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Maciej Szaleniec

Mgły Gór Smoczych
Powietrzny Okręt II

Druga z pieśni cyklu Powietrzny Okręt jest szczególnie bliska memu sercu, z tego
choćby powodu, że dotyczy mojego własnego domu Trzcin. Napisałam ją zanim w ogóle
powstała w mej głowie myśl o cyklu „Powietrzny Okręt”. Po prostu byłam w Pływającym
Mieście gdy doszło do ataku drakkaru na rzeczną łódź emisariuszki, byłam też w wielkiej sali,
gdy shivalahala nagradzała adeptów za ich bohaterskie czyny.

Mgły Gór Smoczych to pieśń o odwadze i przebiegłości. Bohaterowie zostają uwikłani
w Atlosh T’zdram  czyli Wielką Grę. Adepci wpadają w niezwykle skomplikowaną matnię
interesów  trollowego przymierzem Czarnej Gwiazdy, domu V’strimon i Theran. Pieśń
opowiada o bohaterach, którzy... a zresztą – po prostu posłuchajcie...

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

„Mgły Gór Smoczych” są kontynuacją „Powietrznego Okrętu” (MiM 9/00). Jest to
przygoda, która zapozna Twych bohaterów z kulturą Kryształowych Łupieżców, t’skrangów
znad Jeziora Ban, z niewolniczym procederem Theran i w końcu doprowadzi do szalenie
niebezpiecznej konfrontacji z prastarym, barsawiańskim smokiem! Będzie stanowiła również
kolejną rundę rozgrywek z potężnym i sprytnym horrorem Hurgashem Dormadraalem,
któremu nasi herosi pokrzyżowali już kiedyś plany (w „Powietrznym Okręcie”). Oczywiście,
scenariusz jest samodzielną przygodą i można ją poprowadzić niezależnie, jednak obecność
choć jednego bohatera, który uczestniczył w poprzedniej historii, doda heroiczno-epickiego
smaku.

Od czegoś trzeba zacząć!
Opowieść ową należy zacząć na Wężowej Rzece. Zapewne wśród członków drużyny

jest jakiś t’skrang, lub Twoi bohaterowie mają przyjaciół w t’skrandzkiej społeczności. Nie?
No to może najwyższy czas, by w sposób pasujący jedynie do Twojej drużyny bohaterowie
zdobyli zaufanie mieszkańców jednej z wiosek (na przykład pływając wraz z t’skrandzką
załogą na parostatku). Pamiętając o zamiłowaniu jaszczurów do wspaniałych czynów i
heroicznych opowieści, może wystarczy wyłącznie zdobyta przez bohaterów sława.

A dla czegóż  to wszystko? Otóż sama shivalahala Domu Trzcin wezwała podległą jej
wioskę do oddelegowania jednego statku z najlepszą załogą do służby władczyni Domu.
Polecenie zalecało wyposażenie statku w załogę o najwyższych kwalifikacjach „szczególnie
w zakresie  godnym ogona i nie tylko”. W subtelnym języku Atlosh T’zdram, czyli Wielkiej
Gry (o władzę), miało to oznaczać wynajęcie jak największej liczby adeptów zdolnych do
podejmowania niebezpiecznych zadań – dlatego t’skrangowi przyjaciele zaproszą naszych
bohaterów na wyprawę do Pływającego Miasta na Jeziorze Ban.

Misja dyplomatyczna
Zadaniem statku naszych bohaterów będzie ochrona reprezentacyjnej galery, która ma

przewozić Fathare’Fat’Verę, t’skrangową dyplomatkę, o której mówi się, że będzie
następczynią samej władczyni Aropagoi V’strimon. Zmierza ona z misją dyplomatyczną do
wodza orkowych plemion żyjących w dole rzeki. Jej negocjacje mają dotyczyć przymierza
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pomiędzy Domem Trzcin a Kudun Hanem, który podporządkował sobie pięć klanów
nomadów. Wszystkie zabiegi dyplomatyczne zmierzają do przeciwstawienia się narastającej
ostatnimi czasy działalności therańskich łowców niewolników. Łowcy owi napadają na
plemiona orków i wioski t’skrangów, a zatrudniają wyrzutków z obu ras. Tak się składa, iż
orków napadają zawsze watahy złożone z t’skrangów, zaś lud Pływającego Miasta atakują
bandy orków. O mały włos nie doszło do wybuchu wojny pomiędzy sąsiadami, jednak
shivalahala Domu Trzcin przejrzała podstęp (z niemała pomocą swych szpiegów) i stara się
teraz niebezpieczną sytuację obrócić na swą korzyść. Pragnie zawrzeć przymierze,
potwierdzić je dodatkowymi obustronnymi umowami handlowymi (na których jaszczury
oczywiście wyjdą lepiej) zapobiegając w ten sposób niepotrzebnemu rozlewowi krwi i
jednocześnie wzmocnić swą pozycję względem innych klanów (ze szczególnym
uwzględnieniem wrogiego Domu K’tenshin).

Aby nie dopuścić do przecieku informacji do siatki szpiegowskiej wroga, angażuje w
całą wyprawę swych pobratymców z odległych wiosek, tak by Fathare’Fat’Vera mogła
dotrzeć na miejsce bezpiecznie, a jednocześnie niepostrzeżenie. Okręt  naszych bohaterów
zostanie przez umyślnego posłańca skierowany do ujścia jeziora – w ten sposób nie będzie
musiał zawijać do Miasta i nie przyciągnie uwagi szpiegów. W umówionym miejscu czeka
parowiec z Fat’Verą i jej osobistą obstawą – tam ma nastąpić zmiana eskorty i rozpocząć
misja dyplomatyczna.

