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Klucz
(Powietrzny Okręt V)

Maciej Szaleniec

„Klucz” jest piątą  pieśnią z cyklu „Powietrzny Okręt”. Opowiadam w nie  o
wyprawie adeptów w głąb jednego z najbardziej tajemniczych rejonów Barsawii – Złoziemia.
Bohaterowie ponownie zostają zaplątani, tym razem zupełnie przypadkiem, w sieć interesów
Horrora, która oplata lepkimi nićmi swych intryg Barsawię, sięgając nawet do Krwawej
Puszczy. Stają też oko w oko z groźną tajemnicą, która kryje się wśród ruin zagubionych
pośród bezdroży Złoziemia.

„Klucz” to również opowieść będąca preludium do szóstej części cyklu – „Fon-
Gazaal”. Adepci odnajdują potężny magiczny artefakt – klucz do innego świata.

- T’saanas V’shala
Trubadurka domu V’strimon

Klucz jest piątą z kolei przygodą mojej kampanii. Jest to swoisty powrót do źródeł
przygód typu Heroic Fantasy - opowieść ta bowiem dotyczy starego i dobrze sprawdzonego
tematu - wyprawy po skarb! Jest to również doskonała okazja do wprowadzenia do
uniwersum ED nowych graczy. Ze względu na uniwersalność fabuły owej przygody, "Klucz"
sam w sobie stanowi również zamkniętą całość - jest oddzielną przygodą, którą możecie
wykorzystać nawet jeśli nie prowadzicie "Powietrznego Okrętu".

Preludium I
Przestrzeń astralna w okolicach Kratas. Strumienie magicznej esencji układają się w

zawiłe wiry, przenikając iluzoryczne odwzorowanie krajobrazu materialnego świata. Jednak
dwie skręcone wokół wewnętrznej swej osi kolumny nie wydają się przejrzyste jak każdy inny
refleks Rzeczywistości. To dlatego, że nie są one odbiciem swych wzorów - należą same przez
siebie do przestrzeni astralnej, są jej immanentną częścią.

Nagle przestrzeń zamkniętą obrysem obu kolumn rozświetla blask, który sięga swym
lśniącym zakresem ku powierzchniom słupów, tworząc między nimi jaśniejącą błękitem,
delikatną, falującą, lustrzaną powłoczkę. Po chwili powierzchnia wygładza się, gdy pasma
wątków wychodzących znikąd łączą się z wnętrzami kolumn. Powoli, ze środka powierzchni
wynurza się miecz, a za nim ściskająca go dłoń. Po chwili do astralu wchodzi człowiek,
spowity w czarny płaszcz. W ręku nadal trzyma, pulsujący błękitną mocą, krótki therański
miecz legionisty, o rękojeści wykonanej z magicznego kryształu w kolorze krwi.

Preludium II
Wieża Mistrza Ksiąg w Meart'Duo'Rifer. Zmęczony krasnoludzki mędrzec odkłada na

półkę odpis słynnego manuskryptu Ithiliona. Czas na spoczynek. Gasi świecę i zamyka drzwi
wiodące do biblioteki. Bibliotekę spowija cisza i ciemność. Nagle przez pokój przelatuje lekki
wietrzyk - drobny refleks przepływu mocy. Zabezpieczające pomieszczenie runy lśnią
ostrzegawczo, jednak zaklęcie ostatecznie nie uwalnia przyczajonej w nich mocy. Powoli
spomiędzy książek wylatują niewielkie kosteczki i układają się w kształt ożywieńca. Gdy
szkielet zostaje ostatecznie uformowany, jakaś magiczna siła zapala w jego pustych
oczodołach ogień życia. Korpus powoli sięga ręką w stronę odstawionego na półkę
manuskryptu. Rozwija papirus i przebiega swym gorejącym wzrokiem po literach.
Skończywszy odkłada zwój na miejsce. Ta sama siła, która dała mu postać, ponownie
rozkłada go na części składowe, ukrywając jego szczątki w zakamarkach pokoju.
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Przedstawiłem ci, drogi Mistrzu, dwa preludia, które możesz, dla zadzierzgnięcia
klimatu, odegrać dla twoich graczy. Pierwsze przedstawia tytułowy przedmiot - Klucz do
Bramy prowadzącej do zaświatu, którego Imię brzmi " Fon-Gazaal".

Drugie zaś, przedstawia działania jednego z głównych bohaterów naszej opowieści,
Ksenomantę, krwawego elfa Nazrila Sunamona, który z pomocą swej magii odczytał treść
manuskryptu Ithiliona, odcyfrowanego przez bohaterów w poprzedniej przygodzie - "Mistrzu
Ksiąg".

Wstęp
 Ponieważ owa opowieść ma być, przynajmniej na pozór, klasyczną przygodą High

Fantasy, rozpocznijmy ją w karczmie. Umieść ją w dowolnym miejscu, tam gdzie mogła twa
drużyna przyjąć pracę od tajemniczego czarodzieja - Nazrila Sunamona. Umówił się on na
spotkanie z bohaterami, obiecując im intratne zajęcie, godne sławy prawdziwych herosów.

Przedstaw gościnną salę gospody w ciepłych barwach. Prowadzona przez
krasnoludzkiego oberżystę, czysta, o ścianach wyłożonych dębiną, rozświetlona wesołym
ogniem na kominku i świecami na podwieszonych pod sufitem kandelabrach, daje miłe
schronienie przed wietrzną barsawiańską jesienią. Gwar rozmów i podśpiewywania
wędrownego trubadura mile mieszają się ze szczękiem kufli i talerzy dochodzącym z kuchni.
Nazril spóźnia się, co jednak nie chmurzy czoła naszym bohaterom, rozsiadłym przy
najlepszym stole w gospodzie i raczącym się przednim, godnym ich bohaterskich podniebień
piwem. To najlepszy moment, aby bohaterowie opisali się i przedstawili, jeżeli jeszcze się nie
znają (Nazril mógł wynająć Dawców Imion, którzy dotąd ze sobą nie pracowali - w rzeczy
samej jest to dla niego wygodniejsze). Tak miło upływa czas, gdy nagle otwierają się drzwi, a
do ciepłej izby wpada lodowaty wiatr...

Nazril
Gdy staje w drzwiach, spowity w długi płaszcz, z kapturem zarzuconym na głowę, z

twarzą przesłoniętą zasłoną, dzierżąc w dłoni długą czarną laskę zakończoną trupią czaszką,
w gospodzie milknie gwar. Wiatr wpada do środka, przytłumia blask kominka, zdmuchuje
część świec. Mag wchodzi do izby, zdając się płynnie sunąć nad powierzchnią ziemi. Gdy
podchodzi do bohaterów, zdają sobie sprawę, że nie widać ani skrawka jego ciała, poza
fragmentem nosa i dwojgiem niesamowicie świdrujących, czarnych oczu. Ksenomanta robi
gest ręką, a drzwi zatrzaskują się z hukiem. Jednocześnie milknie wiatr, a światła świec
zaczynają odważniej płonąć. Nazril wypuszcza z ręki kostur (ten nadal stoi pionowo, jakby
podtrzymywała go niewidzialna siła) po czym zasiada naprzeciw bohaterów.

