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Gniazdo Dormadraala

Powietrzny Okręt III
Joanna i Maciej Szaleńcowie

„Gniazdo Dormadraala” jest trzecią częścią cyklu i pierwszą, którą napisałam myśląc

w ogóle o jakiejś większej całości. Dopiero gdy usłyszałam o dokonaniach herosów w Lesie

Serwos zrozumiałam, iż wszystkie te wydarzenia układają się w jedną większą historię. Od

tego momentu postanowiłam śledzić dokładnie poczynania bohaterów. Pierwszą wersję tej

pieśni napisałam już w 1506 TH, ale dopiero moja podróż na Therę pozwoliła mi wyjaśnić

wszelkie wątki tej dość złożonej historii. Dopiero wtedy zrozumiałam, jak skomplikowaną sieć

intryg utkał Horror, oplatając nią jednako mieszkańców Barsawii jak i Theran.

„Gniazdo Dormadraala” jest swoistym ostrzeżeniem dla słuchaczy, iż stawienie czoła
potężnemu Horrorowi wymaga przygotowań. Nie można zaraz po namierzeniu jego leża
wyruszać na wyprawę, której celem jest zabicie bestii zanim pozna się jej moce i sekrety. W
przeciwnym wypadku, jak to miało już wiele razy miejsce w historii i przed czym my,
Trubadurzy, staramy się wciąż przestrzegać zbyt śmiałych adeptów, można skończyć w kącie
legowiska bestii jako stosik równo ogryzionych kości...
- T’saanas V’shala
Trubadurka domu V’strimon

Wprowadzenie

Oto oddaję w Twoje ręce, Mistrzu, trzecią część kampanii „Powietrzny Okręt”. W tej
opowieści Twoi bohaterowie będą mogli skorzystać ze zdobytych w „Mgłach Gór Smoczych”
informacji i odnaleźć legowisko prześladującej ich bestii. Poniższa przygoda, jakkolwiek o
wiele mocniej powiązana od poprzednich z kampanią, może po drobnych modyfikacjach
zostać poprowadzona jako kontynuacja starć Twojej drużyny z jakimś innym potężnym
horrorem.

W poprzednim odcinku...

Dzięki sprytnemu
pomysłowi Hidalgo, trollego
kapitana powietrznego drakkaru,
bohaterowie dowiedzieli się, iż
siedziba horrora mieści się w
Dżungli Serwos. Posiadają nawet
ogólnikową lokalizacje – wiedzą, iż
mieści się ona gdzieś w dorzeczu
Galangi. W bibliotece domu
V’strimon przenieśli lokalizację
leża horrora ze szkicu
sporządzonego przez Hidalgo, na
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odpis t‘skrangowej mapy rzecznej (elipsa oznacza rejon, w którym powinno znajdować się
gniazdo horrora). Dodatkowo dowiedzieli się, iż horror współpracuje lub wykorzystuje
Theran, by sprowadzali mu transporty niewolników – Pasje wiedzą po co!

Ich poprzednia bohaterska wyprawa zakończyła się w Pływającym Mieście domu
V’strimon. Po tryumfalnej audiencji u samej shivalahali, licznych ucztach i kongratulacjach
przychodzi czas na odnalezienie bestii, która swymi intrygami zakłóca spokój Barsawii.
Bardowie i trubadurzy będą na wyścigi prosić bohaterów o pierwszeństwo opisania ich
wyczynów po powrocie z wyprawy. Uderz w strunę pychy bohaterów, połechtaj ich czule –
niech aż rwą się dobrać potworowi do jego przebrzydłej, innowymiarowej skóry...

Samodzielna przygoda

Jeżeli chcesz poprowadzić „Gniazdo” jako samodzielną przygodę, wystarczy, aby
Twoi bohaterowie mieli na pieńku z jakimś potężnym horrorem. Wystarczy również, aby
dowiedzieli się o położeniu jego leża i fakcie, iż za pomocą therańskiej floty powietrznej
gromadzi on w swej sekretnej siedzibie niewolników. Proponuję Ci również, aby bohaterowie
wyruszali na swą wyprawą z Jeziora Ban, analogicznie do bohaterów kontynuujących
kampanię.

Parowiec

Jak powszechnie wiadomo jednym z najskuteczniejszych sposobów przemierzenia
Barsawii jest podróż Wężową Rzeką. Również w tym wypadku najlepszym wyjściem jest dla
bohaterów spłynięcie w dół rzeki jednym z parowców domu V’strimon. Dług wdzięczności,
jaki t’skrangi mają wobec Twoich bohaterów, zapewni im darmowe miejsce na jednym z
handlowych statków płynących da wsi, która podlega aropagoi Domu Trzcin. Kapitan zgodzi
się również, jednak po chwili wahania, dowieźć ich w pobliże wskazanego na mapie miejsca.

Statek kapitana Gurho Malave to 50-metrowy parowiec, wyposażony w jedną, tylną
turbinę łopatkową i kilka pokaźnych dział ogniowych. Jego ładownie mogą pomieścić
całkiem sporo ładunku. Teraz jednak kapitan wraca z 25-osobową załogą do rodzinnej wioski,
by podzielić się, jak co roku, zyskami ze swoją niall.

Bohaterowie zostaną przywitani na pokładzie z dużą serdecznością. Kapitan, postawna
t’skrangijka o gustownym, czerwono-błękitnym grzebieniu, i jej sternik, Jakor Dohoir,
oddadzą w ich posiadanie najlepsze kajuty. Cała załoga składa się wyłącznie z t’skrangów,
statek jest bardzo czysty i schludny, zaś jego ogniowy silnik miarowo pomrukuje pod
pokładem.

Gdy tylko ostatnie formalności zostaną załatwione, dowódca straży będzie życzyć
bohaterom powodzenia. Przekaże im, iż shivalahala jest dumna z ich odwagi i że nie zapomni
im oddania dla domu V’strimon. Gurho Malve da znak, cumy zostaną rzucone i statek
majestatycznie odpłynie od doku Miasta Trzcin. Natychmiast na opustoszałe miejsce rzuci się
kilka innych jednostek, czujnie krążących po torze wodnym wokół miasta w poszukiwaniu
miejsc do cumowania. Statek zostanie powolutku przeprowadzony wprawną ręką sternika
przez strefę podwodnych refs i skieruje się ku ujściu Węża. Wkrótce za rufą znikną strzeliste
wieże miasta, a przed dziobem roztoczą się wody południowego odcinka Rzeki Wężowej.

Początkowo parostatek mija zamieszkane tereny w pobliżu Jeziora Ban. Jednak po
kilkunastu godzinach po obu stronach rzeki pojawia się las, który z czasem przechodzi w
gęstą dżunglę.

Dzień pierwszy mija zwyczajnie i bez wydarzeń, drugiego parostatek jest już w trzech
czwartych drogi do swej wioski. Kapitan nie oszczędza paliwa i pełną parą pruje w dół rzeki.
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Przedstaw załogę t’skrangijską jako wesołych marynarzy. Od pierwszego spojrzenia
widać, iż kochają swoją pracę. Czują każdą zmianę nastroju rzeki, z każdego podmuchu
wiatru potrafią wyczytać jej kaprysy. Z chęcią opowiedzą bohaterom o handlu na rzece i
sytuacji, jaka panuje w rejonie, w który obiecali przetransportować graczy.

Wojna podjazdowa

Południowy odcinek Węża kontrolowany jest przez dom K’tenshin. Od wieków
aropagoi Dziewięciu Diamentów darzy dom V’strimon zajadłą nienawiścią. Rywalizacja obu
domów wywodzi się jeszcze z czasów przed Pogromem, kiedy K’tenshin związali się z
Imperium Thery i wspomagali jego ekspansję w Barsawii, w zamian czerpiąc handlowe
korzyści. Również po Pogromie K’tenshin wspomagali Therę w czasie wojny throalskiej,
chcąc odzyskać utracona na rzecz V’strimon strefę wpływów. Co prawda po wojnie Dom
Dziewięciu Diamentów podpisał „Traktat o Wolnym Handlu”, dzięki czemu jego parostatki
mogą pływać swobodnie po całej Wężowej Rzece, jednak zapiekła nienawiść pomiędzy
kapitanami obu domów nie raz doprowadzała do zbrojnych starć. K’tenshin cały czas stara się
odzyskać tak zwane „skradzione wioski”, zaś dom V’strimon wspomaga rebeliancki dom
T’kambras, prowadzący partyzancką wojnę przeciwko K’tenshin w okolicach Tylonu.

„Trzcinowa Obręcz” – parowiec, którym płyną bohaterowie – należy do jednej ze
„skradzionych wiosek”, jak t’skrangi domu Dziewięciu Diamentów nazywają osiedla, które
przeszły po Pogromie pod kontrolę aropagoi znad Jeziora Ban. Dlatego kapitan Malave
bardzo ryzykuje, zapuszczając się na tereny kontrolowane przez wrogą aropagoi.

Malave jest świadoma niebezpieczeństwa i traktuje swą misje jako wyzwania, jako
swoistą realizację jik’harra. Będzie oczywiście dokładnie odmalowywać bohaterom
niebezpieczeństwo, na jakie naraża statek i załogę – wszak od tego tylko wzrośnie jej chwała!

Tego samego dnia parostatek osiągnie wieże wioski. T’skrangi zatrzymają się tylko na
chwilę, by przekazać niall zyski z całorocznego handlu. Uroczystości będą jednak musiały
poczekać na powrót statku z misji...

Jezioro Pyros

Pod wieczór parowiec wpłynie na wody Jeziora Pyros. O zmierzchu czerwone
fosforyzujące glony pokrywające dno jeziora przydają wodzie upiorny kolor. Wydawać by się
mogło, iż jezioro jest pełne krwi. Czas na zmianę nastroju opowieści – statek wpływa na teren
kontrolowany przez wroga. Kapitan decyduje się płynąć nocą, by umknąć uwadze czujnych
oczu k’teshińskich wartowników. Rozkaże również naładować działa ogniowe, przygotować
broń. Poprosi bohaterów, by byli w każdej chwili gotowi do walki.

Wkrótce zapadnie zmierzch – pozostanie jedynie upiorna, szkarłatna poświata z dna
jeziora. Statek będzie sunął z cichym pomrukiem silnika, który to mechanik specjalnie
przestroił, by uzyskać maksimum efektywności przy minimum hałasu.

Podkręć, drogi Mistrzu, napięcie. Opisz mgłę podnoszącą się z powierzchni wody po
zmierzchu. Pozwól bohaterom pierwszym dostrzec zarys patrolowca K’tenshin. Na ich znak
zostaną wstrzymane maszyny, artylerzyści przycupną przy działach ognistych, zalegnie cisza.
Okręt wrogiego aropagoi przepłynie powoli w górę rzeki, nie zauważając skrytego w
ciemnościach i mgle niewielkiego frachtowca.

Nie pozwól, aby napięcie opadło – niech statek opuści akwen Jeziora Pyros i wpłynie
ponownie na rzekę. Opisz, jak kapitan wprawną ręką prowadzi ster statku, nieustraszenie
zagłębiając się w domenę K’tenshin. Gdy gracze przywykną do niebezpieczeństwa, gdy
napięcie spadnie i powoli niebo zacznie rozjaśniać pierwszy brzask świtu – uderz. Zza zakrętu
wynurzy się okręt wojenny K’tenshin, płynący wolno w dół rzeki. Ujrzawszy sylwetkę
„Trzcinowej Obręczy”, natychmiast zawraca i ile ognia w silnikach, rusza do ataku!
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Starcie na rzece

Charakterystyki okrętu znajdziesz w dodatku Wężowa Rzeka (str. 100-101). Jest to
80-metrowy, silnie opancerzony, najeżony działami ogniowymi okręt. Na jego rufie powiewa
dumnie bandera Dziewięciu Diamentów. „Trzcinowa Obręcz” nie ma nawet szans na podjęcie
równej walki. Mimo to Malave nie podda się tak łatwo. Przyrzekła bohaterom dostarczyć ich
jak najbliżej miejsca docelowego. Dlatego postara się umknąć pościgowi. Oczywiście, nie
może dopuścić do związania się abordażem – załoga wrogiego okrętu przekracza liczebnością
jej własną ponad pięciokrotnie.