Podstępna zasadzka
Kiedy okręt naszych bohaterów wpłynie z jeziora we wskazane ujście Rzeki Wężowej,

ukażą się kominy dużego parowca i trzech mniejszych statków eskorty. Jednak gdy
bohaterowie podpłyną bliżej, dostrzegą nienaturalny bezruch panujący na pokładach okrętów.
Parowiec utkwił na mieliźnie, zaś stateczki eskortowe dryfują powoli w dół rzeki. Z bliższej
odległości można zauważyć, iż pokłady są zasłane ciałami bezlitośnie pomordowanych
t’skrangowych gwardzistów. Najprawdopodobniej bohaterowie natychmiast przybiją do
galery, by zobaczyć jaki los spotkał Fathare’Fat’Verę. Okaże się, że t’skrangowa dyplomatka
zniknęła! W przybudówce, gdzie mieściła się jej kajuta, piętrzą się ciała zasieczonych
gwardzistów, po ziemi walają się rozsypane klejnoty i podarki dla orkowych przywódców,
lecz nigdzie nie ma śladu następczyni shivalahali V’strimon, Masakry nie przeżył nikt poza
jednym, umierającym już t’skrangiem, któremu wielkie cięcie rozpłatało brzuch. Widząc
bohaterów, t’skrang będzie próbował powiedzieć im, kto porwał Fat’Verę. Zanim umrze,
zdąży tylko wyszeptać urywane słowa:

Powietrzny drakkar... czarna gwiazda... niebieskie tło. Ale to nie...

Po tych słowach odda ducha.
Dokładne oględziny statków mogą dostarczyć następujących informacji:
- Podczas ataku użyto tak zwanych powietrznych harpunów – jest to broń trolli do

sczepiania okrętów powietrznych – tu najwyraźniej została użyta do
przycumowania abordażującego okrętu do nawodnych celów.

- Rany, jakie otrzymały t’skrangi, są raczej płytkie i choć odpowiadają typowi
obrażeń zostawianemu przez kryształowe topory, raczej mało prawdopodobne, by
zadały je obdarzone nadludzką siłą trolle.

- Znak czarnej gwiazdy na błękitnym tle to bandera trollowego przymierza
powietrznych łupieżców Joriga Hansena, który ma siedzibę gdzieś w Górach
Grzmotu – wiedzą o tym kapitan i niektórzy marynarze.



Maciej Szaleniec Strona 3 Mgły Gór Smoczych

Kapitan natychmiast poleci bohaterom zawrócić na jednym z małych stateczków
eskortowych do Miasta Trzcin i dyskretnie powiadomić zarządcę Pływającego Miasta o
zaistniałej sytuacji.

Na ratunek!
Gdy bohaterowie dotrą do miasta, opisz im, drogi Mistrzu, wspaniałość tego

niezwykłego osiedla. I choć bardzo się śpieszą i raczej nie są w nastroju do podziwiania
uroków miasta, nie sposób nie zauważyć wspaniałych wysp trzcinowych, delikatnych i
misternych konstrukcji unoszących się na platformach, wspaniałych wież pnących się pod
niebo, różnobarwnej i wielorasowej ludności, która przybywa do Miasta Trzcin pohandlować
z domem V’strimon. Nad wszystkim góruje oczywiście pałac Ijrii’atthana – zarządcę miasta,
który zarządza w imieniu shivalahali nadwodną częścią osiedla. Do niego właśnie strażnicy
pałacowi skierują bohaterów po usłyszeniu straszliwej wiadomości. Powiadomiony o całej
sprawie Ijrii’atthana – postawny t’skrang o zielono-granatowym ubarwieniu – odprawi cały
dwór i tłum petentów, zostawiając sam na sam z bohaterami.

Przedsiębiorczy t’skrang natychmiast roześle posłańców, by zwołać nadzwyczajną
naradę. Bohaterowie powinni poczuć, że wojna wisi w powietrzu! Czy mają już wątpliwości,
co do sprawców napadu? Nawet jeśli tak, najpierw muszą przekonać radę, by wysłała
adeptów w  pościg, zanim t’skrangi zbiorą armię i wyruszą odbić porwaną dyplomatkę.
Wszak cóż to za bohaterstwo, z pomocą całej armii ratować piękną porwaną?!

Również z racjonalniejszych powodów najważniejszy jest czas podjąć
natychmiastowe kroki zamiast długo debatować. Z każdą minutą okręt powietrzny coraz
bardziej się oddala, kierując się ku Górom Grzmotu. Tymczasem t’skrangi muszą najpierw
poradzić się shivalahali i zebrać odpowiednie siły do wyprawy. Zajmie im to co najmniej dwa
do trzech dni. Nawet więc jeśli bohaterowie sami tego nie zasugerują Ijrii’atthana poprosi
adeptów o pomoc. Zależy mu na tym, aby zlokalizowali twierdzę Kryształowych Łupieżców i
zorientowali się, gdzie przetrzymywana jest porwana dyplomatka (oczywiście, nie obrazi się,
jeżeli bohaterom uda się ją uratować). W zamian Dom V’strimon będzie winien bohaterom
przysługę – a jak powszechnie wiadomo, jest to jeden z najpotężniejszych domów t’skrangów
w całej Barsawii.

Bohaterowie otrzymają niezbędny ekwipunek i wierzchowce (oczywiście, jeśli ich nie
posiadają, co jest zresztą całkiem prawdopodobne, zważywszy na to, że przybyli statkiem).
T’skrangowe wiatronogi doskonale nadają się do wyprawy!

