
  

 



 

  

Archiwum i Ława Sądowa – przysadzista kamienica 

wzniesiona tuż przy świątyni na skraju dzielnicy 

rzemieślniczej, Artesy, zajmowana jest przez urząd miejski. 

Esperansa znajduje się pod bezpośrednim zarządem 

hrabiego, więc nie posiada własnej rady, burmistrza ani 

nawet wójta. Erazm de Derdieux pozwolił jednak 

miejscowym sprawować własne sądy w sprawach cywilnych 

i takich spośród karnych, które nie są zagrożone karą 

główną. W dużej sali zajmującej parter kamienicy zbiera się 

więc co miesiąc tak zwana ława, czyli sąd złożony  

z najbardziej szanowanych mieszczan. Kiedy nie ma czego 

sądzić, obradują oni nad sprawami miasta i wybierają tego, 

kto przedstawi ich postulaty „Zamkowi”. Na piętrze znajduje 

się z kolei archiwum miejskie, w którym gromadzona  

są wyroki sądowe i umowy. Tu też trafiają wszelkie listy, tak 

oficjalna korespondencja, jak i te prywatne, które co jakiś 

czas przypływają na statkach kupieckich do Esperansy. 

Opiekuje się nimi pisarz miejski, Torwald Brega. Mieszka on 

w tej kamienicy i wraz z ojcem Soberbo ze świątyni prowadzi 

szkołę, w której dzieci mieszczan i bogatszych chłopów uczą 

się czytać, pisać oraz śpiewać religijne hymny. Pisarz nie 

otrzymuje od miasta niczego prócz dachu nad głową  

i wypłaty za protokołowanie posiedzeń sądowych, a zarabia 

na poświadczeniu umów i kształceniu młodzieży. To bardzo 

skrupulatny mężczyzna, pracujący całe dnie i twardo śpiący 

w nocy. Może to okazać się dla niego zgubne. Nico Pauper, 

handlarz-bankrut, planuje bowiem dostać się nocą  

do archiwum i odnaleźć umowę, która zobowiązuje  

go do wypłacenia sporej sumy krasnoludzkiemu kupcowi 

Omriemu Czarnobrodemu. Niestety, Pauper nie czyta zbyt 

dobrze, zwłaszcza po ciemku. Nie będąc w stanie znaleźć 

właściwego dokumentu może, celowo lub przypadkiem, 

wywołać pożar. Suche kartusze i pergaminy palą się szybko. 

BG mogą zaangażować się w tę historię na różnych etapach 

– Nico może szukać ich pomocy, jego podejrzewa  

o matactwa Omri, w końcu mogą chcieć uratować z pożaru 

Torwalda, który mógł wcześniej służyć im pomocą prawną. 

„Błogi Odpoczynek” – tuż przy Bramie Wielkiej znajduje się 

dużo dwupiętrowy budynek gospody „Błogi Odpoczynek”. 

Lokal prowadzi Inigo Ciumes, starszy gderliwy Elenita.  

Jest on jednym z najbogatszych mieszkańców Esperansy  

i przez wiele lat był przywódcą miejscowej wspólnoty.  

To się zmieniło, gdy okolicę nawiedziła zaraza. Inigo stracił 

wtedy żonę i córkę, a sam wyszedł z choroby osłabiony  

i z nieprzyjemnymi ospowatymi bliznami na twarzy.  

Stracił swój urok, sprawność i pogodne usposobienie.  

Wciąż szanowany, stał się szorstki i jest niezbyt lubiany. 

Jedyną radość sprawia mu powodzenie jego interesu.  

Jeśli BG zmienią „Nadzieję Żeglarza” w popularny lokal, Inigo 

zacznie zżerać zawiść. Spróbuje zaszkodzić konkurencyjnej 

tawernie tak, jak tylko będzie mógł – jest jednak porządnym 

człowiekiem i będzie uważał, by nie złamać prawa. Zacznie 

od oferowania dużych zniżek dla kupców i marynarzy.  

Potem spróbuje podkupić kucharkę (która jednak powiadomi 

o tym BG) i przejąć transport miodu pitnego. Zacznie 

rozsiewać plotki, że Południowcy potajemnie prowadzą  

w „Nadziei Żeglarza” zamtuz, może nawet opłaci dzieciaki  

ze Starej Esperansy, by obrzuciły okna tawerny końskim 

łajnem. Rosa i Iago, pracownicy tawerny, będą się regularnie 

skarżyć na uprzykrzającego im życie Inigo. BG mogą chcieć 

w końcu się z nim rozmówić. Muszą jednak podejść do tego 

ostrożnie. Jeżeli go skrzywdzą, wzbudzą gniew miejscowych. 