Jeżeli chcesz, możesz rozegrać starcie zgodnie z zasadami zawartymi w Wężowej
Rzece. Ja jednak proponuję rozwiązanie narracyjne. Ma to swój cel - wszak nie na darmo
postawiłem na drodze bohaterów groźnego przeciwnika. Otóż chcę im pokazać Androgeosa
Kokalosa, therańskiego pretori czyli wysłannika samego generała-arbitra Thery, z którym
później przyjdzie się im jeszcze spotkać.

Rozpocznij więc bitwę od salwy dziobowych dział ogniowych obu jednostek. Cztery
kule ognia osmalą dziobicę parowca handlowego. Zaraz po tym Malave nakaże zrobić zwrot i
wypalić całą burtą w stronę idącego całą naprzód okrętu K’tenshinów. Opisz fontannę ognia,
rozbryzgującą się o stalowy pancerz okrętu. Korzystając z powstałego dymu, kapitan będzie
próbowała odskoczyć od wroga. Lecz dopiero wtedy silniki k’tenshińskiego okrętu zaczną
pracować pełną mocą. Dwa wielkie koła łopatkowe będą mielić z wściekłością wodę. Potężny
okręt z łatwością zacznie doganiać parowiec. W powietrzu zagwiżdżą strzały. To okazja, by
Twoi gracze włączyli się do akcji. Niech wykażą się odwagą i mimo lawinowego gradu
pocisków rażą załogę wroga. Wtedy odezwą się również  działa burtowe. Rozpęta się istne
pandemonium. Kule ognia rozszarpią poszycie, zniosą nadburcia, roztrzaskają nadbudówki.
„Trzcinową Obręcz” ogarnie ogień. Będą martwi i ranni – nie oszczędzaj również bohaterów
(jednak ich nie zabijaj). Wśród tego piekła niech dojrzą stojącego na mostku kapitańskim
wrogiego okrętu, obok samego kapitana K’tenshinów, wysokiego, chudego człowieka w
therańskim, bogatym stroju.

Statek V’strimonów poniósł ciężkie straty, jednak kapitan Malave, nadal dumna i
wyprostowana, pośród dymu i płomieni dzierży ster. Jeszcze nie powiedziała ostatniego
słowa. Jednym ruchem skręca koło, zwracając statek w górę rzeki i krzyczy w tubę wiodącą
do maszynowni. Z komina bucha czarny dym, koło łopatkowe zaczyna mielić wodę z
niesamowitą wręcz szybkością. Jednocześnie działa z drugiej burty dają ognia, przykrywając
rzekę tumanem dymu. Nie jest to jednak dym pochodzący z palącej się esencji żywiołów. To
sekretna broń Malave – pociski dymne. Dzięki nim stateczek ma szansę wyrwać się okrętowi.
Malave prowadzi swoją jednostkę na ślepo, nie widząc brzegów rzeki – polega wyłącznie na
swym instynkcie i pamięci. Będzie słychać jeszcze kilka salw ze ścigającego parowiec okrętu,
jednak żadna z ognistych kul nie dosięgnie uszkodzonego statku.

Kapitan przywoła bohaterów do siebie. W jej oczach kręcą się łzy – załoga nie wróci
w komplecie na coroczne święto do rodzinnego niall, a statek zamienił się w ruinę.
Powiadomi bohaterów, iż zostaną wysadzeni jak najbliżej brzegu – t’skrangijka poświęci dla
nich swoją łódź wiosłową. Dalej będą musieli radzić sobie sami, gdyż „Trzcinowa Obręcz”
musi umykać w górę rzeki – nie jest teraz w stanie ani kontynuować podróży, ani tym
bardziej stawić czoło żadnemu zagrożeniu.

Dżungla Serwos

Zaopatrzeni w łódź, zapasy jedzenia i dobrą radę (by unikać brzegu kontrolowanego
przez dom K’tenshin, który z pewnością już poszukuje ewentualnych rozbitków ze śmiałego
parostatku), bohaterowie dotrą do bagnistego brzegu. Malave radziła im, aby zaryzykowali
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przeprawę przez dżunglę. Jakkolwiek pełna jest ona potencjalnych niebezpieczeństw, to
jednak zagłębienie się w jej ostępy stanowi lepsze wyjście niż śmiertelne zagrożenie ze strony
aropagoi. Jeżeli jednak Twoi bohaterowie postanowią udać się okrężną drogą, wzdłuż brzegu
(zbaczając tym samym z głównego szlaku naszej opowieści) – należy ich delikatnie
przekonać do zaszycia się w lesie. Gdy nastanie dzień, ujrzą w oddali wieże rzecznej twierdzy
K’tenshin, ludne osady na brzegach rzeki, duży ruch na rzece. Aż dziw, że v’strimońskiemu
statkowi udało się dotrzeć niezauważonemu tak daleko. Jeżeli i to ich również nie przekona,
możesz posłużyć się mniej delikatnym środkiem, jakim jest oddział t’skrangijskiej rzecznej
straży, który na polecenie kapitana wojennego okrętu przepatruje brzegi w poszukiwaniu
obcych. Zresztą, najkrótsza droga do leża horrora wiedzie przez las – więc bohaterowie na
pewno dadzą się przekonać...

Droga przez ostępy nie będzie łatwa. Wielkie drzewa tworzą szkielet podtrzymujący
wielopiętrowy gąszcz zieleni. Poczynając od paprotników i wybujałych mchów, poprzez
różnorakie krzewy, orchidee, gąszcz pnączy i paproci drzewiastych, zieleń pnie się aż po
same korony olbrzymich baobabów. Wszędzie panuje wilgoć, zaduch i oszałamiająca woń
dziesiątek kwiatów. W dżungli króluje ciemnozielony półmrok – tutaj każdy promyczek
światła zostaje wykorzystany i przefiltrowany przez zieleń liści.

Pozwól graczom przez chwilę brnąć przez wilgotny las tropikalny. Niech poczują, że
przedzierają się przez dżunglę – niech idą gęsiego, wycinając szlak maczetą, niech nasłuchują
ryku nieznanych zwierząt i ogarniają się od chmar natrętnych owadzich krwiopijców.

Po kilku godzinach marszu do ich uszu dojdzie głos bębnów. Z pewnością adepci
zaczną być ostrożni. To bębny t’skrangijskich dzikusów, składających ofiarę duchom natury.
Gdy bohaterowie zaczną się przekradać w kierunku odgłosów, a las się przerzedzi, pokaże się
wolno płynąca rzeka, a nad nią następująca scena.

Ofiara

Na zakole rzeczki wyrasta olbrzymi mangrowiec, swymi konarami sięgając ponad
zielone sklepienie lasu. Zaś na rzece w kilku czółnach stoją t’skrangi – ubrane w skóry i
ubrania z liści, uzbrojone we włócznie z kamiennymi grotami. To stamtąd dochodzi dźwięk
bębnów. Do mangrowca podchodzi właśnie czterech wojowników, którzy do dwóch
solidnych pali przywiązują rzemieniami ciemnoskórego człowieka. Wojownicy pospiesznie
wracają do czółen, jeden z t’skrangów, przybrany w pióra ptasie, wykrzykuje coś, po czym
bęben milknie, a wioślarze co sił w ramionach zaczynają oddalać czółna od mangrowca. Po
chwili znikają w gąszczu porastającym brzegi rzeczki.

Przez chwilę nic się nie dzieje. Przywiązany człowiek szarpie się nerwowo, lecz
rzemienie mocno krępują jego nadgarstki i kostki. Nagle więzień zaczynie rozpaczliwie
krzyczeć! Herosi dostrzegą, iż z wody omywającej mangrowiec wytryskują pnączopodobne
korzenia, które zaczynają oplatać nieszczęśnika. Chwytają go za nogi i zaczynają ciągnąć ku
wodzie. Nieszczęśnik zaczyna się wydzierać wniebogłosy, przywoływać Pasje i wszystkich
naokoło o pomoc. Wśród mało zrozumiałego bełkotu słychać też wołania o ratunek w
łamanym krasnoludzkim. Tymczasem pnączy pojawia się coraz więcej, niektóre oplatają
nieszczęśnika już do pasa. Gdy węgorzowate macki pewnie uchwycą nieszczęśnika, z wody
wynurzą się inne, uzbrojone w wyglądające jak piły szczeki, które pomkną ku
unieruchomionej zdobyczy.

Czas, by bohaterowie ruszyli z odsieczą! Jeżeli stoją biernie, przyglądając się, jak
drapieżny mangrowiec dopada ofiarę, pozwól człowiekowi dojrzeć ich ukrywających się w
gęstwinie. Niech jego przerażone oczy napotkają wzrok przyczajonego w ukryciu bohatera.
Opisz pełnię nieszczęścia, strach i prośbę o pomoc. Niech bohaterowi zrobi się przykro, iż jest
taki bezlitosny i nieczuły na cierpienia bliźniego.
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Jeżeli bohaterowie ruszą na
odsiecz, są w stanie uratować
człowiekowi życie. Mangrowe
węgorze, bo tak nazywa się drapieżny
system korzeniowy drzewa, są
zaopatrzone w receptory ciepła i
dlatego są w stanie zlokalizować
ewentualną zdobycz.

Jeśli chcesz, możesz uczynić
walkę bardziej dramatyczną. W czasie,
gdy bohaterowie walczą z licznymi
mackami, drzewu może udać się odciąć
ofiarę z uwięzi (w rzeczy samej drzewo
nauczyło się „zdobywać” w tym
miejscu ofiarę w dość konkretny
sposób). Wtedy walka może przenieść się pod wodę – będzie wtedy szalenie niebezpieczna
(chyba, że w drużynie znajdują się skrzelodyszne t’skrangi).

Niezależnie od skuteczności Twoich bohaterów, powinieneś pozwolić uwolnić im
niedoszłą ofiarę – zawiedzie ich ona do miejsca naszej głównej intrygi.

Młody Katani

Uratowany jest młodzieńcem w wieku lat około 16, o ciemnej karnacji skóry, niskim czole i
niezbyt inteligentnym wyrazie twarzy. Mimo wielu dość paskudnych skaleczeń, zadanych
przez szczęki węgorzy, będzie bardzo wylewnie okazywał wdzięczność swym wybawcom.
Dopiero po całowaniu stóp, pokłonach, tańcach na jednej nodze, tudzież innych oznakach
wesołości z odzyskanego życia, młody Katani zorientuje się, iż bohaterowie
najprawdopodobniej nic a nic nie rozumieją z jego dialektu. Wtedy to łamaną mieszanką
mowy ludzkiej i krasnoludzkiej zacznie im jeszcze raz dziękować i zaprosi do swej wioski.
Jeżeli bohaterowie będą go pytać o rytuał, nie będzie chciał o tym rozmawiać (tylko będzie
się wzdrygał i ponaglał do odejścia od rzeczki). Jeżeli zaś zapytają o horrora lub cokolwiek
bardziej skomplikowanego, młody Katani zacznie się niepewnie drapać po głowie i bardziej
ponaglać bohaterów do drogi.
W istocie, młodzieniec jest dość ograniczony intelektualnie, jednak posiada wiarę w
starszyznę wioski, którą uważa za wszechwiedzącą. Oni na pewno będą w stanie udzielić
przybyszom odpowiedzi!