Zanim bohaterowie wyruszą w drogę
Powinieneś  graczom uświadomić, Mistrzu, jak bardzo liczy się czas. Dzięki temu

może zaniedbają przeprowadzenia wnikliwego śledztwa na miejscu porwania. Mogę Ci już
zdradzić chyba, Mistrzu, że nie zależy nam, by w początkowej części przygody zbyt szybko
dociekli prawdy! No, ale nie można wykluczyć, iż Twoi gracze okażą się przezorniejsi niż
moi, tak więc należy Ci się kilka słów informacji na temat tego, co mogą powiedzieć ludzie
mieszkający na południe od Jeziora Ban.

Otóż całkiem niedaleko miejsca zajścia znajduje się ludzka wieś. Powietrzny okręt
napędził jej mieszkańcom niezłego stracha – większość poukrywała się w lepiankach, a
wojownicy już szykowali się do obrony swych nędznych domostw.

Jedyną osobą, która przyglądała się w spokoju całemu zajściu, była stara Szamanka.
Starowina dawno przestała bać się śmierci, więc w jej przypadku ciekawość zwyciężyła
powszechną panikę. Kobieta zauważyła podczas ataku kilka dziwnych rzeczy:
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- Nie było słychać grzmiących głosów rogów grzmotoróżców, którymi trolle często
obwieszczają wrogom swój atak.

- Powietrzny drakkar przyszpilił swą ofiarę harpunami, lecz szamanka nie mogła
dostrzec szybujących w powietrzu na skrzydłach magii trollich piratów. Zamiast
tego odniosła wrażenie, iż napastnicy użyli do abordażu lin.

- Szamanka wyczuła w powietrzu „coś dziwnego” – to magiczne reminiscencje
dyskretnej działalności czarodziejki dowodzącej therańskimi piratami.

Kurtyna w górę
Już wystarczająco długo trzymałem Cię, Mistrzu, w nieświadomości. Czas wyjaśnić

kilka szczegółów. Oczywiście, napadu nie dokonali Kryształowi Łupieżcy, tylko Theranie. Po
co jednak użyli trollowego drakkaru, skoro mają majestatyczne, kamienne okręty?
Oczywiście, strategia jest taka sama, jak w przypadku działań przeciwko orkom i t’skrangom.
Chodzi o wywołanie wojny! Tym razem Theranom naprawdę się udało. Dotychczas jaszczury
miały niepisany układ z piratami przestworzy: „Wy łupicie w powietrzu, z dala od rzeki – my
na rzece” (dom V’strimon nazywa ten proceder „podatkiem”). Obie rasy współżyły w pełnej
szacunku koegzystencji – zwinne i uzbrojone w ogniste działa parostatki t’skrangów nawet
dla szybkich i manewrowych drakkarów są ciężkim orzechem do zgryzienia. Jeśli się zaś
weźmie pod uwagę fakt, iż większość trolli po prostu nie umie pływać i w czasie
nadrzecznych potyczek wielu powietrznych łupieżców po prostu haniebnie tonęło, łatwo
zrozumieć tą „pełną szacunku koegzystencję”. Teraz jednak trolle zadały dotkliwy cios
domowi V’strimon, a biorąc pod uwagę sytuację dyplomatyczną i tajemnicę, jaka okrywała
cała misję, ujawniły się jako nieoczekiwani sprzymierzeńcy Theran. Oczywiście, nikt nie
posądza wszystkich trolli o przyłączenie się do ich odwiecznych wrogów – najwyraźniej
zdradziło tylko przymierze  Joriga Hansena. Jeżeli jednak jaszczury pokonają Czarną
Gwiazdę (co może się zdarzyć, biorąc pod uwagę liczebność t’skrangów z Domu Trzcin i
magiczne możliwości jego shivalahali), zostanie skalany honor trollowej rasy, co pociągnie
za sobą zbrojne wystąpienie Kryształowych Łupieżców z Lśniących Szczytów, a
prawdopodobnie również nie mniej honorowych pobratymców z nizin. Biorąc pod uwagę
skomplikowane powiązania honorowe oraz honor rasy trolli, sytuacja jest poważniejsza niż
się wydaje bohaterom i gubernatorowi Pływającego Miasta.

No dobrze, ale skąd Theranie wzięli drakkar? Otóż jakieś trzy tygodnie temu doszło
do bitwy pomiędzy okrętami Imperium a statkami Powietrznych Łupieżców. W trakcie starcia
zginęło wielu legionistów, lecz podstępnym Theranom udało się osiągnąć upragniony cel –
ujęli Joriga Hansena, wodza przymierza. Następnie therańskie okręty uszkodziły żagle
drakkarów i uciekły. Dzięki magicznym torturom Theranie uzyskali sekret budowy drakkara,
zbudowali okręt, który wygląda dokładnie tak samo, acz napędzany jest bardziej therańską niż
trollową magią, i z pomocą trollich renegatów dokonali napaści. Następnie okręt odleciał w
kierunku Gór Smoczych, gdzie mieści się therańska baza.

Warstwa pierwsza – Trolle
W pierwszej warstwie tej opowieści staramy się przekonać graczy, że za porwaniem

stoją trolle. Oczywiście już od samego początku sprytni gracze będą powątpiewać w tą wersję
historii – a to za sprawą przedśmiertelnych słów gwardzisty. Chcemy jednak, Mistrzu, aby
gracze wplątali się w sprawy trolli, gdyż tylko przy ich pomocy mogą uratować
Aloe’Fat’Verę. Poza tym, trolle są z całą sprawą nierozerwalnie związane!
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Pościg
Podróż do Gór Grzmotu proponuję rozegrać narracyjnie. Opisz, drogi Mistrzu Gry, jak

zmienia się krajobraz: z nizinnego, charakterystycznego dla okolic Jeziora Ban, na wyżynny
w miarę zbliżania się do podnóża ponurych gór. Opisz dzikość spustoszonych bezdroży, w
których nie spotkasz ani wędrowców, ani osiedli – bezdroży, w gęstwinie których wciąż mogą
się czaić stworzone w czasie Pogromu bestie.