Nazril od razu przejdzie do rzeczy. W ruinach Mashachreen, miasta leżącego na
Złoziemiu, znajduje się skarb. Nazril zna jego lokalizację i pragnie wynająć bohaterów, by
mu go przynieśli. Sam potrzebuje tylko jednego przedmiotu, reszta będzie należała do
adeptów. Chodzi mu o therański gladius z kryształową rękojeścią. W czym jest trudność owej
wyprawy? Otóż skarbu pilnuje banda zbójów i z nią, oraz z niebezpieczeństwami
czyhającymi na Złoziemiu, będą się musieli bohaterowie uporać.

Podczas rozmowy Ksenomanta cały czas będzie się zachowywać czujnie i
podejrzliwie - będzie rzucać zaniepokojonym wzrokiem po całej sali, śmiać się w dziwnych
momentach rozmowy, zmieniać temat. Jeśli chcesz, możesz dodatkowo wzmocnić
nieprzyjemny efekt, nadając Sunamonowi nieprzyjemny, charkliwy głos, w rodzaju tych,
jakimi w kreskówkach mówią "źli bohaterowie".
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Tajemniczy czarodziej może wyjaśnić jeszcze bohaterom, jeżeli będą się dopytywać,
iż Mashachreen było niegdyś, dawno przed Pogromem, w czasach gdy nie istniało jeszcze
Złoziemie, therańską twierdzą.

Nazril umówi się z bohaterami w tej samej gospodzie za miesiąc, oczekując oddania
mu należnej części skarbu. Ostrzeże ich, by nie próbowali go oszukać, gdyż może się to dla
nich fatalnie skończyć.

Wspólny wróg
Jeżeli w twej drużynie znajdują się bohaterowie, którzy mają na pieńku z Horrorem

Dormadraalem, Sunamon zapragnie spotkać się z nimi za plecami pozostałych adeptów
(jeżeli wszyscy brali udział w kampanii, odegraj owo spotkanie od razu w gospodzie, lub w
jakimś innym, bardziej ustronnym miejscu). Otóż Nazril zdradzi przeciwnikom Dormadraala
prawdziwe zastosowanie miecza – jest to Klucz do astralnej bramy, wiodącej do Fon-Gazaal
– wymiaru skąd pochodzi Hurgash Dormadraal. Ksenomanta pragnie wyprawić się do owego
zaświatu,. po to, by zdobyć przedmiot wzorca owego potężnego Horrora i z jego pomocą
pokonać go w Barsawii. To dlatego zdobycie Klucza jest ważne zarówno dla Ksenomanty jak
i dla bohaterów – Nazril stawia sprawę jasno – bohaterowie dostarczą Klucz, on zaś wiedzę o
umiejscowieniu bramy i sposobie jej otwarcia. Oczywiście obiecuje zabrać bohaterów ze sobą
na wyprawę do innego wymiaru.

Jeżeli nawet prowadzisz „Klucz” jako osobną przygodę, warto by Narzil jednej z osób
w drużynie zaufał i zdradził swój sekret – w ten sposób wszak zabezpiecza się przed zdradą
drużyny, która wie, iż przedmiot sam w sobie jest bezwartościowy bez znajomości miejsca, w
którym można go użyć. Na dodatek dać to może ciekawe efekty w późniejszej części
przygody (patrz Ostateczna konfrontacja).

Kim właściwie jest Nazril?
Nazril Sunamon, jak każe się nazywać Ksenomanta, jest krwawym elfem, agentem

Królowej Alachii. Został zobowiązany do wyświetlenia powiązań niektórych zdrajców na
elfickim dworze (patrz m.in. „Mgły Zdrady”) z handlarzami niewolników i Horrorami. W
swym śledztwie zaszedł bardzo daleko, odnajdując istną sieć lepkich intryg i powiązań. Jedna
z nici zaprowadziła go do Kratas, do szanowanego i bogatego kupca Kahena Ortasa z Kratas.
Ów kupiec okazał się pośrednikiem między handlowym i przestępczym światem Kratas a
jednym z Władców Horrorów. To właśnie śledząc Ortasa Nazril trafił na ślad Fon-Gazaal i
Klucza. Teraz pragnie wykorzystać zdobytą wiedzę, by zniszczyć zło, które zagnieździło się
w puszczy Serwos.

Z jakiego jednak powodu królowa Alachia pała tak straszliwą nienawiścią do
Dormadraala, który jak by nie było, swą strefę wpływów rozciągnął raczej na południowo
wschodnią Barsawię oraz samą Therę? Otóż królowa nie może przeboleć faktu, iż na służbę
Dormadraalowi oddał się cały szczep elfów, który tuż przed Pogromem odmówił powrotu do
Smoczej Puszczy. Owej obrazy królowa nie zapomniała. Na dodatek obrzydzenie, jakim
napełniają cały jej dwór podszywające się pod żywe elfy twory Dormadraala jest
dostatecznym usprawiedliwieniem dla podjęcia działań mających na celu wypędzenie Horrora
z Barsawii - raz na zawsze.

Tak się złożyło, iż poczynania bohaterów zwróciły uwagę agenta Alachii, który
postanowił wykorzystać ich do zdobycia Klucza i przy okazji zobaczyć, jacy właściwie są i
czy mogliby przysłużyć się celom Elfiego Dworu. Oczywiście Nazril wie, iż w obecnych
czasach nikt nie ufa krwawym elfom – stąd dba, aby nikt nie domyślił się niczego na temat
jego pochodzenia. Jeżeli jednak któryś z adeptów przyjrzy się bardzo uważnie jego odzieniu,
może dostrzec delikatne naprężenia materiału, świadczące o obecności kolców (zdany test
Percepcji o stopniu trudności 14).
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Wyprawa na Złoziemie
Naszych bohaterów czeka teraz nie najłatwiejsza wyprawa na Złoziemie. Nazril

udzielił im dość szczegółowych wskazówek na temat lokalizacji Mashachreen. Owo
starożytne miasto znajdowało się niegdyś na granicy Mglistych Bagien, po południowej
stronie Wężowej Rzeki. Therańska twierdza była doskonałym miejscem schronienia dla
poszukiwaczy esencji ognia, a na dodatek zapewniała bezpieczeństwo żyznym, protherańskim
terenom rolniczym. Mashachreen stanowiło swoistą przeciwwagę dla starożytnej Skawii
zapewniającą pokój i dobrobyt całemu regionowi delty Węża.