Cóż, adeptom nie pozostaje nic innego, jak podążyć za uwolnionym człowiekiem.
Mając wyłącznie przybliżoną lokalizację leża horrora, muszą najpierw dowiedzieć się od
tubylców czegoś więcej o potworze. Nie są przecież w żaden sposób przygotowani na starcie
z bestią. Nie mają nawet pojęcia, jak bardzo potężny jest ów najwyraźniej prześladujący ich
horror.

Elfi myśliwy

W czasie, gdy drużyna podąża za młodym, ciemnoskórym przewodnikiem – który znając
ścieżki zwierząt, doskonale radzi sobie w omijaniu największych gęstwin, przez które
bohaterowie musieli się poprzednio przedzierać – dochodzi do krótkiego spotkania. Otóż w
pewnym momencie ścieżka wychodzi na niewielki potok. Znad strumienia zrywa się elf.
Katani zastygnie nieruchomo, wpatrując się w smukłą postać elfa, ubranego wyłącznie w
przepaskę biodrową. Myśliwy ma jasną skórę, całą od stóp do głów wytatuowaną

Co zrobić jeżeli bohaterowie nie uwolnią
ofiary? Czy nie odnajdą wioski Katani, do
których chcemy ich zaprowadzić, by mogli
kontynuować scenariusz? Otóż nie – błądząc
w ostępach dżungli natkną się w końcu na
myśliwych Katani, którzy otoczą ich i
doprowadzą do wioski. Wtedy jednakże
będziesz musiał zmodyfikować nastawienie
tubylców wobec bohaterów. Będą jeszcze
bardziej nieufni niż jest to przewidziane w
scenariuszu a misja adeptów będzie jeszcze
trudniejsza. Wszak należy jakoś ukarać
adeptów za postępowanie sprzeczne z
konwencją heroic fantasy!



Joanna i Maciej Szaleńcowie Strona 7 Gniazdo Dormadraala

skomplikowanymi wzorem. Na jego piersi zwisa kamienny, czarny medalion. Uzbrojony jest
we włócznie z kamiennym, najwyraźniej obsydianowym, grotem. Elf, ujrzawszy
nadchodzących, natychmiast poderwie się, zasłaniając włócznią. Potem tyłem, bardzo
ostrożnie odejdzie w las. Nie będzie reagował na zaczepki, a gdy zniknie bohaterom z oczu,
nie będzie go można ponownie odnaleźć.
To bardzo ważna scena – istotne jest, byś nie zapomniał opisać czarnego medalionu ani
„obsydianowego” ostrza włóczni. Nie zwracaj jednak uwagi swych graczy na te elementy
opisu. Ot, elf ma po prostu taką ozdobę i prymitywną broń – nic szczególnego. Później te
spostrzeżenia nabierą jeszcze swej wagi.

Wioska Batamuu

Wioskę zbudowano na wielkiej polanie. Stanowi ją kilkanaście chat na palach, które
chronią domy przed często wylewającymi strumieniami przecinającymi Serwos. Chaty są
ubogie, zbite z pni palmowych, a dachy kryte liśćmi baobabów. Wioska liczy około pół setki
mieszkańców. Najważniejsze osobistości to wódz Jegro, bard-mędrzec Rama’uath i
znachorka-wiedźma Zebicha. Tych troje dzieli w pewien nieformalny sposób władzę w
wiosce.

Ludzie żyją na bardzo prymitywnym poziomie – używają narzędzi drewnianych i
kamiennych. Nie potrafią pisać (poza bardem, który w swej pamięci przechowuje wiedzę
plemienia sprzed Pogromu i nauczył plemię elementarnej znajomości krasnoludzkiego z
cudem zdobytej Księgi Jutra), a żyją z myślistwa i zbieractwa. Najgorsze jednak, iż w czasie
Pogromu spotkała tę grupę Katani klęska – zły czas przetrwali w jaskiniach zamkniętych
mocą szamanów, jednak zebrali zbyt małą grupę. Po wiekach krzyżowania się między
krewniakami, jest wśród nich wiele osób opóźnionych umysłowo.

To właśnie w owej wiosce i jej okolicach planujemy rozegrać większą część fabuły
przygody. Gdy bohaterowie dotrą do leśnej wioski, zaczniemy intrygę miejsca – którą już
tradycyjnie opiszemy Ci, drogi Mistrzu, za pomocą techniki warstw.

Warstwa pierwsza – K’tenshin

W rej części będziemy starali się obarczyć winą za tajemnicze wydarzenia plantację
K’tenshinów oraz tajemniczego agenta therańskiego. Staramy się przekonać graczy, iż młody
T’uath wie coś o horrorze i zdradzi ową tajemnicę bohaterom.

Powitanie

Gdy bohaterowie wkroczą na polanę wioski w towarzystwie Omiego (bo tak ma na
imię uratowany chłopiec), otoczy ich kilkunastu wojowników, którzy wychyną z kryjówek w
krzakach (od jakiegoś czasu obserwowali ich kroki). Zaczną śpiewnie konferować z Omim,
jednak do czasu pojawienia się starszyzny nie pozwolą wejść przybyszom do wioski.
Dopiero, gdy od strony chat nadejdą wódz Jegro (rosły człowiek o szerokich barach, gęstych,
lekko przyprószonych siwizną włosach, spowity  w lamparcią skórę i dzierżący włócznię z
potężnym, kamiennym grotem), bard Rama’uath (cały siwy i pochylony wiekiem, o karnacji
nieco jaśniejszej niż tubylcy, o długich splątanych w liczne warkoczyki włosach, wspierający
się na rzeźbionej lasce) oraz czarownica Zabicha (stara, pokręcona, pomarszczona babina, z
potarganymi, kręconymi, siwymi włosami, okryta futrem z pozszywanych skórek, a dzierżąca
kostur z osadzoną na szczycie czaszką kajmanłarnicy), wojownicy rozstąpią się przed
starszyzną, a Omi zacznie opowiadać coś, żywo przy tym gestykulując. Odegraj jego
monolog, gestami pokazując sceny z ofiary i walki z mangrowymi węgorzami.
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Gdy skończy, czarownica podejdzie do bohaterów i zacznie im się dokładnie
przyglądać. Zatrzyma wzrok na każdym magicznym przedmiocie będącym w ich posiadaniu.
Następnie pomruczy coś pod nosem i obwącha wszystkich nieludzi (ze szczególnym
uwzględnieniem t’skrangów). Na koniec wyciągnie zza pazuchy garść zwierzęcych kości i
rozsypie na ziemi. Zacznie nad nimi mamrotać, po czym nerwowo szeptać do wodza i barda.
Bard tylko przelotnie spojrzy na rozrzucone kości i wda się w szeptaną dyskusję z
czarownicą. W czasie całej tej sceny wojownicy będą pilnie strzegli każdego ruchu
bohaterów, nie pozwalając im sięgnąć po broń ani uczynić niczego podejrzanego. Również
każda próba rzucenia czaru bądź użycia talentu opartego na karmie spotka się z
natychmiastową, dość negatywną reakcją czarownicy.

W końcu jednak przeważy głos barda, który zwróci się do bohaterów czystym i
bezbłędnym krasnoludzkim. Jego dialekt jest głęboki i mocny, pełen śpiewnego tembru
charakterystycznego dla zawodowych Trubadurów.

Bard podziękuje w imieniu wodza i całej wioski za uratowanie rybaka Omiego, po
czym zaprosi ich na powitalną ucztę. Ani słowem nie wspomni o kłótni, jaka rozegrała się
przed oczami bohaterów. Zabicha pozbiera wróżbiarskie akcesoria i powlecze się do swej
chaty.

Uczta

Uczta odbędzie się pod wieczór w wielkiej chacie wodza, w której może pomieścić się
co najmniej 30 osób. Budynek jest długi i ciemny (nie ma okien), w środku znajduje się
palenisko, nad którym piec się będzie dzika świnia. Doglądać gości będą liczne żony i córki
wodza.

Jak się okaże, wódz, choć tego nie okazywał, również zna krasnoludzki (choć nie tak
płynnie jak bard). Oczywiście, herosi będą musieli raz jeszcze opowiedzieć całej wiosce
(pozostali zgromadzeni są przy ogniskach naokoło) o swoich bohaterskich czynach. Nie
skończy się na historyjce z mangrowcem. Katani chętnie posłuchają również o parostatkach,
powietrznych okrętach, trollich twierdzach i smokach. Słowa bohaterów będzie tłumaczył
Rama’uath.

Gdyby ktoś próbował wypytywać miejscowych, zostanie po prostu zignorowany.
Wszyscy wydają się być w zabawowym nastroju i nie mają ochoty na poważne rozmowy,
szczególnie zaś o horrorze. Czy jednak na pewno? Gdyby któryś z bohaterów wytrwalej
wypytywał się tubylców, zauważy, iż nie chcą oni rozmawiać z bohaterami. Niektórzy są zbyt
głupi, by ukryć, iż czynią tak wbrew swej woli.

Podczas uczty bohaterom bardzo intensywnie przypatruje się pewien młodzieniec –
wysoki, śniady, o atletycznej budowie. T’uath jest synem barda, najsilniejszym wojownikiem
i najdoskonalszym myśliwym wioski. Wielu młodych uważa, iż powinien zastąpić wodza,
który jest już stary. Jednak Jegro wcale nie zdaje się słaby i mocno dzierży władzę.

Po uczcie do dyspozycji bohaterów zostanie oddana osobna chata, do której nacięto
świeżej trzciny na posłanie, a podłogi wysypano świeżym popiołem (dla odstraszenia
karaluchów). Gdy bohaterowie położą się na nocny spoczynek, do ich chaty zakradnie się
T’uath, chcący z nimi porozmawiać.

Co się dzieje w wiosce?

Zanim młody wojownik wyjawi bohaterom kilka sekretów, winien jestem najpierw
Tobie kilka wyjaśnień. Po pierwsze, z wioski znikają ludzi. Dzieje się to zwykle podczas
polowań, gdy małe grupy myśliwych wyruszają na wyprawy łowieckie. Owe wyprawy
zawsze prowadzi wódz.
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Jak dotychczas, wszyscy twierdzili, iż zaginione osoby zostały porwane przez dzikie
zwierzęta dżungli Serwos. Jednak przedwczoraj zginął brat T’uatha – Th’oor. Poszedł na
wyprawę jedynie z wodzem i jego synem. Obaj twierdzą, iż Th’oora porwała jakaś bestia.

Młody wojownik oczywiście nie wierzy w tę opowieść. Jego brat był prawie tak
silnym i doskonałym wojownikiem jak on sam, przez co mało prawdopodobne wydaje się
T’uathowi, aby bestia pożarła Th’oora, nie czyniąc jednocześnie szkody pozostałym dwóm
myśliwym. Dodatkowo, jak być może pierwsza osoba, zastanowił się, dlaczego w każdej
wyprawie, w której ktoś ginie, bierze udział wódz. Ponieważ zamierza wykorzystać
bohaterów do odnalezienia swego brata, postanowił złamać zakaz milczenia.

No właśnie – wódz zakazał rozmawiać członkom wioski z bohaterami. Dlaczego?
Otóż gdy Zabicha rzuciła kośćmi, odczytała z nich, iż przybyli bohaterowie sprowadzą na
wodza wielkie nieszczęście. Jegro postanowił zapobiec takiemu obrotowi sprawy,
pozbywając się groźnych przybyszów z wioski. Z drugiej strony, nie mógł okazać się
niegościnny i przez to obrazić duchy przodków (co już samo w sobie mogłoby przynieść
nieszczęście). Dlatego ugościł bohaterów i zakazał się z nimi kontaktować – słusznie
uważając, iż w jakimkolwiek nie przybyli celu, brak współpracy ze strony Katani
wystarczająco ich zniechęci.