Jednak to nie wędrówka jest tematem opowieści. Pozwól więc bohaterom bezpiecznie
dotrzeć do gór. Oczywiście, nasi bohaterowie nie mają najmniejszego pojęcia, gdzie mieści
się siedziba przymierza mającego w herbie czarną gwiazdę na błękitnym tle. Cóż – pozostaje
im zasięgnąć języka – a naszym zadaniem jest im to ułatwić!

Drukhu – pasterz
Na jednej z połonin, łagodnie rozciągającej się pomiędzy strzelistymi lasami

porastającymi zbocza Gór Grzmotu, znajduje się szałas Drukhu – orkowego pasterza. W tej
niegościnnej krainie znajduje się kilka osiedli orków. Ich mieszkańcy latem wypasają owce na
górskich połoninach, a Stary Drukhu mieszka w szałasie sam. Ma stado liczące 40 owiec,
którego strzegą dwa potężne owczarki. Drukhu zna wiele tajemnic Gór – opuścił kaer wiele
lat temu, schodził doliny i przemierzał niedostępne ścieżki. Tak więc jest doskonałym
kandydatem do udzielenia niezbędnych informacji naszym bohaterom. Pozostaje kwestia
przekonania go, by im zaufał. Uzbrojeni po zęby herosi nie są dla starego orka codziennym
widokiem. Być może jednak chciwość i ciekawość przezwycięży strach przed nieznanym.

Co wie Drukhu:
- Powietrzni łupieżcy Joriga Hansena mają twierdzę na Mons Aureus – zwanej także

Ściętą Górą. Jest to stary zamek, pochodzący z czasów sprzed Pogromu, być może
również stary kaer. Od czarnego kamienia, z którego wzniesiono jego mury,
pochodzi też jego nazwa – Czarny Zamek!

- Jorig Hansen jest bardzo groźnym piratem, a jego przymierze składa się z wielu
żądnych krwi wojowników.

- Nazwa Ściętej Góry wiąże się z legendą, jakoby w dawnych czasach na jej
szczycie toczyło bój dwóch Mistrzów Żywiołów. Przyzwana moc była tak
potężna, iż stopiła wierzchołek góry – do dziś na jej szczycie jest tylko cieniutka
warstwa gleby, pod którą znajduje się gładziutki bazalt. W licznych zaś wąwozach
można znaleźć skały nasączone esencją ziemi i powietrza, nieznacznie unoszące
się nad poziomem gruntu.

- Droga na szczyt jest tylko jedna – wiedzie wzdłuż Czarnego Strumienia, następnie
należy odbić w górę, w Wąwóz Wiszących Skał. Potem trzeba wstąpić na
Powietrzną Ścieżkę – coś w rodzaju lewitujących w powietrzu schodów,
ułożonych przez trolle z przesączonych magicznymi esencjami kamieni – które
wyprowadzają z głębokiego wąwozu na płaską powierzchnię góry.

- Niestety, według słów orka droga jest strzeżona (zdradzi ten sekret, jeżeli
bohaterowie będą dla niego uprzejmi). W wąwozie wyżłobionym przez Czarny
Strumień ma swą siedzibę poczwara, która zjada każdą istotę pragnącą przejść
wąwozem (jest to niewątpliwie komfortowa sytuacja dla trolli, którzy od czasu do
czasu dokarmiają poczwarę, gdy wydaje się, że brak „turystów” zmusi ją do
poszukiwania innych terenów łowieckich).

Niestety, pasterz nie jest w stanie udzielić graczom żadnych wartościowych informacji
dotyczących rajdów okrętów powietrznych. Drukhu nie widział powracającego z porwania
okrętu, lecz sam przyzna, że wzrok już nie taki jak za młodu, a i woli patrzeć na swe owce,
niż wypatrywać na niebie groźnych sylwetek drakkarów. Ork wskaże bohaterom, jak dotrzeć
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do ujścia strumienia i pożegna ich, wierząc święcie, iż jest to ostatnia podróż bohaterów – do
żołądka poczwary!

Poczwara!
Aby zorientować się, gdzie znajduje się porwana, graczom nie pozostaje nic innego,

jak dostać się na szczyt góry. Niestety, jedyna droga jest strzeżona (piszę jedyna, gdyż
zakładam, iż Twoi bohaterowie to nie grupa wietrzniaków, ani też nie posiadają na
wyposażeniu powietrznego okrętu!). Kilkaset metrów od miejsca, w którym strumień
wypływa z górskiego wąwozu na połoninę, znajduje się pieczara Espagry. Niegdyś potwór w
starciu z dawno zapomnianym i strawionym przeciwnikiem straciła jedno skrzydło. Dlatego,
zamiast spadać z przestworzy na niczego nie spodziewające się ofiary, Espagra znalazła
dogodne leże i nadal atakuje z zaskoczenia, wykorzystując swą niezwykła szybkość i ostre
zęby.