Jeśli jednak zyskają przychylność Ciumesa, może  

on znacząco pomóc im w finale opowieści. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chata Rybaka – kiedyś ta chałupa faktycznie stanowiła dom 

rybaka imieniem Gusto. Po jego śmierci stała się  

po składzikiem dla tych, którzy chcą łowić ryby w niewielkim 

jeziorku zwanym Olhinho – oraz miejscem schadzek dla 

Filipa de Derdieux i jego kochanki Flavii, córki wspomnianego 

rybaka. Teraz stoi zwykle pusta. W wolnym czasie Pertou 

dokonuje drobnych napraw w dawnym domu rodziny żony. 

Czasem to miejsce odwiedza też Rosa, siostra Flavii.  

Może się zdarzyć, że wspominający dawne dzieje hrabicz  

i dwójka plebejuszy spotkają się w tym miejscu – a to 

doprowadzi do niemałej awantury. Lepiej, żeby  

BG zareagowali, nim Pertou puszczą nerwy. 

Klasztor – opactwo pod wezwaniem devy Filiberty pełni rolę 

szpitala, to znaczy przytułku, domu starców, sierocińca  

i lazaratu jednocześnie. Tutejsze mniszki Trentona opiekują 

się piątka dzieci, trójką starszych (dwiema szacownymi 

wdowami i zażywnym staruszkiem o słabej pamięci, panem 

Alberto) oraz, gdy trzeba, chorymi. W siódemkę wykonują  

z dużym poświęceniem naprawdę dobrą pracę. Tutejsza 

przeorysza, Marie Clavel, ma trudności z ojcem Soberbo  

z miejskiej świątyni. Temu kapłanowi Elena nie podoba się, 

że do nowicjatu przyjęto ostatnio dwie miejscowe 

dziewczyny Gisele i Iolandę. Elenitki powinny według niego 

wstąpić do zakonu jego bóstwa. Zaczął więc wygłaszać 

kazania, w których co prawda nie atakuje klasztoru wprost, 

ale podburza przeciw niemu wiernych. Jeżeli we Frakcji jest 

Lajonita lub ktoś związany z Kultem Pięciu, matka Clavel 

poprosi tę osobę o pomoc. Powoli zaczyna bowiem bać się  

o bezpieczeństwo swoich podwładnych i podopiecznych. 

 



  

 

Kramy – za każdym razem, gdy BG zatrzymują się na chwilę 

przy kramach lub nawet przejeżdżają tylko obok nich, wita 

ich przyjazny uśmiech uroczej Manueli (lub przystojnego 

Manuela, jeśli wolicie). To niewysoka śniada plebejuszka 

licząca może szesnaście lat. Zawsze chętna do pomocy oraz 

przedsiębiorcza, pomaga wybrać dobre towary i trafione 

prezenty. Zażyłość, która zacznie z czasem łączyć  

ją z Bohaterami z całą pewnością nie spodoba się 

kamieniarzowi Pedro (lub jego córce, Petrze), który planuje 

się jej oświadczyć. Z takim może dojść do pyskówki, a może 

nawet rękoczynów – choć on sam nie podniesie ręki  

na szlachetnie urodzonych, nie tylko tacy są we Frakcji,  

a chłop z niego na schwał (śliczna Petra z kolei zawsze ma 

kilku adoratorów, których może napuścić na BG).  

To Południowcy zostaną też obwinieni, kiedy Manuela 

pewnego dnia zniknie. Lepiej więc, żeby szybko ustalili, czy 

odpłynęła z przystojnym kupcem, została porwana przez 

marynarzy czy uwięził ją signore Tonio, kaplaski szlachcic 

goszczący w jednej z posiadłości na Nobrze. 

Ogrodzenia – zwykle składowane jest tu drewno i inne 

materiały zwożone z prowincji, ale czasem też trzyma się  

w nich zwierzęta. Ostatnio opóźnił się statek, który miał 

odebrać transport bydła. Za drewnianymi płotami stoi więc 

pół tuzina coraz bardziej zirytowanych byków. Starczy tylko 

by nieostrożny pachołek nie domknął zagrody albo by jakiś 

młodzik uznał za zabawne strzelenie do zwierzęcia z procy 

(czyli: starczą Komplikacje), by rozwścieczone ważące po pół 

tony buhaje ruszyły przez miasto. Pędzą od ogrodzeń  

w okolicach furty przez rynek ku Bramie Zamkowej. Kramy 

rozniosą w puch, wystraszą szlachtę z Nobry, a jeden z nich, 

widać spragniony, wpadnie też do izby karczemnej  

w „Nadziei Żeglarza”. 

 

 

 

Studnie – Esperansa znajduje się na łagodnym wzniesieniu 

górującym nad jeziorem. Chociaż miejscowi mają dużo 

słodkiej wody wprost za bramami, w samym mieście 

znajduje się kilka studni. Kiedy bowiem przychodzi sztorm, 

wzburzone słone fale Lodowego Morza wlewają się przez 

ujście rzeki Sonho aż do jeziora Claro. Nie każda dzielnica 

ma jednak swoją studnię. Z największej, znajdującej się  

na rynku, korzystają zarówno mieszkańcy Viaha, kwartału 

przybyszów, jak i Nobry, szlacheckich rezydencji.  