Co powie T’uath...

Na początku T’uath będzie więcej słuchał niż mówił –mądrości tej nauczył go ojciec,
Trubadur. Jeżeli będzie trzeba, sprowokuje wypowiedzi bohaterów, pytając ich, czego szukają
w Lesie Serwos. Gdy dowie się o horrorze, natychmiast da im do zrozumienia, iż wie coś na
ten temat (choć w rzeczywistości nie ma o nim najmniejszego pojęcia). Będzie twierdził, iż z
wioski znikają ludzie i że bestia porywa ich do swego leża. Powie też, iż zamierza udać się do
miejsca, skąd porwała jego brata, by po śladach trafić do jej siedziby.

Jak dotąd, wszystko, co powiedział T’uath, jest prawdą (przez co żadne metody
wyczuwania prawdy nie wykazują kłamstwa). Faktycznie, zdołał zlokalizować przybliżone
miejsce zniknięcia brata, jednak obawiał się, iż wyruszając samotnie, wzbudzi podejrzenia
wodza. Teraz ma okazję udać się w leśne ostępy z bohaterami – w roli przewodnika. Gdy
bohaterowie będą pytać o horrora, młodemu myśliwemu przypomni się handlarz, który kilka
dni temu odwiedził wioskę. Prócz tego, że dał wodzowi kilkanaście metalowych noży w
zamian za wyroby z drzewa Nobo, wypytywał się o latające statki i znikające z wioski osoby.
Był to człowiek wysoki i chudy, o śniadej cerze.

T’uathowi przypomni się on, jeżeli tylko bohaterowie wspomną coś o niewolnikach
lub powietrznych okrętach. Oczywiście, jak pewnie sam się domyślasz, owym kupcem był
Androgeos Kokalos, który prowadzi w okolicy swe własne śledztwo.

Jeżeli bohaterowie będą wypytywali na temat t’skrangów, które próbowały złożyć
mangrowcowi Omiego, wtedy T’uath będzie miał okazję do zaprezentowania pełnego
wachlarze swych rasowych uprzedzeń. W ogóle nie za bardzo przepada za t’skrangami, a jak
się okazuje, z wioskami dzikusów Katani toczą od czasu do czasu walki. A dokładniej,
tubylcy atakują każdego napotkanego t’skranga znad dopływów Galangi, w zamian zaś ci
porywają każdego napotkanego Kataniego i składają go w ofierze. Oczywiście, z opowieści
młodego Kataniego wynika, iż przebrzydłe jaszczury napadają na katańskie dzieci i kobiety,
po czym albo zjadają je żywcem, albo poświęcają swym drapieżnym drzewom-bożkom.

Oczywiście, jeżeli wśród drużyny, co bardzo prawdopodobne, znajdują się jakieś
t’skrangi, sprytny młodzieniec powstrzyma swój język, by nie stracić cennej pomocy adeptów
w misji ratunkowej brata.
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Leśne spotkanie

Należy założyć, iż T’uathowi uda się przekonać bohaterów do swego pomysłu (w końcu nie
posiadają żadnych innych śladów). T’uath zabierze ich w kierunku północno-wschodnim,
tam, gdzie miała wieść trasa myśliwska jego brata. Po kilku godzinach podróży wąskimi
ścieżkami myśliwy doprowadzi bohaterów do niewielkiej polany, gdzie wciąż jeszcze można
dojrzeć ślad po ognisku. To w tej okolicy zginął brat T’uatha.

Pozwól graczom potropić w lesie w poszukiwaniu „śladów”.  Niech chwilę pobłądzą
po okolicy. Jeżeli któryś z nich w czasie testów percepcji lub tropienia (jakkolwiek nie widać
śladu, można użyć tego talentu do poszukiwania) uzyska duży sukces, zorientuje się, iż
niedawno ktoś również przeczesywał okolicę.

Wtedy pozwól każdemu adeptowi wyczuć gwałtowną falę magii dochodzącą z
nieodległego miejsca. Ktoś właśnie dość nieumiejętnie rozplótł wzorzec zaklęcia, emitując w
przestrzeń astralną potężne echo. Wszyscy adepci będą w stanie zlokalizować epicentrum
owego zjawiska.

Jeżeli podkradną się ostrożnie, ujrzą wysokiego, chudego mężczyznę, przybranego w
lekką therańską zbroję, który wraz z trzema t’skrangami z aropagoi K’thenshin demontuje
pułapkę. Pułapka składająca się z zamaskowanej, rozpostartej na ziemi sieci, łapała istoty za
pomocą sprytnego mechanizmu, podciągając sieć do góry. Pułapka jest wystarczająco duża,
by pochwycić nawet trolla!

Ewidentnie Theranin wraz z pomocnikami próbuje zatrzeć ślady swojej działalności.
T’skrangi bardzo delikatnie usuwają wszelkie elementy, zaś Theranin odkłada je do specjalnej
skrzyni. Są skupieni na pracy, aczkolwiek wysoki człowiek co chwila ponagla swoich
pomocników.

T’uath nie będzie miał żadnych wątpliwości – oto stoją przed nim porywacze jego
brata, którzy właśnie usuwają dowody swej zbrodni. Zapyta tylko bohaterów, czy pomogą mu
ująć zbrodniarzy. Jeżeli się zgodzą, postara się okrążyć grupę, odcinając im drogę ucieczki od
rzeki. Na znak rozpocznie się walka.

Oczywiście, istnieje możliwość, iż Twoim bohaterowie nie będą chcieli atakować
Theranina i t’skrangów. W przypadku ujawnienia, wrogowie natychmiast zaczną uciekać w
kierunku rzeki. Jednak przeszkadzać im będzie bardzo nieporęczna skrzynia.

Można z dużą dozą pewności założyć, że jeśli cel zacznie uciekać, bohaterowie
zdecydują się zatrzymać rejteradę siłą. I oto nam właśnie chodzi!
T’skrangi będą broniły Theranina z narażeniem władnego życia i bez wahania zasłonią go
własną piersią, lecz sam agent (bo jest to właśnie Androgeos Kokalos), jeżeli zostanie
osaczony, podda się. Ma swoją misję, a martwy na pewno jej nie wypełni.
Poprowadź walkę w dżungli bardzo barwnie. Zamiast zwyczajnej wymiany ciosów, dodaj
niespodziewane zmiany terenu, oślizgłe powierzchnie, walkę w gęstych zaroślach,
niebezpieczne zwierzęta, które mogą urozmaicić pogoń za Theraninem. W końcu jednak
pozwól pojmać Androgeosa, ale t’skrangom niech uda się umknąć (lub niech wszyscy zginą).

Nazywam się Kokalos, Androgeos Kokalos

Oczywiście, pierwszym chętnym do prowadzenia przesłuchania będzie T’uath. Od
razu przeszuka ekwipunek Theranina w poszukiwaniu dowodów jego winy. Postaraj się, aby
bohaterowie uczestniczyli w owym przeszukaniu (że będą chcieli, w to nie wątpię), gdyż ma
to znaczenie dla dalszego rozwoju historii.

Oczywiście, Theranin zaprzeczy, jakoby miał jakikolwiek związek z porwaniem
Th’oora, ani tym bardziej – z horrorem. W przypadku pytań o horrora sam będzie chciał się
od bohaterów jak najwięcej dowiedzieć. O tym, co robił z pułapką, nic nie powie.
Przynajmniej, dopóki bohaterowie go do tego nie zmuszą.
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Scena retrospektywna

Czas przed oczami graczy odkryć kilka zasłoniętych dla ich herosów wątków. Kim
jest właściwie Androgeos? Możemy im to zdradzić, pod warunkiem, iż postacie przez nie
prowadzone automatycznie nie nabędą owej wiedzy. Sam musisz zdecydować, znając sposób
gry swej drużyny, jak postąpić i jak bardzo zagmatwać ową scenę:

Ciemny gabinet w powietrznej Przystani. Za wielkim dębowym krzesłem siedzi sam

namiestnik Barsawii – Pavelis. Jedynym źródłem światła jest świeca, oświetlająca stos

raportów na niewielkim stoliku. Do komnaty wchodzi wysoki człowiek w płaszczu z kapturem.

Jakby od niechcenia ściąga go, stając jednak tak, iż twarz pozostaje w półcieniu.

Nadeszły raporty z południa. Nic z tego nie rozumiem – mówi Pavelis zmęczonym tonem. –
Thera naciska na kolejne dostawy. Musimy to wyjaśnić...
Zajmę się tym, wasza ekscelencji – oznajmia wysoki nieznajomy – Osobiście udam się na
miejsce, by zbadać wszelkie wątki tej sprawy.
Doskonale. Możesz dysponować wszelkimi dostępnymi środkami...
Oczywiście, w tej scenie nie mówimy, iż pojmany przez bohaterów Theranin jest właśnie tym
agentem. Chcemy jednak pokazać, iż Thera ma jakieś niewyjaśnione interesy w tej części
Barsawii, że również czegoś szuka...

Przesłuchanie

Czas, aby przesłuchać agenta. T’uath zaproponuje powrót do wsi – czarownica
posiada pewne substancje, które rozwiązują język (sama używa ich do wprowadzania się w
wieszczy trans, lecz Rama’uath wyjaśnił synom, iż wywar z ziela Skipilamos tak naprawdę
odbiera wolną wolę i jest używany przez śledczych w przesłuchaniach). W drodze
bohaterowie mogą próbować przepytać Kokalosa, jednak ten z upartością throalskiego muła
będzie twierdzić, iż jest therańskim kupcem, a pułapką zainteresował się po tym, jak wpadł w
nią jeden z t’skrangów.

Przyprowadzenie do wsi Kokalosa spowoduje zamieszanie. Wódz przybędzie na
miejsce i zacznie wypytywać bohaterów, czemu pojmali Theranina. Będzie wyraźnie obawiać
się ewentualnych reperkusji, szczególnie ze strony plantacji K’tenshinów. Jednocześnie jest
ściekły na T’uatha – z powodów, które zamierzam Ci za chwilę zdradzić.

Do incydentu nie dopuści bard, zapraszając syna, bohaterów oraz Kokalosa (który nie
ma w tej sprawie za dużo do gadania) do swej chaty. Tam bohaterowie będą mogli w spokoju
przez około godzinę „porozmawiać” z agentem. W tym czasie wódz będzie rozmyślał, jak
powstrzymać T’uatha od drążenia sprawy zaginionego brata.

Karty na stół

Zanim przystąpimy do odsłaniania drugiej warstwy (której drobne fragmenty już podaliśmy
naszym graczom), powinienem objaśnić Ci, Mistrzu, o co w tym wszystkim chodzi.

Otóż wódz Jegro jest nieśmiertelny. Ma w tym momencie jakieś trzysta lat. Swego
czasu zawarł pakt z Hurgashem Dormadraalem, który ma siedzibę w Serwos – oddał mu w
ofierze swoje Imię i stał się jego sługą. W zamian otrzymał dar wiecznego „życia”.
Oczywiście, wódz nie zdaje sobie sprawy, iż tak naprawdę jest martwy. Tylko z zewnątrz
wygląda jak każdy inny człowiek, w środku jest trupem. Prócz oczywistych korzyści
płynących z nieśmiertelności, Jegro jest praktycznie niewrażliwy na ból i obrażenia
wewnętrzne (w realiach systemu nie posiada progu ran i progu przytomności). W zamian za
to zobowiązał się składać horrorowi ofiary. W czasie Pogromu prowadził sługi potwora do
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podwodnych kaerów t’skrangów – znał ich lokalizację z opowiadań starszych. To właśnie był
powód, dla którego dzikie plemiona t’skrangów toczą niekończącą się wojnę z Katani.
Później, po Pogromie, musiał oddawać członków swego plemienia. Wprowadzał ich umyślnie
w rozstawione w całym rejonie pułapki. To właśnie jedną z owych pułapek odnalazł
Androgeos, a rozbierając ją, zniszczył maskujące ją iluzyjne zaklęcie (każda pułapka sprawia
wrażenie, jakby na złapanego napadła Inshalata, olbrzymia drapieżna modliszka, stanowiąca
największa zagrożenie lasu Serwos).