Miejsce, gdzie zaczyna się terytorium potwora, zaznaczone jest licznymi kupkami
zbielałych kości. Opisz bohaterom wysokie, wapienne ściany wąwozu, które zdają się
przygniatać ich swą wielkością. Opisz niesamowity szum potoku i chrzęst kamieni pod ich
stopami, kiedy wytężony słuch stara się uchwycić najlżejszy szelest zapowiadający atak.
Niech im się zdaje, że każde zagłębienie w wapiennej skale jest jaskinią potwora, niech ich
nozdrza drażni wyimaginowany zapach rozkładającego się mięsa. Gdy ich nerwy napięte
będą jak postronki – zaatakuj! Niechaj czarno-granatowa błyskawica pomknie w kierunku
pierwszego z bohaterów. Walka powinna być szybka - maksymalnie trzy, cztery rundy.
Postaraj się oddać bezlitosną, gadzią szybkość Espagry, przeraź graczy, pokaż, że potwór jest
śmiertelnie niebezpieczny... i pozwól im na efektowne, bohaterskie zwycięstwo.

Wąwóz Wiszących Skał
Kilka kilometrów w górę strumienia znajduje się prowadzący w prawo Wąwóz

Wiszących Skał. Wkrótce bohaterowie zrozumieją, skąd pochodzi jego nazwa! W starożytnej
magicznej bitwie, gdy stopieniu uległ wierzchołek góry, to właśnie do tego wąwozu spłynęła
przesycona magią lawa. Dlatego nigdy nie panuje tam spokój. Od setek lat magiczne siły
przesuwają kamienne bryły, które w majestatycznym tańcu kruszą ściany wąwozu, zderzają
się ze sobą, czy też bezlitośnie miażdżą śmiałków zapuszczających się w magiczną
przestrzeń.

Naszym bohaterom nie pozostaje jednak nic innego, jak podążyć w górę wąwozu w
poszukiwaniu Powietrznej Ścieżki. Tobie, Mistrzu, pozostawiam opis niesamowitego wąwozu
i przeszkód, z jakimi będą musieli potykać się bohaterowie. W końcu jednak dotrą do
Powietrznej Ścieżki, która wiedzie na szczyt płaskowyżu. Podążanie nią wymaga nie lada
sprawności. A najgorsze jest to, że zakończenie trasy jest cały czas obserwowane przez
trollich strażników (co prawda niezbyt uważnie, ze względu na raczej rzadkie odwiedziny).

Nasi bohaterowie mogą przewidzieć tą możliwość. Pozwól im wtedy znaleźć inną
drogę na szczyt. Czy użyją magii? A może rozpoczną niebezpieczną wspinaczkę po
zdradliwych ścianach wąwozu? Każdy dobry pomysł powinien zostać zwieńczony sukcesem
z dodatkową premią – bohaterowie nie zostaną dostrzeżeni przez trolle.

Trolli węzeł
Nie jestem w stanie przewidzieć, jak zagrają Twoi gracze. Zamiast wiec podpowiadać

różne drogi, opiszę dokładnie sytuację panującą na Mons Aureus. Bo w tym właśnie miejscu
rozpoczyna się pierwsza, ważna część przygody, zupełnie nieliniowa, w której bohaterowie
będą musieli się wykazać pomysłowością i dyplomacją.
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Najpierw trochę historii. Otóż przymierze Joriga Hansena powstał z połączenia
czterech klanów, trzech które opuściły Lśniące Szczyty po straszliwej klęsce zadanej
Kryształowym Łupieżcom przez Theran oraz jednego, który miał swoją siedzibę w Górach
Grzmotu. To w tej siedzibie właśnie trolle postanowiły zbudować kaer. Ich wybór padł na
Czarny zamek, gdyż miejsce to było już warowne i niełatwo osiągalne, w którym łatwo było
o esencję ziemi – bardzo potrzebną przy budowie schronienia. Trzy klany wniosły w posagu
zasoby żywego kryształu, który został również wykorzystany do wzmocnienia magicznych
zabezpieczeń twierdzy. Trolle przetrwały Pogrom bez większych problemów, jedynie po
otwarciu kaeru musiały oczyścić teren z potworów, które upodobały sobie magiczne
otoczenie góry. Przez pięć wieków izolacji cztery klany de facto zrosły się w jeden, jednak
nadal w jego strukturze widoczne są dawne podziały. Klan ma jednego wodza, ale również
czterech kapitanów okrętów. Każdy z kapitanów dobiera sobie załogę wedle własnych
upodobań. Swoje drużyny mają więc Auryg Ogniste Rogi, Elrdun Przebiegły, Melhord Oko
oraz Hidalgo Mądry. Trolle starają się we wszystkim naśladować swego herszta. Auryg jest
niezwykle odważnym i porywczym wojownikiem, Elrdun słynie ze sprytu oraz forteli,
Melhord to wódz, który ceni sobie informację i podstęp, ma najlepszych i
najinteligentniejszych szpiegów, zaś Hidalgo jest filozofem, który zupełnie nie pasuje swym
usposobieniem do pozostałych dowódców – dobrał sobie załogę spośród najbardziej
statecznych trolli, ceniących głęboką mądrość swego kapitana.

Jorig „Wielki” Hansen był ( a raczej „jest”, bo przecież wciąż żyje) wspaniałym,
charyzmatycznym wodzem, który potrafił utrzymać kapitanów pod kontrolą i wykorzystywać
sprawnie ich talenty. To dzięki jego przewodnictwu klan stał się postrachem Gór Grzmotu,
znienawidzonym przez Imperium Therańskie. Teraz jednak zabrakło wodza i kapitanowie
zaczęli walkę o władzę. Od dwóch tygodni żaden statek nie opuścił twierdzy – gdyż ich
dowódcy nie mają do siebie zaufania. W całej przepychance nie bierze udziału tylko Hidalgo,
spędzający czas na rozmyślaniach i obserwacji gwiazd. Klan tymczasem podzielił się na trzy,
a właściwie cztery stronnictwa. Czwartym stronnictwem kieruje jednak nie Hidalgo, a
Kunegunda – żona Joriga – przekonana, że jej mąż wciąż żyje. Ciągle próbuje nakłonić
skłócone stronnictw, by porzuciły waśnie i ruszyły uwolnić wodza z rąk Theran. Kunegunda
zgromadziła wokół siebie większość kobiet (przede wszystkim żony kapitanów) oraz trochę
młodsze trolle i stronników Hidalga – jednak brak jej politycznej siły przebicia, która
zapewniłaby posłuch na spotkaniach klanu.