Blask tej therańskiej metropolii dawno już odszedł w zapomnienie – o zagładzie
Mashachreen mnóstwo jest legend w Barsawii, lecz są tak stare i tak różne, iż nikt nie wie co
sprowadziło upadek na owo świetnie prosperujące miasto. Jedynie sami Theranie zdają się
znać rozwiązanie zagadki, lecz z niewiadomych przyczyn postanowili je zataić przed
mieszkańcami Barsawii. Ukryta prawda czyha na bohaterów u celu ich podróży.

Teraz Mashachreen leży w samym centrum Złoziemia, otoczone przez białe mgły
Bagien. Tylko naprawdę zdesperowani lub bardzo potężni Dawcy Imion szukaliby tam
kryjówki – to powinieneś uświadomić swoim graczom. Nawet posiadając doskonałą mapę, z
wyrysowanym najlepszym szlakiem wiodącym do ruin miasta, bohaterowie będą mieli spore
problemy z wyprawą. Jeśli twoi gracze, Mistrzu, lubują się w tego typu przygodach, możesz
uczynić ich drogę do Mashachreen całą opowieścią. Pamiętaj wtedy o tym, jak wygląda
Złoziemie – odmaluj je w ponurych brązach i szarościach. Opowiedz im, iż owe niegdyś
legendarne z żyzności ziemie przemieniły się w skalistą pustynię, pełną niebezpiecznych
stworzeń, które tylko czyhają na ofiary wkraczające na ich terytorium łowieckie. Możesz
doprowadzić do potyczek z bandami orków, którzy zasadzają się na karawany ciągnące
skrajem owego zakazanego terytorium. Możesz doprowadzić do spotkania z wynędzniałymi i
zdesperowanymi grupami zbiegłych niewolników, na których wciąż polują k’tenshińscy
łowcy. Być może twoi bohaterowie będą musieli stawić czoło nawet potwornym sługom
Horrorów, które znalazły schronienie w tej przesyconej magią krainie.

Gdy bohaterowie będą zbliżali się już do miejsca przeznaczenia, pamiętaj żeby
zmienić opis otaczającego ich krajobrazu. Ponure piargi i ostańce zostaną zastąpione przez
ziejące lawą wykroty, intruzje magmowe, zastygłe w nieustającej walce żywiołów
wulkaniczne formacje. Sucha jałowość pustyni ustąpi podmokłej, bagnistej ziemi a wszystko
wypełni mgła wydobywająca się z wrzących gejzerów. W tej nieprzyjaznej krainie pełno jest
dziwnych miejsc przesyconych czystą elementalną magią ognia, można znaleźć tu
nagromadzenia owej esencji jak i istoty, które za wszelką cenę pragną nasycić się ową
magiczną esencją. Być może bohaterowie zwiedzeni ową mgłą nie raz zgubią bezpieczny
szlak zapuszczając się w zdradliwe trzęsawiska bagien.

Łowcy esencji ognia
Gdy bohaterowie dotrą już na tyle blisko Mashachreen, by dojrzeć czasami przebłyski

potężnych cyklopowych murów twierdzy, dojdzie do przedziwnego spotkania. Otóż
bohaterowie natkną się na obozowisko! Przywitają ich nieprzyjazne twarze strażników, które
jasno wyrażają, iż nie są mile widzianymi gośćmi. W centrum obozowiska rozstawiono
namiot, zaś w innym miejscu piętrzą się orchalikowe cylindry, całe rozgrzane od
zgromadzonej w nich esencji ognia. Nikt jednak nie odmawia wędrowcom gościny na
Złoziemiu – bohaterowie zostaną więc wpuszczeni do środka i zaproszeni do namiotu
właściciela karawany - Kahena Ortasa z Kratas!
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Kahen Ortas
Ortas to niski człowieczek, o okrągłej twarzy, wydatnym brzuszku – nikt nie

podejrzewałby w nim biegłego Złodzieja i Ksenomanty. Ubiera się w przebogate szaty, jego
palce zdobią drogocenne pierścienie. Przywita adeptów z wyraźną radością i poczęstuje ich
najlepszym kratańskim winem. Będzie zachowywał się jowialnie i przyjacielsko, być może
nawet przypomni sobie o sławnych czynach któregoś z bohaterów.

Po kilkunastu minutach grzecznościowej wymiany zdań, w czasie której Ortas będzie
się starał wybadać, co bohaterowie robią na Złoziemiu, sam jednocześnie utrzymując, iż
przewodzi wyprawie zbierającej esencje żywiołu ognia, przejdzie do rzeczy. W istocie
bohaterowie spadli mu z nieba. Zacznijmy jednak od początku.

Kahen dorobił się swego niebotycznego majątku na dwóch dobrych interesach –
handlu niewolnikami oraz obrotem niezwykłymi przedmiotami magicznymi, które w sposób
niespotykany w Barsawii wykorzystywały magię ksenomancką. Powód był prosty, były to
przedmioty nie z tego świata! Ortas przynosił je z Fon-Gazaal, zaświatu który jak mu się
zdaje odkrył w młodości. W rzeczywistości jest inaczej – droga do Fon-Gazaal została mu
przekazana przez Królową owego wymiaru, jedną z trzech postaci Dormadraala. Horror
wykorzystał kupca, by ten prowadził w sekrecie jego interesy w Barsawii. Środkiem do
uczynienia go wpływowym pośrednikiem były między innymi potężne przedmioty, które
Ortas „wykradał” z Fon-Gazaal i z pomocą Klucza przenosił do Barsawii. Owe niezwykłe
przedmioty, swą potęgą dorównujące niektórym mocom Horrorów, osiągały w Barsawii
niebotyczne ceny – dając Ortasowi potrzebne środki do spełniania zachcianek tajemniczej
Królowej Fon-Gazaal. W ten sposób chytry kupiec z Kratas sam stał się obiektem manipulacji
i narzędziem w ręku o wiele przebieglejszego Horrora.

Tymczasem na trop poczynań Ortasa wpadł agent królowej Alachii. Dowiedział się, iż
ma on w posiadaniu Klucz. Po zlokalizowaniu bramy zapragnął go posiąść. Z właściwą
krwawym elfom subtelnością wynajął osoby trzecie do wykonania misji – kradzieży Klucza
miał dokonać złodziejski gang adeptów z Kratas. Dla niepoznaki Nazril rozkazał ukraść całą
skrzynię, mieszczącą najcenniejsze magiczne przedmioty Ortasa.

Mimo licznych magicznych zabezpieczeń, jakimi kupiec obłożył swój skarbiec, misja
złodziejska udała się – skrzynia została ukradziona. Jednak przewodzący grupie Czarodziej,
gdy tylko położył rękę na wspaniałościach wydartych z łap Ortasa, za nic w świecie nie
zechciał pozwolić wybrać ze skarbu owej jednej pożądanej przez Nazrila rzeczy.