Z tych to właśnie pułapek lud czczący horrora wybiera złapanych i prowadzi do jego
leża na ofiarę.

O roli wodza nie wie nikt – nawet Rama’uath niczego się nie domyśla. Zresztą, bard
nie pochodzi z wioski – przybył jakieś dwadzieścia lat temu, uchodząc przed ścigającą go
tajemnicą. Tutaj poznał miłość swego życia i spłodził dwóch synów. Praktycznie rzecz biorąc,
jest jedynym wyszkolonym adeptem w wiosce. Drugim, dzikim adeptem jest T’uath, który
korzysta ze swych talentów zupełnie instynktownie, nie zdając sobie sprawy ze swych
możliwości.

Kim zaś jest Androgeos? Otóż jest to wysoko postawiony agent therańskiego
wywiadu, który prowadzi poważne śledztwo. Zaczęło się od tego, iż na Therę  nie trafiały
wystarczająco liczne i wystarczająco dobre transporty niewolników. Później okazało się, iż
znikają powietrzne okręty, zaś pewni wysocy urzędnicy Imperium prowadzą w Barsawii
swoje własne, ciemne interesy. Androgeos został więc wysłany, by rozwikłać tę sprawę.
Ponieważ w intrygę były zaangażowane osoby z różnych, dość wpływowych rodzin (na
przykład rodziny Amstel), sprawa musiała zostać rozwiązana po cichu. Stąd tylko jeden, choć
niezwykle kompetentny agent!

Androgeos zdołał ustalić, iż wszystkie nitki prowadzą w okolicę lasu Serwos. Przy
pomocy K’tenshinów dowiedział się o potajemnej aktywności therańskich statków nad lasem.
Później dotarły do niego pogłoski o wydarzeniach z Gór Smoczych i nad Jeziorem
Ban(„Mgły Gór Smoczych” – MiM 04-05/2001). Na podstawie tych poszlak udał się na jedną
z plantacji niall Meru, by być w centrum wydarzeń i stamtąd rozwikłać całą zagadkę. Dlatego
też pod przebraniem kupca odwiedzał ludzkie wioski w lesie, próbując coś ustalić. Jak na
razie, wie tylko, że nad lasem, nocami, pojawiają się therańskie statki, choć ostatnio zdarza
się to trochę rzadziej. Poza tym odnalazł liczne pułapki zastawione w lesie, szczególnie gęsto
w okolicach wioski Katani. Postanowił zdemontować jedną z nich, w nadziei, że odkryje jakiś
ślad.

W czasie swoich podróży kupieckich po bagnistym lesie napotkał wielu Dawców
Imion. Zlokalizował osiedla ludzkie i parę wiosek dzikich T’skrangów kanibali. Napotkał też
kilka razy elfie grupy myśliwskie, które jednak zawsze trzymały się z dala, nie nawiązując
kontaktu.

Warstwa druga

W tej części przygody będziemy starali się skierować podejrzenia bohaterów w
kierunku dzikich plemion t’skrandzkich. Pokażemy też, iż Thera nie jest „imperium zła” i w
przypadku walki z horrorem gra w tej samej „drużynie”, co reszta Dawców Imion. Ponadto
damy bohaterom kilka poszlak z trzeciej warstwy naszej historii.

Agent zaczyna gadać

Androgeos nie jest głupi – wcale nie lubi być torturowanym, ani też ryzykować dawki
ziela prawdy nieznanego pochodzenia. Gdy tylko zorientuje się, iż bohaterowie nie należą do
spisku, a być może nawet poszukują odpowiedzi na to samo pytanie, co on, zacznie gadać.
Wyjawi im ”prawie całą prawdę”. Oczywiście, nie przyzna się, iż jest centurionem szpiegów
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Pavelisa, jednak zdradzi, iż prowadzi śledztwo na temat tajemniczych interesów therańskich
arystokratów. Z chęcią opowie bohaterom o swoich spostrzeżeniach na temat mieszkańców
lasu. Szczególnie zwróci uwagę na dzikie t’skrangi. Zachowywały się one w stosunku do
niego bardzo nieprzyjaźnie, dlatego jest do nich mocno uprzedzony. Również K’tenshin mają
z nimi na pieńku i odpowiednio podkolorowali Theraninowi opowieści o ich okrucieństwie,
dzikości i nieokrzesaniu. Wspomni również o elfach, ale wyłącznie na marginesie. Nie ma
powodu ich podejrzewać o jakiekolwiek konszachty z Therą.

Kokalos również był świadkiem składania ofiar przez dzikie plemiona. Nie rozumie,
co wartościowego mogłyby posiadać prymitywne jaszczury, by skłonić therańskich
arystokratów do dostarczania transportów niewolników.

Aresztowania

Tymczasem wódz, który obawia się, iż prowadzone przez T’uatha śledztwo w sprawie
zniknięcia brata doprowadzi go do horrora, postanawia uwięzić śmiałego wojownika. Ma
pretekst – złamał wszak jego zakaz rozmawiania z obcymi. Jednocześnie pragnie skierować
uwagę bohaterów na ślepy tor. Jego wojownicy wkraczają do domu barda, łapią T’uatha i
wtrącają go do karceru. Równocześnie małoletni syn wodza podrzuca do rzeczy agenta czarny
wisior, własność Jegro. Wódz publicznie oskarża Theranina o współpracę z horrorem i
nakazuje przeszukanie jego rzeczy. Pojawia się Zabicha, która wyciąga medalion – i
wyczuwa w nim emanację bestii! Może ją wyczuć również każdy inny czarodziej – jest
niewątpliwie naznaczony śladem spaczonej magii horrora.

Wódz nakaże natychmiast aresztować również therańskiego „kupca”. Następną rzeczą,
jaką uczyni wódz, będzie poinformowanie bohaterów, iż wobec kolaboracji ze stronnikami
horrora i zdrajcami, nie są mile widziani w wiosce.

W tym momencie wkroczy do akcji bard. Zagrozi wodzowi złamaniem praw
gościnności i gniewem duchów przodków. Jego głos będzie wypełniać całą chatę. Jegro
zostanie sam. Postara się wycofać z godnością i przesłucha T’uatha. Jak tylko zorientuje się,
iż młody Katani podąża ślepym tropem, wypuści go na wolność. Tymczasem jednak musi
nastąpić bardzo ważna rozmowa barda z bohaterami.

Zwój Ithiliona

Gdy wódz wraz ze świtą zniknie za rogiem, ponury Rama’uath zaciągnie zasłonę z
palmowych liści. Następnie wyciągnie z dna kufra zawiniątko, z którego wydobędzie
pożółkły zwój. Wręczy go bohaterom, mówiąc, iż to jeden ze zwojów Ithiliona. Zwoje
Ithiliona to jedne z nielicznych głównych przedmiotów wzorca, które posiadają swoje Imię
połączone z ogólnym wzorcem Barsawii. Nie da się ich permanentnie zniszczyć – pojawiają
się w takim przypadku po roku i jednym dniu w „odpowiednim” miejscu.

Twórcą zwojów jest tajemniczy Ithilion, starzec, być może potężny głosiciel lub samo
wcielenia Manbruje, który oddaje się dobrowolnie pod kontrolę największym i
najniebezpieczniejszym horrorom pozostałym w Barsawii, po to tylko, by poznać ich sekrety i
słabości. Następnie w jakiś nieznany sposób zrzuca wiążące go okowy, wymyka się horrorom
i pozostawia w odpowiednim miejscu zaczarowany manuskrypt. Bard twierdzi, iż przed laty
starzec, który podawał się za Ithiliona, powierzył mu ów zwój, twierdząc, iż pewnego dnia
zawitają do niego bohaterowie, godni stawić czoła bestii.

Niestety, tylko część manuskryptu jest możliwa do odczytania. Reszta mieni się
dziwnym, ciągle zmieniającym się pismem. Część czytelna, napisana w krasnoludzkim, brzmi
następująco:
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Herosi, oto w wasze godne ręce oddaję wiedzę niezbędną do pokonania Bestii. W tym
lesie Władca ma swą siedzibę, w której to lud puszczy czci go, składając ciągle ofiary z
Dawców Imion...

Reszta tekstu rozmywa się w tęczowym chaosie. Oczywiście, liczę na to, iż
bohaterowie skojarzą podane im fakty: ofiary składane przez t’skrangi oraz zwój. Jeżeli sami
gracze nie wpadną na ten fałszywy trop, cóż – można ich lekko naprowadzić. Może to zrobić
agent therański, jeżeli uda im się z nim niepostrzeżenie porozmawiać, może to zasugerować
bard, który od dawna zastanawia się nad przyczyną chronicznej nienawiści t’skrangijskich
tubylców względem Katani (poprzedni bard nie przekazał mu opowieści na temat
prawdopodobnych powodów niesnasek międzyrasowych).

Tymczasem...

Tymczasem, jak już wspomniałem, wódz bardzo dokładnie przesłuchuje T’uatha. Gdy
zorientuje się, iż młodzieniec nie wywnioskował niczego z odnalezionych dowodów
(pułapki), postanawia wykorzystać wojownika do obserwowania poczynań grupy adeptów.
Najpierw wybacza mu złamanie zakazu, po czym poleca rozwiązać zagadkę horrora. Poleca,
aby osobiście przyglądał się poczynaniom bohaterów i nie dowierzał im do końca. Prosi go
również aby donosił mu o wszelkich postępach.

W ten sposób T’uath ma już kompletny mętlik w głowie. Wróci do bohaterów zaraz
po tym, gdy skończą oni analizować kwestię zwoju, tudzież zdążą porozmawiać z
Androgeosem. Androgeos koniecznie nalega, by pomogli mu uciec z karceru. Wszak ma za
zadanie rozwiązać tą samą zagadkę. Dowodzi, iż jego pomoc może być nieoceniona i będzie
przysięgał, iż nie ma żadnego związku z tajemniczym medalionem.

Oczywiście, bohaterowie powinni zdawać sobie sprawę, że Theranin
najprawdopodobniej mówi prawdę. Wszak przeszukiwali rzeczy agenta i nie znaleźli
czarnego medalionu. Jeżeli będą próbowali rozpytywać, co się stało z groźnym znaleziskiem,
Zabicha oznajmi, iż zniszczyła go mocą swej magii. Tak naprawdę zaś, oddała go do ukrycia
wodzowi, który zapewnił czarownicę, iż potrafi zneutralizować jego złą moc. W
rzeczywistości zaś medalion jest jego własnością i stanowi symbol poddaństwa mocy
Dormadraala.

Ten trop więc prowadzi donikąd. Pozostaje wyprawa w pobliże wioski ludu puszczy –
t’skrangów. Jeżeli bohaterowie zdradzą swe plany T’uathowi, zapłonie on nienawiścią jak
pochodnia. Będzie pewien, iż to przebrzydłe, wraże jaszczury porwały jego brata.
Poprzysięgnie, iż jeżeli złożyły go w ofierze bądź zjadły – zemści się po stokroć (w
dosłownym znaczeniu tego słowa). Będzie bardzo nalegał na natychmiastowe wyruszenie i
obieca poprowadzić bezpieczną trasą w okolice najbliższej podwodnej wioski.