Trolle przetrzymują w swych lochach therańskich jeńców. Pojmał ich Elrdun na
drakkarze Joriga Hansena – gdy niespodziewanie therański okręt przerwał abordaż (po ujęciu
wodza trolli). W związku z trwającą walką o władzę praktycznie zapomniani jeńcy wciąż
tkwią w lochach. W normalnych warunkach trolle natychmiast zabiłyby Theran, jednak szok
jakiego doznały po porwaniu wodza spowodował, iż legioniści pozostali przy życiu.

Tak oto przedstawia się polityczna sytuacja w klanie Kryształowych Łupieżców –
istny impas. Oczywiście, trolle nie zastanawiają się (może z wyjątkiem Hidalgo), po co
Theranie porwali ich wodza (potraktowali to jako wyjątkowo złośliwy psikus, godzący w ich
honor, za który zapłatą może być tylko therańska krew). Nie mają pojęcia o ‘t’skrangijskim
wojsku, które wyrusza właśnie znad Jeziora Ban, aby oblec Czarny Zamek i nie wiedzą o
porwaniu Aloe’Fat’Very.

I z tego impasu i marazmu wyrwać ich może tylko jedna rzecz – nadejście
bohaterów!!!

Warstwa Druga
W tej warstwie pokażemy graczom, iż za porwaniem stoją Theranie, zaś trolle są

takimi samymi ofiarami ich machinacji jak t’skrangi. Dodatkowo będziesz miał okazję,
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Mistrzu, pokazać swym graczom przedziwną kulturę trolli (polecam wcześniejszą lekturę
„Mieszkańców Barsawii”).

Czarny Zamek
Płaskowyż (stopiony wierzchołek Mons Aureus) porośnięty jest karłowatą

roślinnością. Jednak na jego środku, skąd wytryska źródło dające początek Czarnemu
Strumieniowi, przez wieki woda zerodowała skałę, tworząc grubszą warstwę gleby. To tam
właśnie rośnie las, w gęstwinie którego chowają się trolli wartownicy, obserwujący
Powietrzną Ścieżkę.

Powietrzna Ścieżka podchodzi do płaskowyżu od wschodu, zaś czarne zamczysko
znajduje się tuż przy północnym krańcu góry. Południowe mury zbliżają się do lasu, jednak
przezorne trolle nie pozwalają roślinności przesłaniać przedpola zamkowego. Dlatego w
promieniu trzystu metrów od murów wycięto każdy większy krzak. Brama zamkowa znajduje
się właśnie od południowej strony.

Naziemna część zamku to olbrzymi donżon, składający się z czterech połączonych
wież. Wznoszą się bardzo wysoko, górując nawet nad najwyższymi drzewami. Na samym
szczycie donżonu, obok każdej wieży, znajduje się platforma, przy której majestatycznie
zacumowany jest drakkar (to daje trollom możliwość szybkiego startu; podczas burz statki
opuszcza się na ziemię w obrębie murów). Pomiędzy czterema okrętami, w samym centrum
donżonu, wyrasta centralna, o wiele cieńsza wieża – która stanowi punkt obserwacyjny i
mieści kwatery wodza klanu (które, jakkolwiek reprezentacyjne i ze wspaniałym widokiem,
są najchłodniejszym miejscem w całym zamku).

Mury zamków otaczają donżon ze wszystkich stron. Na narożach i przy bramie stoją
baszty obsadzone strażnikami. W samym zamku, na poziomie gruntu i na pierwszym
poziomie podziemnym, znajdują się pomieszczenia gospodarcze oraz magazyny. Jeszcze
głębiej, tam gdzie kiedyś mieścił się kaer, są teraz lochy i skarbiec.

Jak dostać się do środka?
Jestem pewien, że gracze wymyślą jakiś bardzo oryginalny sposób na dostanie się do

zamku. Gdyby jednak nie mieli najlepszego dnia, oto kilka podpowiedzi:
 Zsyp – w północnej ścianie murów, które łączą się z opadającym stromo klifem,

znajduje się furta zsypowa. Przez nią trolle wyrzucają wszelkie nieczystości z zamku, które
spadają kilkaset metrów w dół (bardzo użyźniając glebę...). Trolle są pewne, iż nikt nie zdoła
wspiąć się do furty i przejść przez nią niezauważenie. Czy jednak mają rację?

Cysterny – w tych górach bardzo trudno o wodę. Dlatego trolle wykorzystały
obecność źródła, budując ufortyfikowane przejście do cysterny. Cysterna jest wielką
podziemną pieczarą, nakrytą potężną kamienną kopułą, z otworem zabezpieczonym na
szczycie żelazną kratą. Otwór pozostawiono, aby zbierać deszczówkę, zaś wykuta przed
stuleciami pieczara pozwala na gromadzenie przesączających się przez szpary w skale wód
podskórnych (dlatego wykuto ją w pobliżu źródła – w rzeczy samej daje więcej wody niż
same powierzchniowe źródełko). Cysternę łączy z zamkiem podziemny korytarz, oczywiście
strzeżony przez wartowników. Trolle doskonale zdają sobie sprawę, że cysterny stanowią
słaby punkt w ich fortyfikacjach. Czyżby miały rację?

