
  

 

W tego typu materiałach będziemy prezentować Wam 
spięte wspólnym tematem gotowe pomysły na wątek 
przewodni jednego lub kilku rozdziałów Waszej 
opowieści. Mistrz Gry powinien wplątać do tych fabuł 
wątki związane z Dziedzictwami BG oraz to, co przyniosły 
Wady oraz Cel Frakcji i pomysły Graczy. Są to więc duże 
ziarna fabuły, dookoła których można zbudować ciekawą 
historię – trochę więcej, niż same przeszkody. W tym 
materiale tematem przewodnim są dworskie przygody. 

 

 

 

Wszystkie pomysły opisane są według następującego 
schematu: 
Tytuł: krótkie hasło, wokół którego zbudowany jest 
pomysł. 
Rody: nacje, które dobrze się sprawdzą w takiej historii – 
zarówno po stronie BN-ów, jak i BG. 
Dwór: gdzie może się rozegrać dana historia. 
Odpowiednio dwór prowincji, krainy albo dowolnej 
wielkości. 
BN-i: Postaci ze stron 247-249, które przydadzą  
się w takiej historii. 

Opis: zestaw koncepcji, okoliczności i relacji między  

BN-ami, które napędzą tę historię. 

Pięć pomysłów na dworskie historie 

Bale, festiwale 

Rody: dowolne 

Dwór: prowincji 

BN-i: Skrytobójca (a nawet kilku), Wytrawny polityk 

Władca krainy przybywa z wizytą! Ku zaskoczeniu i 
zazdrości wielu, to właśnie Frakcji powierzone zostaje 
przygotowanie przyjęcia na cześć dostojnego gościa. 
Trzeba będzie zebrać i wyłożyć środki, obmyślić atrakcje, 
zaprosić skłóconą szlachtę i zdobyć prezenty godne 
księcia. 

Oczywiście główny rywal Frakcji będzie przez swoich 
Popleczników sabotował przygotowania, podkupywał 
kucharzy i knuł diabelskie intrygi. Jednocześnie szybko 
okaże się, że dwie rywalizujące ze sobą grupy 
sprawnych skrytobójców (np. akrobaci i kucharze-
truciciele) szykują zamach na gościa. Doniesienie o tym 
stało się głównym powodem, dla którego to Frakcja 
organizuje przyjęcie, a nie robi tego miejscowy władca. 

Oczywiście możecie też odwrócić role i rozegrać 
starania skrytobójców, którym przeszkodzić chcą 
organizatorzy, a konkurencja usiłuje ich wyprzedzić. 

 

 

 

 

 

 

Kaplaski szantaż 

Rody: dowolne poza Kalindą 

Dwór: prowincji, krainy 

BN-i: Siepacze, Skrytobójca, Zhańbiony agent 

Znajomy lub Patron BG informuje Frakcję o swoich 
podejrzeniach co do wpływowego arystokraty. Ten 
faworyt władcy odbywa potajemne spotkania i wydaje się 
współpracować z jednym z obcych wywiadów. To bardzo 
niebezpieczna sytuacja wymagająca ostrożnego 
wybadania, co się w zasadzie dzieje oraz uruchomienia 
swoich znajomości i kontaktów, by ustalić, czy doszło do 
zdrady. Wszystko musi odbyć się bez zwrócenia uwagi 
służb władcy. Ten mógłby poczuć się urażony tym, że 
ktoś podejrzewa jego faworyta. 

Śledztwo wykaże, że temu arystokracie złożono 
propozycję nie do odrzucenia. Kaplasczycy porwali kogoś 
dla niego ważnego (dziecko, kochanka lub kochankę) i 
teraz wykorzystują go do przygotowania swojej zemsty. 
Miejscowy władca odegrał przed laty ważną rolę w 
upadku i upokorzeniu ich Rodu. Szykują więc zamach, 
który będzie przy okazji bardzo jasnym sygnałem dla 
wszelkich wrogów Familii, że wkrótce przyjdzie czas i na 
nich. 

Kaplasczycy będą brutalni i bezwzględni. Nie boją się 
ubrudzić sobie rąk. Uratowanie porwanej osoby nie 
będzie łatwe, a próba zlikwidowania spiskowców też 
niesie ze sobą poważne ryzyko. Szantażyści nie 
powstrzymają się przed niczym. W końcu chodzi o 
zemstę. 



 

  

Niewierność 

Rody: dowolne 

Dwór: dowolny z męskim władcą 

BN-i: Dwórka, Pojedynkowicz (a nawet dwaj), Wytrawny 
polityk 

Dwaj młodzi szlachcice wyznaczyli datę pojedynku z 
powodu jakiejś okrutnej obrazy, o której nie chcą 
powiedzieć swoim rodzinom. Starcie ma się odbyć 
potajemnie i toczyć się na śmierć i życie. Sprawa jest 
jednak na tyle poważna, że dotarła do uszu ich możnych 
krewniaków. Członkowie Frakcji, jako należący do 
Rodów, z których pochodzą młodzieńcy, proszeni są o 
wyjaśnienie tej sprawy i, o ile to możliwe, zapobieżenie 
pojedynkowi. 