Uwolnić agenta

Być może gracze dojdą do wniosku, iż warto uwolnić Theranina. Faktycznie, może
być on wartościowym sprzymierzeńcem w walce z ludem puszczy. Obecnie zamknięty jest w
karcerze, czyli zwykłej, dwuipółmetrowej dziurze w ziemi, przykrytej bambusową kratą.
Pilnuje go jeden Katani – niezbyt inteligentny wojownik. Uwolnienie powinno być dość
proste. Można strażnika nastraszyć, tudzież oszukać. Trudniej jest podejść i obezwładnić (w
końcu do kompetentnego pełnienia funkcji strażniczych nie potrzeba wygórowanego
intelektu). Jeżeli bohaterowie pozostawią Kokalosa w karcerze, uwolni się sam – o
zmierzchu. Jednak w ostatecznej konfrontacji nie będzie już tak przyjaźnie nastawiony do
bohaterów.
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Wioska Ku-long

Wioski dzikich t’skrangów nie są tak imponujące, jak ich bardziej cywilizowanych
kuzynów. Kopuły są małe, zbudowane z drewna, ziemi i liści, wsparte magią żywiołu wody.
Są rozmieszczone na wodzie, pod jej powierzchnią i na brzegach rzeczek – dopływów Węża.
Dawniejsze kaery były skryte pod powierzchnią wody, jednak w wyniku ekspansji
K’tenshinów w Theran tubylcy musieli wycofać się w głąb dżungli, ku płytszym rzeczkom i
rozlewiskom.

W jednym takim rozlewisku znajduje się właśnie Ku-long. T’skrangi spiętrzyły wody
niewielkiego dopływu Wężowej, tworząc w zakolu bagniste rozlewisko. Na jego środku
znajduje się wioska, połączona z brzegiem systemem grobli. Centrum rozlewiska zajmuje
kilkadziesiąt niewielkich kopuł, częściowo zanurzonych w wodzie i błocie. Pośród rozlewiska
rośnie kilkanaście większych drzew, które tworzą zieloną koronę ponad wioską, maskując ją z
powietrza przed wzrokiem therańskich łowców niewolników. Brzegi rozlewiska pokrywają
podwodne plantacje glonów i roślin wodnych, uprawianych przez przemyślne jaszczury.

Po całym rozlewisku pływa wiele czółen, wieś zdaje się tętnić życiem. Z daleka
można oszacować populację wioski na jakichś 50-60 Dawców Imion. W rzeczywistości jest
ich trochę więcej, gdyż część dogląda podwodnych plantacji listownic i farm rybnych.

Przed bohaterami pozostaje teraz trudne zadanie. Muszą dowiedzieć się, gdzie
t’skrangi przetrzymują jeńców, w jaki sposób czczą horrora, czy to one zastawiają pułapki i
czy to one porwały Th’oora.

Oczywiście, nie sposób przewidzieć, co uczynią bohaterowie. Ponownie opiszę więc,
czego można się dowiedzieć od jaszczurów.

Co wiedzą t’skrangi:

tubylcy nie czczą żadnego horrora;
same są od czasu do czasu napadane przez łowców niewolników z aropagoi K’tenshin;
plemię Ku-long, jak i inne plemiona t’skrangijskie, prowadzą wojnę z Katani, gdyż są oni
czcicielami horrora. W czasie pogromu Katani naprowadzali horrora na podwodne kaery
t’skrangów;
wódz wioski Batamuu musi być sprzysiężony z bestią, gdyż żyje już przynajmniej dwieście
lat. Lahalla Ku-long pamięta go z czasów zaraz po Pogromie, a są podejrzenia, iż żył już na
długo przedtem;
najgorsi z Katani są właśnie Batamuu, gdyż składają ofiary horrorowi;
t’skrangi składają czasami ofiary z Dawców Imion – ale nie horrorom, a duchom żywiołu
drewna, mieszkającym w Świętych Mangrowcach.
Owe informacje można uzyskać na drodze pokojowych rozmów i dyplomacji, zasięgając
języka w sposób bardziej podstępny lub też infiltrując wioskę (jeżeli w drużynie są jakieś
t’skrangi czy iluzjoniści). W przypadku odkrycia drużyny, wojownicy t’skrangijscy otoczą ją
i będą starali się przegnać z wioski. Jeżeli bohaterowie stawią zbrojny opór, poleje się krew.
Jednak tubylcy będą woleli najpierw dowiedzieć się, co sprowadziło nieoczekiwanych gości
do ich wioski, zanim poślą w niebo deszcz krótkich oszczepów. Zresztą, lahalla wioski
zakazała narażać niepotrzebnie życie swojemu ludowi, gdyż coraz mniej jaj jest poprawnie
zapłodnionych.
Dlatego nawet w przypadku wykrycia i zbrojnego nastawania na siebie obu stron,
bohaterowie zdążą przedstawić swoje podejrzenia względem t’skrangów (oczywiście, jeżeli
są na tyle odważni, by bez strachu wykrzyczeć wrogowi zarzuty prosto w twarz). Wtedy, być
może, dojdzie do wyjaśnienia sprawy i oskarżenia Katani.
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Warstwa trzecia

Dochodzimy w końcu do trzeciej i ostatniej warstwy naszej opowieści. Ludem, który
czci horrora, nie są ani Katani, ani t’skrangi, lecz elfy, które marginalnie pojawiały się na
łamach dotychczasowej opowieści. W tej części powoli odsłonimy przed graczami ową
prawdę.

Kaer Ioporoth

Cała historia zaczęła się dość dawno. Jeszcze przed Pogromem pośród bagien Lasu
Serwos osiedliła się grupa elfich mistyków. Chcieli oni w odosobnieniu kontemplować prawa
magii i duchowego oświecenia. Z początku niewielka wspólnota rozrosła się w dużą komunę.
Dwadzieścia lat przed nadejściem Pogromu królowa Alachia zażądała powrotu elfów z
Serwos do Smoczej Puszczy. Jej wezwanie pozostało zignorowane. Elfy zdobyły rytuał
przetrwania, przetworzyły go na swoją modłę i wybudowały kaer nad Rzeką Galagą. Było ich
wystarczająco wiele, by przetrwać w spokoju Pogrom. Jednakże w Serwos swą siedzibę obrał
bardzo potężny horror – Władca Hurgash Dormadraal. Kaer elfów znajdował się w bardzo
specyficznym miejscu – dlatego przebiegła bestia poświęciła prawie pięćdziesiąt lat na
sforsowanie jego zabezpieczeń. Jednak gdy pokonała bariery i zabiła przywódcę mistyków,
wcale nie zniszczyła elfiego osiedla. Dormadraal zaproponował elfom nieśmiertelność w
zamian za służbę. Mamił niesamowitą, niepojmowalną dla śmiertelnych wiedzą i potęgą.
Większość elfów się zgodziła. Pozostałe zostały zmuszone do przyjęcia służby siłą. Od tego
czasu w centrum lasu znajduje się siedziba horrora, a elfy o ciałach tatuowanych od stóp do
głów służą jego interesom.

Teraz wokół kaeru znajduje się potężne wyrobisko, w ścianach którego dojrzeć można
setki ciemnych tuneli biegnących w głąb skały. Cały czas trwają tam prace – setki
niewolników wydobywają czarny minerał – mneoryt. Złoża mneorytu w tym konkretnym
miejscu są bardzo stare, wywodzą się z czasów poprzedniego Pogromu., pięć tysięcy lat temu.
Jest to rodzaj orichalku, mieszanina esencji wszystkich pięciu żywiołów, jednakże
zanieczyszczona magią horrorów. Dlatego, mimo że krasnoludy na długo przed Pogromem
odkryły złoża mneorytu, nie znalazły dla niego użytku. Pech chciał, iż właśnie na owych
złożach założyły swój kaer elfy – ze względu na dogodne, skaliste podłoże, umożliwiające
budowę podziemnej cytadeli.

Tymczasem dla horrorów mneoryt stanowi dużą wartość. Są one w stanie czerpać z
niego moc, używać go do formowania trwalszych zaklęć, czego dowodem są choćby amulety
używane przez Dormadraala do związywania swoich sług. Na dodatek niektóre z nich
pozwalają horrorowi dostrzegać otaczającą go przestrzeń – w ten sposób jego agenci
penetrujący Barsawię dostarczają mu bezpośrednich raportów. Wyroby z mneorytu są więc
dla Dormadraala pomocą wczasach, gdy poziom magii dramatycznie się obniżył, wzmacniają
jego moc i są w pewnym sensie jego oczami. Horror postanowił przygotować się na przyszłe
spadki mocy magicznej i całą swoją siedzibę pokryć mneorytem, co rzeczywiście jest w
stanie zapewnić mu stabilność w Barsawii na długo po tym, jak wszelkie inne horrory będą
musiały odejść. Stąd też do prac wydobywczych potrzebuje coraz więcej niewolników. Czas
nagli i niedługo jego wrogowie dowiedzą się o jego poczynaniach.

Co dalej?

Zakładam, że bohaterowie w ten czy inny sposób dowiedzieli się o zdradzie wodza.
Czas, aby ponownie udali się do wioski Batamuu. Czas również, aby pożegnali się z
Kokalosem, pod warunkiem, że agent został przez nich uwolniony. W takim wypadku
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podaruje on najdzielniejszemu z bohaterów „ochronny amulet”, za pomocą którego będą w
stanie wezwać jego pomoc. Obieca, iż uda się teraz do K’tenshinów i w razie czego
przybędzie z odsieczą. W rzeczywistości, ów amulet to tak zwane Oko Thery. Jest to
magiczny przedmiot używany przez szpiegów i dyplomatów therańskich. Nigdy nie wygląda
tak samo, aby nie można było zorientować się w jego funkcji. Jego podstawowym zadaniem
jest podglądanie, co czyni jego właściciel. W specjalnym, połączonym z nim lustrze widać
obraz rozciągający się przed noszącą go osobą, oraz słychać nieco rozmyte dźwięki z
otaczającego ją świata. Jest to więc doskonały instrument szpiegowski. Oprócz tego amulet
faktycznie może posłużyć do wezwania jego poprzedniego właściciela. Wystarczy skropić go
odrobiną krwi (1 punkt wyczerpania) i natychmiast można wysłać jedną krótką informację.
Odbiorca zdaje sobie również sprawą z miejsca jej wysłania.

W przypadku, gdyby bohaterowie nie uwolnili Androgeosa, użyje on Oka Thery, by
wezwać pomoc z plantacji. Następnie za pomocą ukrytego w ubraniach sztyletu i linki
obezwładni strażnika, wydostanie się na zewnątrz i ucieknie w kierunku rzeki, gdzie będzie
na niego czekać parowiec t’skrangów.

Tymczasem bohaterowie najprawdopodobniej powrócą do wioski, by rozprawić się z
wodzem. Zanim jednak doprowadzisz do konfrontacji, wypada, dla wyjaśnienia zachowania
wodza, przedstawić Twoim graczom kolejną scenę z drugiej strony.

Kocioł wiedźmy

Wiedźma Zebicha używa surowej magii. W takiej bliskości horrora już dawno
powinno to ją zabić. Jednak miała szczęście w nieszczęściu – zaraz, gdy odkryła swe
zdolności, już przy pierwszym zaczerpnięciu surowych strumieni magii spaczonych emanacją
horrora, została naznaczona. Od tego czasu stanowi rezerwowego szpiega horrora w wiosce.
Sama, nie zdając sobie z tego sprawy, jest manipulowana przez Dormadraala. Teraz właśnie
stwór postanowił użyć Zebichy i jej daru widzenia, by zobaczyć i jednocześnie pokazać jej,
co czynią bohaterowie w wiosce t’skrangów. My zaś pokażemy to Twoim graczom.

