkie-
go, że w imieniu rodziny przyjął przysięgę Zabójców. Pozostała 
dwójka dzieci Thulgrima poprosiłą sojuszników o spłacenie sta-
rożytnych przysług, by przetrwać.

Kiedy Thulgrim dowiedział się, do czego doszło, był wściekły. 
Pragnął natychmiast wywrzeć pomstę za to, co Reuter i Stiegler 
zrobili jego rodzinie, więc gdy usłyszał, że planują oni wybrać się 
na nowe przedsięwzięcie, by zbudować młyn za jego pieniądze, 
udał prostego inżyniera i zaoferował swoje usługi. Od samego 
początku planował odzyskać wszystkie skradzione pieniądze co 
do pensa, nieważne, co ludzkie prawo może uważać za legalne.

Jednakże, mimo że nosił w sobie urazę do kupców, nigdy nie 
chciał śmierci Reutera i wydarzenie to odebrało mu wolę walki. 
Thulgrim wie, że nie postąpił honorowo, i żałuje wiele z tego, 
co zaszło. Nie chce walczyć z Bohaterami i odda skrzynię 
prawowitym właścicielom, jeżeli jej zażądają. Jednak wydał 
już większość pieniędzy na spłatę długów wobec krasnoludów 
z Ubersreiku, więc pozostało mu w skrzyni jedynie 15 złotych 
koron. Co więcej, Thulgrim szczerze wierzy w to, że pieniądze 

należą się jego rodzinie, nie wiarołomnym kupcom. Zapiera się 
ze wszelkich sił, że to on ma rację, nawet jeżeli postąpił niehono-
rowo, by osiągnąć swój cel. Spróbuje zatem przekonać Bohaterów, 
by go zrozumieli i puścili wolno.

Niezależnie od tego, czy pozwoli się mu zatrzymać skrzynię, czy 
nie, ciężar wstydu za niehonorowe postępowanie zmusi Thulgri-
ma do złożenia przysięgi Zabójcy, gdy tylko jego rodzina otrzyma 
to, co pozostało z jego pieniędzy (zakładając, że je zachował). Je-
żeli Bohaterowie porzucą swoje roszczenia wobec skrzyni, zasłu-
żą na wdzięczność Thulgrima i obieca im on wsparcie, gdy tylko 
o nie poproszą – oczywiście jeśli nie będzie już martwy.

NaGRODY
Następujące Punkty Doświadczenia powinny być wydane w ra-
mach nagrody na koniec każdej sesji:

50-75 za dobrą zabawę przy grze

25 za ocalenie życia Vadomie

25 za zniesienie klątwy kamieni ogham

50 za pokonanie bazyliszka

25 za załatwienie sprawy ze Stiegler i zbójami

25 za wytropienie Thulgrima
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Materiał 3: Koszmar

Budzisz się, podrywając się nagle, twoje serce 
bije gwałtownie w piersi. Twoje wspomnienia 
koszmaru powoli odpływają natychmiast po twoim 
przebudzeniu, ale pamiętasz słomiane łoże, ogień 
trawiący chatę, wielkie pazury chwytające cię 
i wiążące sznurem. Przywołujesz wspomnienie 
odbicia Księżyca Chaosu w wodach Grausee, 
przesłonięte przez wielkie, groźne oko. Twoje plecy 
padają na kamienny ołtarz. Potem nie pamiętasz 
już nic poza ostrym bólem i poczuciem utraty 
wszystkiego, bez nadziei, na zawsze.

Materiał 4: Historia kamieni

Kamienie pochodzą sprzed paru stuleci przed 
Sigmarem, w czasach, gdy prymitywne plemiona 
ludzi w tej okolicy walczyły o dominację ze 
zwierzoludźmi i zielonoskórymi. W tamtych 
czasach jezioro Grausee było domem dla dużego klanu 
Fimirów, które pogrzebały swoją Matriarchinię w tym 
miejscu. Ta Matriarchini najwyraźniej nie miała 
żadnych córek, więc jej śmierć oznaczała rozpad 
klanu. Prawdopodobnie była ona utalentowaną 
wiedźmą. Jej zdolność do komunikacji z Demonami 
Chaosu zapewniła jej wojownikom pomoc ze strony 
chaotycznych bestii, takich jak wściekły bazyliszek 
przedstawiony na kamieniu.

Materiał 5: Rzeźbienia na kamieniach

Kamienie były rzeźbione setki – może tysiące 
– lat temu i od tamtej pory znacznie się 
pozacierały. Jednakże zamazanie centralnego 
kamienia jest znacznie późniejsze – być może 
dokonano go dwieście czy trzysta lat temu, gdyż 
ślady narzędzi są wciąż wyraźnie widoczne. 
Sprowadzenie samych kamieni z Gór Szarych 
wymagało nie lada wysiłku. Zawiłe reliefy 
na zakopanych częściach głazów wskazują na 
wysokie uzdolnienie twórcy posługującego się 
jednak prymitywnymi narzędziami.

Materiał 6: Wiedźmi wzrok i kamienie

W odległej przeszłości wyjątkowo przewrotna 
klątwa musiała zostać nałożona na te głazy. 
Niewielkie ilości mrocznej energii wciąż się do 
nich przylepiają. Ta moc przypomina niewyraźne 
ślady Dhar – wypaczonego czarnego Wiatru Magii. 
Energia ta wydaje się spętana do ziemi, trzymając 
się jakiegoś dawnego, zapomnianego zaklęcia czy 
klątwy, co mogłoby wyjaśnić, dlaczego ludzie 
mają złe przeczucia co do tego miejsca.