Wiadomo, że obydwaj szlachcice starają się o rękę jednej 
i tej samej pięknej panny, uroczej damy dworu o imieniu 
Izabela. Ostatnio wyjechała ona do rodziny poza miasto. 
Młodzieńcy nie chcą mówić, co ich poróżniło, ukrywają to 
nawet przed swoją świtą. Są jednak śmiertelnie poważni, 
gdy idzie o sam pojedynek. BG poprzez swoje zdolności 
zdołają z pewnością ustalić, o co poszło. Obydwaj 
młodzieńcy dowiedzieli się, że ich wybranka jest 
brzemienna. Każdy z nich podejrzewa, że to ten drugi ją 
„zhańbił”, więc zamierzają się o to pozabijać. Sama 
dwórka nie chce przyznać się, kto jest ojcem – 
skonfrontowana będzie wyraźnie poruszona, ale ta 
tajemnica jest dla niej szalenie ważna. Najlepiej jak 
potrafi postara się oprzeć każdej metodzie odkrycia 
prawdy (w tym korzystała z zasad Opierania się magii ze 
strony 182, poświęcała Potęgę, Zmęczenie i korzystała z 
Koneksji). Wydobycie z niej prawdy będzie bardzo 
wymagające, jeżeli w ogóle możliwe.  

Gdy BG zaczną badać kwestię ojcostwa, zostaną 
zaproszeni na audiencję przez władcę tego dworu. 
Poprosi ich on o wyswatanie Izabeli z dowolnym spośród 
dwóch szlachciców – najlepiej zapobiegając też 
pojedynkowi. Nie zależy mu na tym, kto zostanie jej 
mężem, za to zapowiada, że podwoi posag dwórki w 
nagrodę za jej wierną służbę. Choć w żadnym razie się 
do tego nie przyzna, to on jest ojcem jej dziecka. Jeżeli 
Bohaterowie powstrzymają pojedynek i doprowadzą do 
zaręczyn, zyskają sobie potężnego patrona. 

 

Zaginiona pieczęć 

Rody: Biora, Laion, Umajar 

Dwór: krainy albo dużej i bogatej prowincji 

BN-i: Lokaj, Szpieg, Rycerz-rozbójnik 

W renesansowym świecie sygnety i pieczęcie grają 
ogromną rolę. To dzięki nim poświadcza się oficjalne 
dokumenty. Wielu ludzi nie potrafi czytać i pisać, a tym 
bardziej nie rozpozna osobistego podpisu monarchy, 
hrabiego czy urzędnika. Dlatego tak ważne są unikatowe 
wzory wycinane na tak zwanych tłokach pieczętnych i 
odbijane w wosku, glinie czy poprzez nałożenie tuszu. 
Większość ważnych dokumentów jest podbijanych 
dwiema pieczęciami, większą i mniejszą, trzymanymi 
oddzielnie. Jednak do spraw drobniejszych, chociaż 
ciągle ważnych, starczy jedna z nich. 

Jednemu ze znajomych Frakcji (krewniakowi BG, 
Przyjacielowi może nawet Patronowi) zostaje 
powierzona jedna z pieczęci. Jednak nad ranem po 
wystawnym przyjęciu (albo wizycie w karczmie wraz z 
zagranicznymi dyplomatami) cenny przedmiot znika. BN 
błaga więc Frakcję o dyskretną pomoc. Jeżeli sprawa 
wyjdzie na jaw, będzie to koniec jego kariery i najpewniej 
zostanie wygnany. Jeśli nie odnajdzie pieczęci nim 
zostanie nią podbity jakiś dokument, zostanie z 
pewnością stracony. BG stanowią jego jedyną nadzieję 
na ocalenie głowy. 

Pieczęć wpadła w ręce wysłanników miejscowego króla 
żebraków. Został nim zhańbiony szlachcic, który po 
latach bezwzględnej walki o przetrwanie zamierza teraz 
zemścić się na władzach za wszystkie cierpienia, które 
na niego spadły. Szykuje więc pisma, za pomocą których 
chce wywołać wojnę. 

 

Zostanę księżną! 

Rody: Kalinda, Laion, Umajar 

Dwór: krainy 

BN-i: Pojedynkowicz, Wytrawny polityk 

Młody członek rodziny rządzącej w tej okolicy (książę, 
mkuu) jest dość nieroztropny. Zdarza mu się wymykać z 
pałacu na popijawy z młodymi hulakami czy wycieczki do 
zamtuzu. BG powinni być tego świadomi, czy to biorąc 
kiedyś udział w takiej rejzie, czy po prostu widząc 
rozhukany i pijany tłumek z młodzieńcem jako 
prowodyrem. 

Po jednej z takich wypraw członkowie Frakcji zostają 
zaproszeni na audiencję przez jedną z ważnych na 
dworze osób (kanclerza, skarbnika czy nawet księżną-
matkę). Do tego BN-a dotarła wiadomość, że młody 
arystokrata podpisał dokument, w którym przyrzeka 
wziąć ślub z hrabiną Anastasią de Guise, dobiegającą 
pięćdziesiątki wdową. Oczywiście na takie małżeństwo 
nie ma i nie będzie zgody, ale jeżeli przyrzeczenie księcia 
wyjdzie na jaw, sprowadzi to wielką hańbę na jego 
rodzinę. 

BG proszeni są o dowiedzenie się, czego też hrabina de 
Guise chce w zamian za przekazanie dokumentu. Sprawę 
trzeba załatwić polubownie, bo jeśli zostanie on 
skradziony, znana z mściwości Anastasia zadba już o 
wybuch skandalu. Szantażystka chce dużo. Bardzo dużo. 
Dobierz poważne wyzwanie do możliwości Frakcji, ale 
dobrymi przykładami mogą być: 

 pokonanie w pojedynku i publiczne upokorzenie jej 
politycznego rywala – świetnego szermierza; 

 przejęcie (lub odbicie) sporego miasta z rąk 
wrogów jej rodziny; 

 wydobycie ze skarbca krasnoludzkiego banku 
cennego dla niej dokumentu.  

BG mogą też zawsze ją zamordować, ale wtedy będą 
musieli wyeliminować też wszystkich, których mogła 
wtajemniczyć w swój plan. Będą mieli dużo krwi na 
rękach. 