Zachłanność złodziei doprowadziła do wojny – cała ksenomantyczna moc i wpływy
Nazrila Sunamona starły się z mocą adeptów należących do gangu. Złodzieje musieli
salwować się ucieczką z Kratas, by ratować własne życie, na które czyhały istoty stworzone
przez mściwego Ksenomantę i konkurencyjne, poszczute przez Nazrila, złodziejskie gangi.
Również okradziony Ortas zaprzągł wszystkie siły do odnalezienia Klucza. Wiedział, iż
Klucz stanowi jego jedyne połączenie z Fon-Gazaal – bez niego powrót do źródła bogactwa
był niemożliwy. Co prawda kupiec mógł zadowolić się zdobytym majątkiem, jednak
Dormadraal nie chciał, aby ktoś z jego wrogów pozyskał Klucz do jego prywatnego zaświatu.
Dlatego używając więzi naznaczenia, jaką omotał Ortasa, zmusza go by za wszelką cenę
odnalazł bezcenny przedmiot o niepozornym wyglądzie therańskiego gladiusa. To właśnie
dlatego Ortas znajduje się teraz w pobliżu Mashachreen. Od kilku dni posyła grupy
najemników i niewolników w głąb ruin. Nikt jak dotąd nie wrócił. Tak więc pojawienie się
grupy adeptów jest jak podarunek Pasji. Tam gdzie zawiedli normalni Dawcy Imion pomóc
może drużyna obdarzonych magią bohaterów! Dlatego Kahen zaproponuje BG aby wkroczyli
do starożytnej therańskiej metropolii i przynieśli mu jego skradzioną własność (a jakże,
wyjawi im, iż skarb został ukradziony, a zbiegli złodzieje ukrywają się w tym miejscu).
Obieca im dużą ilość srebra, a nawet pewną ilość orchaliku (dobierz ilości do majętności
swojej drużyny – tak aby kwota była naprawdę godna uwagi).
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Ortas zobowiąże się czekać na bohaterów jeszcze przez 7 dni – po tym terminie będzie
musiał ruszyć w kierunku Trosk by uzupełnić zapasy. Tam poczeka kolejny tydzień, gdyby
bohaterowie jednak pomyślnie zakończyli misje i chcieli odebrać wysoką nagrodę.

Mashachreen
Nazril powiedział bohaterom tylko tyle ile musiał – a mianowicie, iż po środku miasta

wznosi się dawny pałac wodza IX legionu, który stacjonował w twierdzy. W owym, dziś
zrujnowanym pałacu, znajdowała się głęboko pod ziemią nekropolia. Tam chowano
najznamienitszych wodzów Thery, którzy polegli w obronie prowincji (jak eufemistycznie
Theranie nazywali podbój Barsawii). To w owej nekropolii złodzieje umieścili skrzynię ze
skarbem, wierząc, iż duchy zmarłych legionistów upilnują ich cennej zdobyczy. Sami
złodzieje, według informacji krwawego elfa, zajęli pomieszczenia gwardii, mieszczące się na
parterze pałacu.

Oczywiście Nazril nie wyjawił bohaterom całej prawdy o Mashachreen, „przeklętym
mieście” – jak nazywają go therańscy magowie. Na Therze rzadko wspomina się o owym
miejscu, gdyż stanowi symbol dotkliwiej porażki śmiertelnie niebezpiecznego eksperymentu
magicznego, który przed wiekami wymknął się spod kontroli.

To prawda, iż Mashachreen było therańską twierdzą, strzegącą lokalnych interesów
południa Barsawii. Czego jednak nie mówiono otwarcie, to fakt, iż w pałacu, głęboko pod
ziemia mieściły się pracownie magicznie therańskich Ksenomantów, którzy zgłębiali tajniki
magii śmierci. Były to tak niebezpieczne aspekty, iż najwyższy gubernator zakazał prób nad
nimi na samej Therze – jak się okazało całkiem słusznie. Podziemia pałacu wodza legionu nie
raz spłynęły krwią istnej hekatomby niewolników, by uwolnić moc, przekraczającą wszelkie
wyobrażenia. Magowie próbowali dokonać wielu plugawych, przeciwnych naturze rzeczy,
między innymi dać umysłowi moc władania nad czasem, a co za tym idzie nieśmiertelność.

W pewnym momencie eksperymenty osiągnęły tak niebezpieczny stan, że prowadzący
je magowie zaczęli tracić poczucie rzeczywistości i moralności. Gdy wódz IX legionu
dowiedział się, iż w rytuałach poświęcono dusze jego bohatersko poległych podwładnych, że
wątki magii śmierci obejmują każdego mieszkańca Mashachreen, postanowił usunąć
obłąkanych czarodziei. Doszło do ostrego starcia, w którym zginęło mnóstwo legionistów i
sam wódz, słynny Iulius Balbo z domu Zanjan. Nad miastem przejął władzę Mistrz Czasu, jak
kazał się nazywać od tej chwili arcymag Flavius Octavius Kallus z domu Narlanth. Wkrótce
wszyscy mieszkańcy miasta zostali spętani przez Mistrza Czasu i jego współpracowników
potężnym zaklęciem, który uczynił z nich bezwolne sługi i zbiorniki magiczne, gotowe bez
wahania oddać swe życie na pierwsze skinienie swoich władców. Thera oczywiście
zatuszowała całą sprawę i wysłała na Mashachreen silny oddział adeptów, który miał za
zadanie zabić samozwańczego Mistrza Czasu. Adeptom udało się spenetrować miasto i
zmusić do konfrontacji obłąkanego maga. Ten zaś w obliczu nadchodzącej zagłady, dokonał
jakiejś niezrozumiałej dla nikogo przemiany, poświęcając przy tym życie wszystkich
spętanych magią mieszkańców miasta. Raport dowodzącego grupą adeptów wspominał, iż
Kallus krzyczał coś o „...przeistoczeniu do życia poza czasem”. Hekatomba była tak
straszliwa, że adepci, po zabiciu wszystkich magów w mieście, natychmiast opuścili
Mashachreen. Po roku i jednym dniu przybył kolejny kontyngent therańskiego wojska,
przepędził bandytów, którzy zajęli upiorne miasto i rozpoczął akcję rekolonizacyjną. Nie
trwało to jednak długo. Wkrótce statek powietrzny, którym przybyli legioniści, powrócił do
Powietrznej Przystani. Kohorta została zdziesiątkowana, zaś pozostali przy życiu ledwo
czepiali się resztek zdrowego rozsądku. Wspominali coś o bluźnierczych, krwawych ofiarach,
o odradzającym się spoza czasu Flaviusie Octaviusie Kallusie. Thera położyła kreskę na
Mashachreen. Na szczęście zaczął zbliżać się Pogrom i udało się wytłumaczyć wyludnienie
miasta jako jedną z pierwszych manifestacji Horrorów.
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Pozostawiono tylko stelle, które ostrzegały każdego wchodzącego do miasta przed
pozostawaniem w nim dłużej. Dziś owych stelli już nie ma – nie przetrwały Pogromu. Kto
wie co przez Długą Noc działo się w przeklętym mieście – wiadomo jednak jedno – nie ma
tam obecnie żadnych Horrorów –tak jakby i one instynktownie wyczuwały, iż w owych
ruinach czai się coś strasznego – również dla nich!