Po ostatniej burzy pachołkowie dobrze urodzonych zajęli  

ją na potrzeby swoich panów. Dla takiego lokalu, jak 

„Nadzieja Żeglarza”, to istna katastrofa. BG muszą coś z tym 

zrobić – albo stracą dochody z majętności. 

Wielka Wieża – to fortyfikacja broniąca portu, która pełni 

również rolę latarni morskiej. Jest więc zwykle strzeżona, 

ale tylko w razie zagrożenia wartownicy zachowują większą 

czujność. Kiedy pewnej nocy BG będą wracali do swojej 

tawerny, mogą zauważyć, że ktoś wysyła z niej świetlne 

sygnały. Jakiś agent nadaje kodem (do zrozumienia  

go wystarczy udany Trudny Test Języków), relacjonując 

obecną sytuację w prowincji oraz informując o jej 

problemach. Jeśli BG będą odpowiednio wysoko, mogą 

dostrzec, że szpieg otrzymuje potwierdzenie od jakiegoś 

statku na morzu. Agent pracuje dla wrogów Frakcji, a może 

nawet osobistego przeciwnika kogoś z BG – albo tez  

po prostu dla piratów. W każdym razie może sprowadzić 

spore kłopoty na Esperansę. 

Wieża Bakałarska – ten elegancki budynek został wzniesiony 

jako siedziba dla bakałarki magii, która miała zamieszkać  

w Esperansie około rok temu. Ta jednak nigdy nie dotarła,  

a sama smukła wieża pokryta drogim tynkiem, jest obecnie 

niedostępna. Osoby lepiej poinformowane doniosą,  

że z niejasnych przyczyn nie daje się od kilku miesięcy 

otworzyć prowadzących do niej drzwi. Pewnego dnia Lucia, 

dwunastoletnia kuzynka rezydującego w pobliskie 

posiadłości signore Tonio, zniknie. Pojawi się podejrzenie,  

że jakoś dostała się do wieży. Kaplasczyk wyznaczy 

znaczącą nagrodę (w postaci cennych dla BG zasobów, 

znajomości czy kwoty przynajmniej 10 sztuk złota),  

dla śmiałków, którzy wejdą do wieży. Nikt jednak nie wie,  

że bakałarka Agape Kakotychia dotarła przy użyciu magii  

do swojej siedziby o umówionej porze, ale moc natychmiast 

wyrwała się spod jej kontroli. Teraz wnętrze jest labiryntem 

przepełnionym nadprzyrodzonymi niedorzecznościami, a ona 

również jest uwięziona w budynku. Jeżeli BG wymyślą 

sposób na dostanie się do środka, MG może wybrać dowolne 

efekty dzikiej magii z darmowego materiału Kaprysy Starej 

Mocy o łączny koszcie 100 Rezultatu i rozłożyć je pomiędzy 

cztery poziomy budynku (może ich być po kilka na piętro). 

Wieża Kaźni – w „Nadziei Żeglarza” odbywa się spotkanie 

pożegnalne miejskiego kata Natao Boma. To przyjazny 

starszy mężczyzna, a na przyjęciu pojawiło się naprawdę 

sporo ludzi i wszyscy wyrażają się o nim z szacunkiem. 

Pełnił on swoją służbę przez ostatnie dwie dekady i teraz, 

dobrze po pięćdziesiątce, przechodzi w stan spoczynku. 

Odłożył dość, by kupić sobie kawałek ziemi z sadem  

po drugiej stronie jeziora. Tam przenosi się i zamierza 

założyć rodzinę. W związku z tym stojąca na rynku  

Wieża Kaźni zostanie bez opiekuna. Ten budynek składa  

się z kwadratowego kamiennego parteru służącego za biuro 

oraz mieszkanie kata, loszku z trzema małymi celami,  

w których rzadko się kogoś trzyma, oraz drewnianej 

nadbudówki, którą wieńczy szubienica. Przed nim stoją też 

często wykorzystywane dyby. Miasto poszukuje więc nowego 

kandydata na odpowiedzialne stanowisko kata. Potrzebna 

jest do tego osoba sumienna, krzepka, umiejąca czytać  

i pisać, obyta w prawie i posiadająca dobre stosunki  

z władzą. Przy tym nie brzydząca się przemocy oraz 

nieprzekupna. Może ta praca skusi BG albo skierują do niej 

sojusznika swojej Frakcji? To nie tylko poważany urząd, ale 

też dochodowy zawód, bo do kata trafiają wszelkie zarobki 

jedynego legalnego zamtuzu w mieście, „Trójkątnego Domu” 

stojącego przy ryneczku Starej Esperansy. Konkurencja  

na pewno będzie spora. 