Brama główna – no cóż, trzeba pamiętać, że nasi adepci są sławnymi bohaterami. Być
może zamiast infiltrować bazę trolli, po prostu staną na środku polany i oznajmią swe
przybycie? Mało prawdopodobne? A jednak – widziałem na własne oczy! Nie muszę chyba
dodawać, że zaskoczone trolle natychmiast otoczą bohaterów (z należytym respektem, z
należytą przewagą liczebną), rozbroją i skierują do zamku. Taki sam efekt, tyle że bez
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respektu, da nieudolna próba podkradania się pod zamek (np. wejście na płaskowyż
Powietrzną Ścieżką prosto pod nos wartowników). Bohaterowie zostaną pojmani oraz
zaprowadzeni do zamku – trolle nie będą jednak za bardzo wiedzieć, komu powinny
przekazać jeńców.

Infiltracja
Załóżmy jednak, że bohaterom udało się dostać niepostrzeżenie do zamku. Jeżeli są w

drużynie jakieś trolle, pozwól im porozglądać się tam trochę dłużej. Jeżeli nie, cóż – bądźmy
realistami – adepci muszą prędzej czy później zostać schwytani! No, ale zanim to nastąpi,
mogą dowiedzieć się następujących rzeczy:

- Klan jest całkiem spory – liczebność trolli sięgać może nawet dwustu osób.
- Większość trolli mieszka na różnych poziomach potężnego donżonu.
- Lochy znajdują się pod donżonem – wejście do nich umieszczone jest na

najniższym poziomie wieży.
- W zamku panuje bardzo napięta atmosfera.

Od Ciebie tylko zależy, w jakich okolicznościach bohaterowie zostaną pojmani. Jeżeli
jednak spisali się dobrze, pozwól by wpadli w ręce Kunegundy, która od dawna poszukiwała
atutu. Atutu, który może zmienić układ sił!

Gambit
Jak już mówiłem, pojmawszy naszych bohaterów, trolle przysporzą sobie nowych

kłopotów. W normalnych okolicznościach wódz klanu zdecydowałby o losie szpiegów, a do
decydowania chętny jest każdy z trzech kapitanów. Jednak pozostaje pewna kwestia formalna
– w takiej sytuacji ów kapitan stawiłby swój osąd wyżej od zdania towarzyszy, jednoznacznie
ogłaszając się wodzem. Taki nierozważny ruch sprzymierzyłby dwóch pozostałych kapitanów
przeciwko niemu – co zakończyłoby się w najlepszym wypadku rozbiciem stronnictwa
świeżo upieczonego przywódcy. Naszym bohaterom, mimo opłakanego położenia (na razie)
nic nie grozi (czego nie musisz im jednak oznajmiać).

Zamiast więc zamknąć adeptów w lochu, połamać im kości, zrzucić ze skały czy też
zakończyć ich żywot w inny, uświęcony tradycją i odpowiedni do sytuacji sposób,
kapitanowie wysłuchają opowieści bohaterów i będą próbowali przekabacić ich na swoją
stronę. Załóżmy, że do niewoli wzięły bohaterów trolle Auryga. Gdy jeńcy staną przed
obliczem tego potężnego trolla o pięknej, jasnej brodzie i złotych, malowanych w jaskrawe
kolory rogach, kapitan zacznie przechwalać się swoimi zaletami. Przedstawi siebie jako
doskonały wojownik i praktycznie już wódz klanu. Oczywiście, Auryg dokładnie przesłucha
bohaterów. I choć nie brakuje mu męstwa, raczej nie ucieszy się z perspektywy wojny z
jednym z najpotężniejszych domów t’skrangów. Oczywiście, przysięgnie na honor, iż żaden
troll nie napadł na  dyplomatkę t’skrangów. Przypomni też sobie o therańskich jeńcach. Cała
sprawa jest trochę zbyt skomplikowana jak na rozum Auryga, więc poleci on naszym
herosom wypytać Theran o sprawę porwania t’skrangowego posła (rozumowanie trolla jest
banalne – „Tam było porwanie i tu też było  porwanie – oba na pewno mają ze sobą jakiś
związek”).

Kapitan każe odeskortować bohaterów pod strażą do lochów. Jednak w połowie drogi
dojdzie do konfrontacji z innym dowódcą!

Elrdun nie lubi niepotrzebnie ryzykować. Ocenił (całkiem słusznie) bohaterów jako
indywidua potencjalnie niebezpieczne i dlatego zezwolił Aurygowi na przesłuchanie
pojmanych w pierwszej kolejności. Gdy adepci eskortowani przez kilka trolli iść będą
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ciemnymi korytarzami donżonu, nagle zza nich, jak i przed nich wyskoczą uzbrojeni po zęby
wojownicy Elrduna, którzy szybko i unikając zbytniej brutalności przejmą jeńców. Następnie
powoli wycofają się, pozostawiając wściekłych i bezradnych wojów Auryga. Odprowadzą
naszych herosów do wieży swojego kapitana. Elrdun najpierw wypyta bohaterów o cel ich
przybycia. Jego pytania będą drążyć, wysupływać każdą nitkę kłamstwa czy półprawdy (nie
powinieneś mieć, drogi Mistrzu, z tym problemu – w końcu wiesz wszystko o bohaterach!).
Gdy w końcu zostanie usatysfakcjonowany, zacznie dyskredytować Auryga w oczach
bohaterów, wytykając jego tępotę i brawurę. Będzie tłumaczył, że tylko poparcie kogoś
sprytnego może im pomóc (oczywiście, nie będzie mówił konkretnie kogo, jest na to za
sprytny i za ostrożny). Następnie udzieli im pozwolenia na przesłuchanie therańskich jeńców
(sam uzna, że zbyt długo zaniedbywano tej powinności), jednak poleci dokonać tego dopiero
po posiłku. Chce wcześniej sam przepytać jeńców – nie dopuści, by bohaterowie zdobyli nad
nim jakąkolwiek przewagę.