Tak więc opisz, jak stara ręka wiedźmy przesuwa się powolnym ruchem nad
parującym kotłem i ciska w bulgoczącą maź garść ziół. Z oparu powoli formuje się znajomy
obraz – zakole rzeki, w tle błotniste kopuły wioski dzikich t’skrangów. Obraz staje się
ostrzejszy i można dostrzec bohaterów. Ukazuje ich w momencie, w którym dowiadują się o
zdradzie wodza. Obraz powoli się rozwiewa...

Następna scena pokazuję Zebichę, pospiesznie kuśtykającą do chaty wodza...
Powyższa scena powinna podkręcić napięcie i uświadomić graczom, że czas nagli.

Szwarccharaktery naszej opowieści dowiedziały się, iż zostały zdemaskowane.

Konfrontacja z wodzem

Gdy bohaterowie przedzierają się przez puszczę, wódz, ostrzeżony przez czarownicę,
udaje się na spotkanie z elfami. Czuje, że horror jest zaniepokojony wydarzeniami w wiosce i
że wysłał kilkoro ze swoich sług na spotkanie z Jegro. Teraz wódz zamierza donieść elfom o
wszystkim, co wie o bohaterach, a następnie z ich pomocą zastawić na nich pułapkę. My
jednak nie chcemy, by mu się to udało. Pozwól więc graczom dostrzec wodza, gdy wraz z
synem biegnie przez las. Niech znajduje się w takiej odległości, by nie można było z nim
nawiązać bezpośredniej walki, a jednocześnie by bohaterowie bez trudu mogli z nim podążyć.
Po kilku minutach pogoni bohaterowie dopadną polany. Na środku stoi sześć elfów (dopasuj
liczbę do siły Twej drużyny) i rozmawia z Jegro. Jeżeli bohaterowie przysłuchują się
rozmowie, zorientują się, iż wódz dokładnie podaje rysopis herosów. Nie pozwól jednak na
jakieś długie rozmyślania bądź planowanie akcji. Jeżeli bohaterowie w ciągu kilku chwil nie
zdecydują się zaatakować, jeden z elfów dostrzeże ich ukrytych w krzakach. Przywódca
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elfów nakaże kilku swym podwładnym oraz wodzowi zabić bohaterów, sam zaś, wraz z
jeszcze jednym elfem, pobiegnie w kierunku kaeru.

Walka powinna być trudna. Elfy zrobią wszystko, by uniemożliwić bohaterom
podążanie za swym dowódcą. Wszystkie są nieśmiertelne, co znaczy, że już od dawna są
martwe. Nie czują bólu ani strachu przed śmiercią. Nie wierzą, że można je zabić. Z ich ran
tryska tylko czarno-żółta, cuchnąca maź. Elfy walczą za pomocą włóczni zaopatrzonych w
mneorytowe groty. Kamień ten lśni złowrogo i nadaje pozornie tępym końcom ostrość
najprzedniejszej stali. Oczywiście, uśmiercenie wroga jest możliwe – trzeba go jednak
praktycznie posiekać na kawałki (realiach systemu trzeba im zadać ilość obrażeń równą
progowi życia).

Jedynym normalnym człowiekiem pośród przeciwników jest syn wodza. Gdy
zorientuje się, iż jego ojciec jest taki sam jak elfy, przerażony postara się uciec do wioski.

Pogoń

Oczywiście, bohaterowie rozprawią się z przeciwnikami, nie mam najmniejszych
wątpliwości. Z pewnością rzucą się również w pogoń za uciekającymi (jeśli nie, T’uath
krzyknie: „za nimi, zaprowadzą nas do siedziby horrora – tam, gdzie trzymają mojego
brata...”)

Być może bohaterowie pognają jak na złamanie karku, być może podążą ostrożniej.
Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż w  obu przypadkach zaserwujemy im podobną
scenę finałową.

Ślad pozostawiony przez uciekających jest wyraźny. Biegnie na północny wschód, ku
brzegom rzeki Galagi. Gdy bohaterowie dotrą na jej brzeg, dostrzegą czółno uwiązane po
drugiej stronie. W tym miejscu rzeka nie jest zbyt głęboka, jednak zważywszy na czyhające w
jej toniach drapieżne kajmanłarnice, przeprawa wcale nie jest bezpieczna. Jeżeli nie chcesz
zmniejszać dynamiki gry i jeżeli Twoi bohaterowie rozstali się z t’skrangami w dobrych
stosunkach, możesz sprowadzić jedną z ich łodzi. T’skrangi mogą przewieźć bohaterów na
drugą stronę, ostrzegając ich, iż ten odcinek rzeki uważany jest za przeklęty.

Po drugiej stronie ślad jest jeszcze bardziej wyraźny. Przejmij narrację, uczyń ją
bardzo dynamiczną. Niech bohaterowie gnają przez ostępy, niech gałęzie zielonego gąszczu
smagają ich muskularne ramiona, a ich stopy wystukują rytm szybszy od łomoczącego w
piersi serca. Wtem urwij! Las kończy się jak nożem uciął, odsłaniając olbrzymią przestrzeń
wyrobiska i kaer Ioporoth.

Th’oor nieśmiertelny

Ukaż bohaterom ogrom tego miejsca. Samo wyrobisko ma kilkaset metrów średnicy i
kilkadziesiąt głębokości. Na jego środku wznosi się posępny kopiec – pozostałość po niegdyś
pięknym i eleganckim elfim kaerze – dziś przekształconym na estetykę Dormadraala. W
wyrobisku jak mrówki poruszają się setki niewolników. Wśród tych nieszczęśników, na
lewitujących czarnych platformach, unoszą się w powietrzu elfi nadzorcy. Przy samym kaerze
cumuje therański galeon. Wokół zaś panuje bardzo niemiła woń rozkładu i zgnilizny.

To bardzo ważna scena. Musisz uświadomić bohaterom, iż porwali się z motyką na
słońce. Że nie można, będąc zupełnie nieprzygotowanym, leźć prosto w paszczę horrora.
Musisz im pokazać, że horror to nie jedyny przeciwnik, że przebiegła bestia ma mnóstwo
sług, które staną w jej obronie. Niech sobie uświadomią, że jeszcze nie są wystarczająco
przygotowani, by stawić czoło takiej potędze.

Tymczasem zakończ ową kontemplację krajobrazu. Nagle z niewielkiego zagajnika po
prawej wyłoni się Th’oor. T’uath wykrzyknie radośnie, lecz jego uśmiech zamrze w połowie,
niedopowiedziany. Brat młodego wojownika ma całe ciało pokryte meandrycznymi, czarnymi
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tatuażami, zaś w ręku dzierży włócznię z mneorytowym ostrzem. Za nim postępuje kilka
elfów. Z oddali widać, jak na lewitujących platformach z całego wyrobiska w kierunku
intruzów podążają nadzorcy.

Th’oor uśmiechnie się tylko krzywo, ukazując wygniłe zęby, i zionąc trupim
oddechem przemówi:
Witaj, bracie! Czyżbyś i ty przyszedł prosić Pana mego o nieśmiertelność i moc? Widzę, że
przywiodłeś mu doskonałą ofiarę! Doskonale. Pan uwielbia adeptów. Lubi karmić się ich
karmiczną mocą...
Wtedy T’uath nie wytrzyma i ciśnie w brata swym oszczepem. Rozgorzeje walka.
Bohaterowie są z góry skazani zna niepowodzenie. Bądź bezlitosny. Na każdego zabitego elfa
wprowadzaj następnego. Niech nacierają na bohaterów z trzech stron. Nie odcinaj im jednak
drogi ewakuacji, pozostaw możliwość wycofania.

Gdy dojrzą w ucieczce jedyną szansę, zaatakuj ze wszystkich stron. Niech elfy,
poczuwszy, iż duch przeciwnika się łamie, z dzikim rykiem ruszą do szturmu. Przestrasz
swoich graczy na tyle, by wezwali na pomoc Theranina. Nawet jeśli go nie wezwą (choćby
dlatego, że go nie uwolnili), nagle powietrze rozerwą eksplozje i las stanie w ogniu.

Działa ogniste

W czasie, gdy bohaterowie, toczyli swe starcia, Androgeos nie zasypiał gruszek w
popiele. Udał się natychmiast na plantację K’tenshinów i kazał wypłynąć na rzekę. Od
dłuższego czasu już patrolował Galagę w poszukiwaniu bohaterów. Gdy przepływał przez
wiadomy odcinek, kapitan K’tenshinów trzymał się za każdym razem południowego brzegu,
tłumacząc to przekleństwem. Agent szybko skojarzył fakty (w czym ewentualnie mogło mu
pomóc Oko Thery) i w odpowiednim momencie włączył się do akcji. A dokładniej, włączyły
się do akcji t’skrangijskie działa ogniowe. Śmiercionośne ładunki z esencji żywiołu powietrza
i ognia zamienią zielony las w istne morze ognia. Działa t’skrangów postawią zaporę
ogniową, umożliwiającą bohaterom wycofanie się na parowiec. Gdy tylko bohaterowie
postawią stopy na pokładzie, silniki ogniowe zaryczą, a potężny okręt wojenny aropagoi
Dziewięciu Diamentów ruszy co pary w kotłach w dół rzeki. Jest to ten sam okręt, z którym
poprzednio bohaterowie spotkali się na Wężu.

Przyjęcie bohaterów na pokładzie może być różne. Jeżeli współdziałali z Kokalosem,
zostaną przywitani jako przyjaciele. Jeżeli nie – cóż, t’skrangi na pewno dadzą do
zrozumienia bohaterom, iż mają do spłacenia dług wobec aropagoi. Tymczasem jednak to
jeszcze nie koniec kłopotów...

Galeon

Dormadraal jest wściekły. Obcy odkryli jego siedzibę, udało im się ujść cało, a na
dodatek poczuł w swoim pobliżu potężny wzorzec manuskryptu Ithiliona. Horror doskonale
zdaje sobie sprawę, iż został niegdyś wystrychnięty na dudka i że w bezcennym
manuskrypcie znajdują się jego sekrety. Dlatego zrobi dosłownie wszystko, by posłać okręt i
jego załogę na dno. Po chwili zza zielonej korony drzew wychynie majestatycznie galeon
therański. Kieruje nim ostatni z konstruktów horrora, któremu udało się zastąpić jeszcze
jednego therańskiego arystokratę.

Galeon natychmiast rozpocznie próby zatopienia okrętu. Nie ma jednak łatwego
zadania. Po pierwsze, jego działa ustawione są do strzelania w bok. Po drugie, okręt płynie
wąskim korytem rzeki, znajdującym się w swoistym zielonym wąwozie – wszak Galaga
biegnie przez środek tropikalnego lasu.

Rozegraj ten szalony pościg bardzo dynamicznie. Niech obie strony oddają salwę za
salwą. Niech bohaterowie biorą udział w rychtowaniu dział, w ładowaniu w ich lufy esencji
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żywiołów. Niech wszystko spowiją dymy wystrzałów. Powietrze będą przeszywać kule ognia,
które będą trzaskać nadbrzeżne drzewa. W końcu okręt wpłynie na szerszą rzekę, w miejscu,
gdzie Galaga łączy się z Rzeką Serwos. Galeon zastąpi mu drogę, opadając nad samą
powierzchnię rzeki, i ustawi się do niego burtą. Jakkolwiek mocny byłby okręt K’tenshinów,
nie jest w stanie równać się sile ognia therańskiego galeonu powietrznego.