Wyprawa
Nieświadomi niczego bohaterowie wkrótce wkroczą do przeklętego miasta.

Niezależnie czy uwierzyli Ortasowi czy też Nazrilowi, na pewno nie zrezygnują z odzyskania
skarbu. Opisz im więc, gdy tylko przybędą pod mury miasta, niesamowite wrażenie jakie
nawet dziś robi therańska twierdza. Potężne cyklopowe mury, wzniesione magią Mistrzów
Żywiołów wznoszą się na trzydzieści metrów w górę. Miast fosy wycięto w ziemi ogromną
przepaść. Na jej dnie, dziesiątki metrów od powierzchni kotłuje się rzeka płynnej magmy.
Również most wiodący do jedynej bramy uczynili Theranie istną manifestacją swej potęgi –
nad przepaścią rozpościera się bowiem szkielet smoka. Jego czaszka i łapy wkopane są w oba
brzegi, zaś żebra  i kręgosłup stanowią główną podporę konstrukcji wiszącego mostu. Potężne
mosiężne klamry, wzmocnione prastarymi zaklęciami, spinają fragmenty szkieletu. Dawniej
most był szeroki i bezpieczny, drewniana jego powierzchnia byłą oflankowana potężnymi
żebrami. Teraz, gdy drewno dawno zetlało, przejść można wyłącznie po kręgach smoczych.
Jest to przeprawa niepewna i z pewnością niebezpieczna, zważywszy, iż każdy nieuważny
krok może zakończyć się długim lotem i śmiercią w odmętach gorącej lawy.

Po drugiej stornie widnieje
potężna brama, zwieńczona
imperialnym, therańskim orłem.
Za nią szeroka, brukowana droga
biegnie prosto w kierunku
centrum miasta. Gdy bohaterowie
miną cyklopowe mury odmaluj
im, Mistrzu, niesamowity
krajobraz zrujnowanego miasta.
Mashachreen jest bardzo ciche –
nie wieje w nim nawet

najmniejszy wietrzyk – być może z powodu wysokich murów otaczających go zewsząd.
Wszystko wokół jest spowite delikatnymi pasmami mgły, które nadają ruinom wrażenie ciszy
i spokoju. Co dziwniejsze nic w mieście nie rośnie – tak jakby i tu była obecna owa
wyjaławiająca wszystko magia Złoziemia. Przedmieścia zostały praktycznie zniszczone do
fundamentów. Im dalej w kierunku widniejącego na horyzoncie pałacu, tym budynki
zachowane są w lepszym stanie. W kwartale otaczającym sam pałac domy zdają się być w
całkiem przyzwoitym stanie, tak jakby nie czuły przemijających stuleci. Bystry obserwator
dostrzeże gdzieniegdzie starą fontannę czy też starożytny posąg.

W samym centrum miasta mieści się pałac, dawniej najświetniejsza budowla w całej
okolicy. Wspaniali Therańscy architekci dbali, aby budynek zaświadczał o potędze Imperium.
Dziś została tylko pierwsza kondygnacja – potężne schody wiodą do wspaniałego portyku o
charakterystycznych, dziesięciometrowych kolumnach rozszerzających się ku górze. Za
kolumnadą mieści się wspaniały portal wiodący na dziedziniec, na którym niegdyś orzeźwiała
powietrze wspaniała fontanna. Teraz jest tu cicho i sucho, ani odrobiny zieleni. Jeśli chcesz
pozwól bohaterom pozwiedzać dawno ogołocone przez rabusiów sale – zniszczone przez
deszcz i wilgoć Mglistych Bagien z bliska nie stanowią imponującego widoku.

W centralnej sali, tuż za dziedzińcem, wybudowano klatkę schodową, która wiedzie
dziś wyłącznie w dół, ku pomieszczeniom dawnej gwardii. To tam właśnie rozłożyli się z

Przejście przez most
To doskonały moment aby uświadomić graczom, jak
bardzo różnią się ich postacie. Zwinny elfi wojownik
bez trudu pokona chyboczącą się przeszkodę. Co
innego z silnym acz mniej zgrabnym orkiem, czy też
potężnie zbudowanym i trochę nieruchawym
obsydianinem! Uczyń ze smoczego mostu wyzwanie i
pamiętaj, że tylko pokonanie niełatwych przeszkód
zapewnia graczom satysfakcję i radość, dzięki której
długo będą wspominać sesję
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obozowiskiem rabusie artefaktów. Dawno już ich tam jednak nie ma – pozostały ślady
obozowiska – popiół w kominku, torby, koce, resztki jedzenia, smród jakiejś zamienionej w
latrynę komnatki.

Co się dzieje w pałacu Mistrza Czasu?
Z pewnością ciekawi cię, co faktycznie tutaj się dzieje? Otóż w dramatycznej chwili

Flavius Octavius Kallus uciekł śmierci dokonując przemiany swego ciała w postać eteryczną.
Na dodatek przywiązał swój wzorzec do wzoru Mashachreen, stając się jego częścią, a
zarazem i klątwą. Użyta w rytuale magia śmierci spaczyła wzór tego miejsca, co doskonale
może wyczuć każdy badający w owym miejscu przestrzeń astralną – jest ona przepełniona
bezdennym wrażeniem nicości i śmierci. Nawet pasma skażenia magią Horrorów, tak
powszechne na całym Złoziemiu, są tutaj sporadyczne.

Kallus uczynił się więźniem swego własnego zaklęcia i od chwili przemiany pogrążył
się całkowicie w otchłaniach obłędu. A może znalazł tylko inną, niezrozumiałą dla
śmiertelnych Dawców Imion prawdę? W każdym razie Kallus stał się duchem, który wciąż
potrzebuje energii magicznej, by móc się manifestować w świecie rzeczywistym. Używa do
tego arkanów wiedzy, którą zna najlepiej – magii śmierci. Każdy kto wejdzie do Mashachreen

staje się jego ofiarą. Należy
również pamiętać, iż Theranina
nie na darmo nazywano Mistrzem
Czasu – w jakiś niezbadany
sposób potrafi on przenieść
obrazy z przeszłości w
teraźniejszość. Stają się one
realne jedynie na chwilę, dla istot
o słabej woli. Mistrz Czasu
osacza nimi swoje ofiary,
doprowadzając je powoli do
obłędu. W owych wizjach sam
staje się realny, chociaż wciąż nie
może manifestować się w
prawdziwej rzeczywistości.
Dopiero gdy „opije się”
wystarczającej ilości krwi, z
której czerpie moc, doprowadza
do przemiany i ponownej
materializacji. Wtedy Flavius
Octavius Kallus na powrót staje
się panem przeklętego miasta.
Przez krótki czas po odtworzeniu
jest jeszcze łatwy do zabicia i
odesłania na powrót do postaci
eterycznej, z czasem jednak robi
się coraz silniejszy. Raz

okrzepłszy w materialnej formie czarnoksiężnik może pozostawać w rzeczywistości nawet
przez kilka lat.