Pozwól galeonowi na co najmniej jedną salwę, która zniesie dziobnicę, uszkodzi
nadbudówkę, zapali pokład. Niech bohaterowie będą pewni, że tym razem horror
zatryumfuje. Wtedy niech kapitan da całą naprzód. Silniki rykną niespodziewaną siłą – dotąd
niewykorzystywaną na wąskim odcinku Galagi. Parowiec runie jak wicher w dół rzeki,
kapitan rozkaże wszystkim rzucić się na pokład, a stalowa ostroga okrętu wbije się w bok
galeonu. Zgrzytnie metal o drewno i kamień. Galeon zachwieje się i poderwie do górę, zaś
okręt pomknie jak strzała w dół rzeki, ciągnąc za sobą pióropusz dymu i ognia. Wtedy z
oddali, gdzie widać szesnaście wież domu aropagoi, nadciągną inne okręty zwabione
kanonadą oraz dwa lekkie okręty therańskie. Zaś ranny galeon umknie czym prędzej do serca
Lasu Serwos, do gniazda Dormadraala.

Zakończenie

Uszkodzony parowiec trafia pod eskortę innych okrętów aropagoi. Po krótkiej walce z
żywiołem ogień zostaje ugaszony. Powoli i majestatycznie parowiec zostaje odholowany do
siedziby Domu. Olbrzymie wieże wyrastają z wody niczym naturalne formacje skalne. Każdą
z nich otacza szerokie molo, przy którym cumują okręty. Największe z nich są cztery wieże
centralne. To właśnie do jednej z nich parowce holują okręt bohaterów.

Warto również bohaterom zwrócić uwagę, iż w siedzibie aropagoi cumuje kilka
mniejszych okrętów therańskich. Widać na pierwszy rzut oka, iż wśród t’skrangów przewijają
się charakterystyczne sylwetki legionistów.

Ranny okręt wpłynie do doku w jednej z wież centralnych. Zjawi się kilku t’skrangów
– szermierzy Domu przybranych w tradycyjne szaty w kolorze czerwieni i złota. Zwrócą się
do bohaterów z formalnym zaproszeniem ze strony shivalahali Domu Dziewięciu
Diamentów.

Sytuacja bohaterów zależy od tego, jak potraktowali Kokalosa. W najgorszym
wypadku t’skrangi będą odnosiły się do nich z daleko posuniętą rezerwą. Bohaterowie
zostaną poprowadzeni na sam szczyt wieży, do wielkiej, przestronnej sali. Tam, wśród
licznych towarzyszących szermierzy, zasiada na miękkiej sofie shivalahala K’tenshin. Jest to
potężnie umięśniona t’skrangijka. Od razu widać, iż jest adeptem, zaś każdy z wojowników
rozpozna, iż podąża ścieżką ich dyscypliny. Otacza ją trochę niesamowita aura – mieszaniny
nabożnego szacunku i strachu. Lecz jej inność odzwierciedla się dopiero w sposobie
patrzenia. Wzrok ma przeszywający, ciężki od eonów pamięci przodków. Bardzo dokładnie
obejrzy sobie bohaterów, a następnie przemówi. Od czego zacznie, zależy głównie od tego,
czy Androgeos Kokalos polecił jej bohaterów, czy wręcz przeciwnie. Jeżeli będzie
niezadowolona, zapyta ich wprost, czy o oni płynęli pirackim statkiem domu V’strimon, który
zaatakował jej okręt za Jeziorem Pyros. Oczywiście, shivalahala doskonale zna odpowiedź.

Jeżeli będzie trochę lepiej nastawiona do herosów, od razu przejdzie do rzeczy –
będzie chciała dowiedzieć się jak najwięcej o horrorze, który zagnieździł się praktycznie pod
bokiem jej siedziby i prowadzi jakieś tajne konszachty z jej sojusznikami. Rozmowie
oczywiście będzie przysłuchiwał się nadworny trubadur, notując zaciekle wszelkie
bohaterskie, by ułożyć o nich pieśni. Jeżeli tylko któryś z bohaterów wspomni o
manuskrypcie Ithiliona, oczy przywódczyni zaświecą dziwnym blaskiem. Natychmiast
zażąda, by przekazali jej manuskrypt jako zadośćuczynienie za szkody i podziękowanie za
ratunek.
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Oczywiście, nie powinni tego czynić. To im Przeznaczenie doręczyło manuskrypt, oni
mają go odczytać, odkryć jego tajemnicę i, uzbroiwszy się w tak pozyskaną wiedzę, oczyścić
gniazdo Dormadraala.
Ale o tym opowiem Wam już w następnym scenariuszu.....

Wystąpili

Kapitan „Trzcinowej Obręczy” – Gurho Malave

ZR:6 SF:6 ŻYW:6
PER:5 SW:6 CHA:5
Inicjatywa: 1k10 Obrona fizyczna: 9
Liczba ataków:1 Obrona magiczna: 7

Obrona społeczna: 7
Próg życia: 60 Pancerz fizyczny: 3
Próg ran: 10 Pancerz duchowy: 1
Pr. przytomności: 48 Testy zdrowienia: 3
Punkty karmy: 15 Kostki karmy: k6
Miecz (obrażenia 11/1k10+k8)
Talenty: akrobatyczny atak 3/9, broń biała 7/13, broń miotana 7/13, czytanie rzeki 7/12,
pilotowanie łodzi 7/13, rytuał karmiczny 7/7, szacowanie 7/12, unik 7/13, wytrzymałość 5/5
Wygląd: Malave jest postawną t’skrangijką o gustownym, czerwono-błękitnym
grzebieniu. Ubiera się w bardzo wyszukane szaty, zaś jej ogon zdobią przepiękne złote
kolczyki.

Androgeos Kokalos – therański agent

ZR: 7 SF: 7 ŻYW: 6
PER: 6 SW: 5 CHA: 6
Inicjatywa: 1k10 Obrona fizyczna: 9
Liczba ataków: 1 Obrona magiczna: 8
Próg życia: 51 Obrona społeczna: 8
Próg ran: 10 Pancerz fizyczny: 4
Próg przytomności: 40 Pancerz duchowy: 5
Punkty karmy: 8 Kostki karmy: k8
Testy zdrowienia: 2
Miecz therański (obrażenia: 11/1k10+k8)
Talenty: atak z zaskoczenia 4/11, broń biała 5/12, kradzież kieszonkowa 3/10, skradanie
się 4/11, magiczny wytrych 3/11, rytuał karmiczny 5/5, wspinaczka 2/9, unik 3/10,
wytrzymałość 3/3, tkanie wątków (złodziej) 2/8
Ekwipunek: zbroja skórzana utwardzana, krótki miecz therański, wytrychy, dwa ukryte
sztylety, Oko Thery oraz wszelki ekwipunek, jaki może być potrzebny asowi therańskiego
wywiadu.
Wygląd: jest to człowiek niezwykle chudy i wysoki. Twarz ma pociągłą i podkrążone
oczy. Twarz jego sprawia wrażenie zafrasowanej i zamyślonej, lecz wzrok ma cały czas
rozbiegany, obserwujący i czujny. Ubiera się w długie szaty na therańską modłę lub szaty
kupieckie, charakterystyczne dla mieszkańców Tylonu.
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T’uath

ZR: 7 SF: 7 ŻYW: 6
PER: 6 SW: 4 CHA: 4
Inicjatywa: 1k10 Obrona fizyczna: 10
Liczba ataków: 1 Obrona magiczna: 8
Próg życia: 51 Obrona społeczna: 6
Próg ran: 10 Pancerz fizyczny: 5
Próg przytomności: 40 Pancerz duchowy: 1
Punkty karmy: 4 Kostki karmy: k8
Testy zdrowienia: 3
Włócznia (obrażenia 11/1k10+k8)
Talenty: broń biała 1/8, tropienie 1/7
Wygląd: to rosły, ciemnoskóry młodzieniec lat około 19. Jest potężnie zbudowany, mięśnie aż
grają mu pod skórą. Ubrany jest tylko w przepaskę biodrową i skórę zwierzęcą.

Rama’uath – bard wioski Batamuu

Wygląd: Rama jest już siwy i pochylony. Jednak jego oczy gorzeją niezwykłym, pełnym siły
blaskiem. Włosy ma długie, zaplatane w liczne warkoczyki. Głos ma pewny i mocny, pełen
charyzmy. Rama ma karnację lekko jaśniejszą od tubylców, co zdradza jego pochodzenie
spoza Lasu Serwos. Nosi się skromnie, w sposób charakterystyczny dla Katani – poprzestając
na przepasce biodrowej i luźnej koszuli. Nigdy również nie rozstaje się ze swą rzeźbioną
laską, symbolem władzy bardowskiej.

Jegro – wódz Katani z wioski Batamuu

ZR: 7 SF: 6 ŻYW: 7
PER: 5 SW: 4 CHA: 6
Inicjatywa: 1k10 Obrona fizyczna: 9
Liczba ataków: 1 Obrona magiczna: 6
Próg życia: 45 Obrona społeczna: 8
Próg ran: - Pancerz fizyczny: 5
Próg przytomności: - Pancerz duchowy: 1
Włócznia (obrażenia 10/k10+1k6)
Miecz (11/1k10+k8)
Ekwipunek: skórzana zbroja, włócznia wodza wioski, czarny amulet z mneorytu (ukryty w
domu)
Wygląd: Jegro jest rosłym człowiekiem o szerokich barach, gęstych, lekko
przyprószonych siwizną włosach. Nosi lamparcią skórę i dzierży włócznię z potężnym
kamiennym grotem. Wygląda na zwykłego człowieka, a jedynym śladem, iż jest martwy, są
gnijące, spróchniałe zęby (dlatego wódz raczej rzadko się uśmiecha).

Zebicha – wiedźma Katani

Zebicha nie jest szkoloną czarodziejką. Używa magii surowej, zaś jej umiejętność rzucania
czarów waha się od
 przypadku do przypadku, ze względu na niski stopień zrozumienia jej arkanów i intuicyjne
pojmowanie. Czarownica zna kilka czarów z magii ksenomantycznej oraz iluzyjnej.
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Wygląd: Jest to stara, pokręcona, pomarszczona babina, z potarganymi, kręconymi,
siwymi włosami, okryta futrem z pozszywanych skórek i dzierżąca kostur z osadzoną na
szczycie czaszką kajmanłarnicy.

Ochroniarze K’tenshin i t’skrangijscy wojownicy

ZR: 6 SF: 6 ŻYW: 6
PER: 5 SW: 6 CHA:5
Inicjatywa: 1k10 Obrona fizyczna: 8
Liczba ataków: 1 Obrona magiczna: 7
Atak: 7/1k12 Obrona społeczna: 7
Próg życia: 36 Pancerz fizyczna: 3
Próg ran: 10 Pancerz duchowy: 1
Próg przytomności: 28 Testy zdrowienia: 3
Punkty karmy: 5 Kostki karmy: k6
Miecz (obrażenia 11/1k10+k8)
Oszczep (obrażenia 9/1k6+k8)

Elfy Dormadraala

ZR: 6 SF: 6 ŻYW:6
PER: 5 SW: 6 CHA: 5
Inicjatywa: 1k10 Obrona fizyczna: 9
Liczba ataków: 1 Obrona magiczna: 7
Atak: 6/2k6 Obrona społeczna: 7
Próg życia: 36 Pancerz fizyczny: 4
Próg ran: - Pancerz duchowy: 1
Próg przytomności: -
Oszczep z mneorytowym grotem (obrażenia 11/1k10+k8)
Wygląd: wszystkie elfy mają całe ciało pokryte czarnymi, meandrycznymi tatuażami o
bardzo skomplikowanym wzorze. Noszą długie, spięte w kok włosy oraz lekkie, skórzane
zbroje. Każdy z nich posiada amulet z mneorytu. Jedynym śladem ich śmiertelnej przemiany
są gnijące, spróchniałe zęby.
Zasady specjalne: elfy nie odczuwają bólu i są niesamowicie odważne w walce. Nie zważają
na rany i nie mogą stracić przytomności.