Teraz już łatwo domyślić się jaki los spotkał lekkomyślnych rabusiów. Z dużej,
liczącej ponad piętnaście osób grupy żyje wyłącznie pięciu z nich – czterech
najpotężniejszych adeptów oraz czarodziej, który z pomocą Różdżki Zagrożeń, jednego z

Wizje
Zanim bohaterowie wejdą do podziemi pałacu rzuć
każdemu na Siłę Woli i zapisz wyniki. Ci o
najniższych wynikach jako pierwsi powinni
doświadczyć mocy złowrogiego ducha. Będą pojawiać
się im z krótkie, z początku nic nie znaczące scenki z
przeszłości – będą słyszeć głosy, gwar legionistów,
widzieć przechadzające się korytarzami służące.
Wszystkie owe osoby-widma nie będą zwracać uwagi
na bohaterów. Z czasem przekonają się, iż chociaż
sami są w świecie iluzji, mogą wyczuć dotykiem
swoich towarzyszy. Co ciekawe, jeżeli halucynacje
spotkają dwóch bohaterów na raz, będą widzieli się
wzajemnie, jakby „współśnili”.
Powoli wprowadzaj jeden stały element –
pojawiającego się w patrycjuszowskiej todze starszego
maga – to właśnie Kallus. Będzie zawsze przyglądać
się bohaterom, tak jakby ich widział. Gdy zginą
wszyscy obłąkani złodzieje ukrywający się w pałacu,
Wampir zacznie zajmować się nowymi ofiarami –
zaatakuje swą magią bohaterów pochłoniętych przez
wizje by zdobyć moc.
Aby bohaterowie mogli otrząsnąć się ze złudzenia
muszą zdać test Siły Woli przeciwko trudności z
zakresu 10-14 – w zależności od twego uznania.
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cenniejszych przedmiotów ze skarbu Ortasa, przewiduje nadejście „Wampira”, jak nazywa
ducha therańskiego czarnoksiężnika.

Do przybycia bohaterów ta ostatnia piątka trzymała się razem – teraz jednak nieufność
i obłęd sprowadzony przez Kallusa zwyciężył – każdy z nich próbuje uciec z labiryntu
korytarzy na własną rękę – bezskutecznie.

Obłąkani rabusie
Powoli adepci rozpoczynają eksplorację pałacu. Co chwila zdarza się coś

podejrzanego – jakieś dziwne głosy, ktoś zdaje się przyglądać im zza rogu. Powoli nakręcaj
poczucie dziwności, pozwól aby niepokój zakiełkował w ich sercach – z pozoru prosta misja
staje się coraz bardziej niebezpieczna.

Wtedy zaatakuj! Niech jeden z kratańskich rabusiów wyskoczy z ukrycia i w szale
rzuci się pomiędzy bohaterów. Obłąkaniec zdaje się nie widzieć adeptów, walczyć z
urojonym wrogiem. Całe jego ciało ocieka krwią, sączącą się z drobnych ranek. Nagle jego
wzrok odzyskuje ostrość i skupia się na herosach. Złodziej nie będzie czekał – z dzikim
okrzykiem rzuci się na nich, niepomny przewagi liczebnej BG. Dopiero po chwili stanie się
jasne, iż wybrał szybką i pewną śmierć.

Może zdarzyć się jednak, iż bohaterowie zdołają pojmać go żywcem – wtedy będzie
bredzić o Theranach powstających z grobu, o krwi, która spływa po ołtarzu, o ofiarach
składanych z ludzi.

Kilka sal dalej bohaterowie mogą natknąć się na czarodzieja i jego kompana. Ci dwaj
czepiają się resztek normalności, cały czas obsesyjnie wpatrując się w Różdżkę Zagrożeń.
Sprzężony z przedmiotem umysł maga jest bardzo przewrażliwiony, tak że z pewnością
odczyta magiczną wibrację zwiastującą nadejście bohaterów jako ostrzeżenie o
nadciągającym Wampirze. Rabusie będą więc bronić się do ostatka, nie wierząc własnym
zmysłom i podejrzewając pod normalną postacią bohaterów kolejnego podstępu Kallusa.
Drogo sprzedadzą swoje życie. Zwróć uwagę Mistrzu Gry, że Czarodziej ma na szyi
schowany pod koszulą klucz do kłódki, na którą zamknięta jest skrzynia Ortasa –
odnalezienie go przez bohaterów znacząco ułatwi im ostateczne zadanie.

Zaraz potem znów możesz najsłabszego z twoich bohaterów przenieść w krainę
przeszłości. Niech jakiś legionista mierzy do niego z kuszy i mówi coś po therańsku! Niech
wystrzeli do bohatera, a ból z rany niech przywróci adepta do rzeczywistości. Pozostali
bohaterowie dostrzegą nagle pojawiającą się ranę na ciele towarzysza. Oto moc
czarnoksiężnika zwiększyła się do tego stopnia, by mógł doskonalej połączyć przeszłość z
teraźniejszością, na zgubę bohaterów.

Nekropolia
Z pomocą wskazówek udzielonych przez Nazrila bohaterom powinno udać się znaleźć

schody wiodące do nekropolii, gdzie ukryto skarb. Umieszczono ją głęboko pod ziemią, w
ogromnej, długiej sali. Marmurowe schody długo będą schodzić w ciemność komnaty, której
strop podtrzymują olbrzymie dwudziestometrowe kolumny.

Po obu bokach sali znajdują się sarkofagi – na każdym wyrzeźbiono pośmiertny posąg
zmarłego. W tej alei strzeżonej przez dawno odeszłych herosów Thery, bohaterów wojen
orchalikowych i podboju Barsawii, na samym końcu, na granitowym ołtarzu ofiarnym
położono skrzynię. Pod sufitem, pomiędzy kolumnami wyrzeźbiono gargulce – wyglądają
niemal jak żywe, są jednak tylko jednym z kolejnych sposobów na odstraszenie ewentualnych
rabusiów.

W owej sali jest jednak jeszcze jedna śmiertelna pułapka – pochodząca z czasów,
kiedy magowie zgromadzeni wokół Kallusa dokonywali w nekropolii zakazanych
eksperymentów z Magią Śmierci. Niektóre z marmurowych płyt, pokrywających podłogę sali
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uruchamiają wbudowane w ścianie kryształy, w których zmagazynowano wątki czaru
błyskawica (Mroczne Sekrety Barsawii, str. 41). Po nadepnięciu na płytę na wysokości 60 cm
przelatuje przez całą szerokość sali ostrze błyskawicy. Czar działa tak długo jak długo
naciśnięta jest płyta. W poprzek sali rozmieszczonych jest osiem podobnych pułapek i mniej
więcej 25 % płyt uruchamia którąś z nich. Z pozoru niczym się nie różnią, lecz dla każdego
złodzieja lub co bystrzejszego adepta (test Percepcji przeciwko trudności równej 9) jest
oczywiste, które z nich są owymi zdradliwymi. Tak więc pozwól drużynie spokojnie wejść na
środek sali i wtedy – niech wszyscy zostaną przeniesieni do rzeczywistości, w której warunki
dyktuje Mistrz Czasu.

Magia śmierci
Nagle ciemna sala przemieni się nie do poznania - dziesiątki świetlnych kryształów

iluminują salę, w której złożono szczątki bohaterów wojen o Barsawię. Marmurową posadzkę
zaściela gruby dywan, ściany okryto draperiami, przedstawiającymi alegoryczne wzory
tajemnej wiedzy o magii śmierci. Przy końcu sali, na ołtarzu, nie ma już skrzyni pełnej
skarbów - jest tam za to piękna naga kobieta. Nad nią pochylony w asyście kilku pomocników
stoi Mistrz Czasu. Właśnie wykrzykuje ostatnie słowa formuły - z dziewczyny, w kierunku
jego palców tryskają drobne, opalizujące strużki energii życia. Przepięknej urody istota wije
się w niewysłowionych męczarniach przemieniając się w wyschniętą, doszczętnie
pozbawioną energii życiowej, martwą skorupę!

Wtedy Kallus spogląda na bohaterów i w ich stronę wyciąga swe wysysające życie
dłonie! Czas więc rozpocząć walkę! Pamiętaj jednak, iż bohaterowie na poły są również w
swym realnym świecie (a raczej czasie), wobec czego nadal są w stanie zaktywizować
pułapki. Teraz jednak nie są w stanie tak sprawnie ich omijać, gdyż większość podłogi
przykrywa dywan. Inaczej rzecz ujmując muszą ścierać się z Wampirem na odległość, lub
zaryzykować bieg w kierunku ołtarza, przy czym każdy krok może uruchomić błyskawicę.

Co jednak jest celem Mistrza Czasu? Otóż pragnie on wyssać jak najwięcej energii
życiowej z bohaterów, co pozwoli mu się zmaterializować. Postęp zdobywania przez niego
mocy można zaobserwować  w
realnym świecie - w kamiennym
ołtarzu wyżłobiono kanalik,
który schodzi do rowka
otaczającego cały kamienny
postument. W miarę jak Kallus
ssie energię życia w kanaliku
pojawia się krew, która spływa
do rowka (w momencie
przybycia bohaterów jest on już
w połowie wypełniony).

Mistrz Czasu kontroluje
również jak mocno bohaterowie
są zaczepieni w jego
rzeczywistości czasowej (może
zmieniać wedle woli trudność w
zakresie od 6-14 dla każdego z
bohaterów osobno). Bohaterowie
testują SW co rundę i jeżeli
zdadzą, mogą powrócić do swej
realności. Gdyby drużyna
zagroziła życiu Kallusa w jego

Skarb
Co jednak znajduje się w skrzyni oprócz Klucza do Fon-
Gazaal? Jest tam zbroja, która została wykonana z
nieznanego w Barsawii metalu - jest bardzo wytrzymała,
szczególnie na magię żywiołów. Są tam również
kryształy świetlne, z pozoru podobne do tych
Barsawiańskich - w rzeczywistości potrafią rozpraszać
ciemności przestrzeni astralnej zbrukanej działaniem
Horrorów. Jest tam również pozornie zwyczajna
statuetka, która w rzeczywistości jest potężną pancerną
matrycą ósmego poziomu. Możesz tam dołożyć również
kilka innych przedmiotów, pamiętaj jednak aby były to
artefakty inne od tych spotykanych w Barsawii - w
końcu pochodzą z innego wymiaru (dodatkowo
odkrycie ich tajników będzie odpowiednio trudne).
Pamiętaj również, iż skarb jest zamknięty w skrzyni.
Klucz do niej był w posiadaniu pokonanego przez
bohaterów czarodzieja złodziejskiej szajki. Jeżeli nie
wpadli na to, by przeszukać jego rzeczy czeka ich
kolejne wyzwanie - otwarcie skrzyni, której magiczne
zabezpieczenia mogą zagrozić nawet adeptom.
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obłąkanym kontinuum, natychmiast obniży maksymalnie poziom trudności wyjścia, dla
wszystkich prócz jednej wybranej ofiary. Gdyby się zaś zdarzyło, iż jego przeciwnicy
zechcieli pozostać w jego wizji i definitywnie go zniszczyć, będzie starał się siłą swej woli
wyrzucić ich z niej (test przeciwstawny SW, przy uzyskaniu co najmniej przewagi dużego
sukcesu udaje mu się zapanować nad wolą bohatera i wyrzucić go na powrót do
rzeczywistości).

Jeśli twoi bohaterowie są wystarczająco potężni, by jeden czarodziej nie stanowił dla
nich wyzwania, w walce wezmą udział pomocnicy czarnoksiężnika (mogą być to zarówno
magowie jak i legioniści, którzy w przeszłości zdradzili i przeszli pod rządy Mistrza Czasu).

Uczyń owo starcie dynamicznym i niebezpiecznym - niech bohaterowie przeskakują
pomiędzy dwoma rzeczywistościami, miotani mocą Kallusa. Niech tkwią w środku pułapki,
bojąc się uczynić nierozważnego kroku, niech czują, iż za chwilę, gdy rowek wypełni się
krwią, stanie się coś strasznego. Jeżeli wszystko rozegrasz odpowiednio, pochwycą Klucz i
umkną co szybciej.

Narodziny Kallusa - scena z drugiej strony
Gdy bohaterowie będą uciekać z pałacu możesz dla podniesienia grozy sytuacji

pokazać im scenę z drugiej strony. W ciemnej sali nekropolii krew wypełniająca rynienkę
zaczyna gotować się. Z czerniejącej na wpół skrzepłej breji unosi się gęsty opar, który
prowadzony magiczną siłą koncentruje się nad ołtarzem. Powoli formuje się z niego zarys
człowieka, jego ciało, rysy, starożytny ubiór. W pewnym momencie oczy człowieka otwierają
się, płonąc nieziemskim światłem, pełnym zrozumienia prawideł czasoprzestrzeni, pełnym
władzy i żądzy krwi. Odrodzony Flavius Octavius Kallus majestatycznie spływa na posadzkę
i idzie przez salę w kierunku schodów. Przyspiesza, zaczyna biec, gonić swe ofiary by choć
na chwilę zaspokoić drążący go głód mocy.

Ucieczka lub heroiczne starcie
Herosi będą czuli, że Coś podąża ich tropem. Z pewnością będą chcieli jak najszybciej

opuścić mury przeklętego pałacu. Gdy tylko wyjdą na dziedziniec (gdzie być może wciąż
oczekują ich niespokojne wierzchowce) Mistrz Czasu dopadnie ich. Nagle pojawi się
pomiędzy potężnymi kolumnami. Będzie pożerał wzrokiem swoje dawne miasto, nie
wiadomo po raz który z rzędu ponownie doświadczając efektów swej przemiany. Zaszczep w
bohaterach strach przed tym zrodzonym z niebytu tworem. Jeśli nie są prawdziwymi
bohaterami Barsawii uciekną, ratując swoją skórę i pozostawiając na Złoziemu obudzone,
spersonifikowane Zło. Kto wie czego może dopuścić się Kallus, zanim moc krwi rozwieje się,
na powrót przenosząc go poza czas.

Być może jednak postanowią stawić mu czoła. Może chociaż jeden z nich zapragnie
być uwieczniony w nieśmiertelnych balladach. Wampir jest jeszcze słaby i prawdziwie
rozwścieczony tym, iż ofiary umknęły z jego leża. Uderzy w przeciwników całą gamą czarów
wycelowanych w ich prawdziwy wzorzec (typu: astralna włócznia, zwielokrotniony
umysłowy sztylet, astralne żądło, uderzenie w aurę). Dodatkowo może ponownie wysysać z
bohaterów życie – uzupełniając w ten sposób swoją energię. Starcie powinno być straszliwe
ale szybkie. W ED należy nagradzać bohaterstwo – tak więc już teraz, opisując odwagę BG
staraj się podkreślić epicki charakter wydarzenia. Wspaniałe bohaterskie szarże, nieugiętą
odwagę, straszliwą moc przeciwnika, poświecenie bohaterów, by ratować Barsawię!

A potem pozwól by któryś szczególnie udany cios pozbawił wampira głowy. Wtedy
jego ciało wybuchnie, uwalniając nagromadzoną w nim moc, a duch ponownie wsiąknie w
ten niezwykły wymiar mieszczący się na styku astralu i rzeczywistości – wymiar gdzie płynie
czas.
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Ostateczna konfrontacja
Niezależnie od sposobu w jakim bohaterowie opuścili nawiedzone Mashachreen, gdy

tylko przebędą kościany most, spowije ich mgła. Uspokój rozkołysane nerwy bohaterów
spokojnym opisem świata otulonego białym obłokiem spowijającej wszystko wulkanicznej
pary. Ich misja zakończyła się poniekąd sukcesem. Mają w ręku przedziwny, tętniący mocą
miecz o krwistoczerwonej, kryształowej rękojeści i lśniącej niczym lustro klindze. Być może
ich sakwy pełne są również innych zdobytych w przeklętym mieście skarbów. Jednak to tylko
pozornie koniec – pozostaje wciąż kwestia komu oddać miecz.

Wtem z mgły wynurzą się ludzie Ortasa. Sam Ortas będzie stał w niewielkiej
odległości na wzniesieniu. Jego ludzie poproszą bohaterów o zwrócenie miecza w zamian za
obiecaną zapłatę. Niezależnie czy bohaterowie będą się wahali czy też nie, zupełnie z drugiej
strony nagle pojawi się Nazril. On też wspiął się na inne podwyższenie – stoi na wysokim
wulkanicznym kominie tufowym, a jego płaszcz powiewa niesiony podmuchem gorącego
powietrza wydobywającego się z wnętrza komina. Krwawy elf jest zupełnie sam, wsparty
jedynie na swej ksenomanckiej lasce. Nazril od początku podążał za bohaterami, nie chcąc
ryzykować ponownej zdrady wynajętych adeptów. Teraz zaś postanowił nie dopuścić do
przekazania Klucza w ręce współpracownika Horrora.

Zakrzyknie do bohaterów by się powstrzymali, gdyż Ortas jest sługą Horrora, zaś
Klucz potrzebny jest mu do wykonywania poleceń bestii. Oczywiście Ortas wszystkiemu
zaprzeczy. Będzie oskarżać Nazrila o to, że jest podstępnym, zdradzieckim złodziejem
nasłanym przez królową Alachię (być może dopiero teraz bohaterowie uświadomią sobie rasę
swego pracodawcy). Będzie utrzymywał, iż gladius wcale nie jest żadnym kluczem do bramy
między światami, a jedynie wspomaganą magią bronią.

Sytuacja powinna być przez chwilę patowa – to gracze muszą ocenić, kto ma rację i
komu oddać artefakt. Jednak gdy tylko zdradzą się ze swoim wyborem natychmiast druga
strona użyje siły, by zdobyć Klucz.

Pamiętając o skali estetycznej świata ED powinniśmy dostosować miarę środków do
finałowej sceny. Ortas zaatakuje używając magii ksenomatnycznej i zaklnie złe duchy
przestrzeni astralnej w kłęby mgły otaczającej bohaterów (czar Duch mgły) jednocześnie
rozkazując swym pomocnikom dostać artefakt. Natomiast Nazril – użyje swej mocy by
ożywić szkielet smoka, który stanowi most do przeklętego miasta.

Uczyń scenę walki wielką! Puść szybką, pompatyczną muzykę. Pozwól mocom
dwóch ksenomantów ścierać się nad głowami bohaterów. Niech powietrze aż drży od magii.
Niech bohaterowie miotają się pomiędzy dwoma adwersarzami, do końca niepewni, kto jest
dobry, a kto nie! Ostatecznie jednak Ortas rozkaże duchowi mgły zabić bohaterów – to
powinno rozwiązać ich wątpliwości. Oczywiście nawet najpotężniejszy czarny charakter nie
ma szans z prawdziwymi herosami – jeżeli twoi gracze będą stawali dzielnie, jak przystało na
prawdziwych adeptów, pozwól im pokonać Ortasa i dopaść go. Niech ich miecze wymierzą
sprawiedliwość słudze Horrora.

Jeśli zaś okażą się tchórzami – cóż, bądź bezlitosny – to w końcu Heroic Fantasy.
Zwycięzca starcia (najprawdopodobniej Nazril) ruszy za nimi w pogoń, by odebrać Klucz do
Fon-Gazaal – krainy Hurghasha Dormadraala.