Gdy nasi bohaterowie będą odprowadzani do swych kwater, jeden z trolli Elrduna
cichcem wręczy któremuś z nich list z tajną wiadomością. Osobnik ów to oczywiście szpieg
Melhorda... Wiadomość nakłania bohaterów do opowiedzenia się po stronie Melhorda oraz do
nie ufania Aurygowi (który chce ich wykorzystać) oraz Elrdunowi (który chce ich oszukać).
Ważne, by widząc to wszystko, bohaterowie zdali sobie sprawę z sytuacji panującej wewnątrz
klanu. Należy też poinformować ich o istnieniu czwartego kapitana. Już sam brak
zainteresowania z jego strony czyni go intrygującą osobą...

Kunegunda – władczyni klanu
Pewna stara opowieść mówi o królu, któremu czarownica zadała pytanie: „Czego

kobiety pragną najbardziej?”. Opowieść jest długa i opisuje liczne próby znalezienia
odpowiedzi na tę trudną zagadkę. A brzmi ona następująco: „Kobiety najbardziej pragną
władać mężczyznami!”

Opowieść doskonale oddaje charakter Kunegundy. Jest to trollica o światłym umyśle,
doskonale nadająca się do sprawowania rządów. Jej przebiegłość, mądrość i kobieca intuicja
– w połączeniu z niezwykłą charyzmą męża i jego zmysłem strategiczno – taktycznym  oraz
mirem, jakim cieszył się wśród rady klany – powodowała, że Kryształowi Łupieżcy tańczyli,
jak im Kunegunda zagrała. Teraz jednak wytrącono jej główny środek manipulacji – jej męża
– którego zresztą bardzo kocha. W pojawieniu się bohaterów widzi swoją szansę.

Dzięki sprytnemu zabiegowi wykradnie więc bohaterów spod straży Elrduna. Otóż
jest w tym klanie taki zwyczaj, że młode dziewczęta, zanim staną się dorosłymi kobietami,
noszą alby, które zasłaniają ich niedojrzałe jeszcze wdzięki przed oczami mężczyzn. Ten
mądry zwyczaj zapobiega przedwczesnym miłosnym zbliżeniom. Z drugiej strony, to właśnie
młode dziewczęta i młodzi chłopcy są służbą zamkową – pracują też w kuchniach
zamkowych. Gdy bohaterowie zostaną zamknięci w komnacie pod czujnym okiem
strażników, Kunegunda pośle do nich swe dwie córki i dwóch synów w okrywających
szczelnie ciało szatach. Nie zapomni również przygotować odpowiedniej ilości zestawów
rogów pitnych (która, umocowane na głowach bohaterów, będą pod przykryciem imitować
„poroże” trolli – element nie do przeoczenia przez strażników). Tak więc „służba” będzie co
chwilę wchodzić i wychodzić z komnaty więźniów, to przynosząc przystawki, a to główne
danie. Być może strażnicy zdziwieni będą hojnością kuchni, lecz na pewno nie zauważą, iż
wychodzące zawsze parami służki, trzymają się nieodmiennie za ręce (to zawsze dziecię
Kunegundy prowadzi opatulonego w dziwaczny strój bohatera za rękę, by się nie potknął na
koturnach i wiedział, gdzie ma iść, mimo przesłaniającego oczy welonu). W ten oto sprytny
sposób bohaterowie zostaną zaprowadzeni do najwyższej wieży, a po rozmowie z
Kunegundą, na powrót odprowadzeni (Kunegunda nie może wszak zdradzić nikomu swego
zainteresowania przybyłymi).
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Trollica przyjmie bohaterów w apartamentach męża. Opisz, drogi Mistrzu, przepych
wystroju, kryształową zbroję w kącie pokoju, wspaniały oręż na ścianach, piękne arrasy i
drogocenne dywany. Na wielkim, rzeźbionym krześle siedzi Kunegunda, przybrana w
drogocenne jedwabie, z bardzo ostrym makijażem na twarzy,  obwieszona drogą biżuterią. Z
trollowego punktu widzenia jest bardzo atrakcyjną i dostojną kobietą.

Kunegunda nie będzie traktowała bohaterów podobnie jak kapitanowie. Przyjmie ich z
całą serdecznością i gościnnością, jaka jest właściwa trollom (czemu zaprzeczają złośliwe
elfy). Zapyta o powód ich przybycia (bohaterowie z pewnością są zmęczeni powtarzaniem
całej historii n-ty raz), lecz w zamian opowie również o sytuacji wewnątrz klanu. Jeżeli
bohaterowie nie zostali dotychczas poinformowani o istnieniu czwartego kapitana, właśnie w
tej rozmowie Kunegunda opowie o Hidalgo (to bardzo ważne!). Trollica wyjawi im również
plan – postanowiła grać va bank. Chce przy pomocy bohaterów zjednoczyć trolle i odbić z
therańskich rąk swojego męża. Bohaterowie stanowią swoisty „kij” na skłóconych – są
zapowiedzią wojny z t’skrangami. Żeby jej uniknąć, trolle muszą dowiedzieć się, kto stał za
porwaniem t’skrańskiej dyplomatki, a najlepiej ją uratować. I tu cele Kunegundy i bohaterów
są zbieżne – trollica ma niezachwiane przeświadczenie, iż porwanie jej męża nie było
przypadkowe i wiążę się tajemniczym drakkarem (ach, ta kobieca intuicja). Tak więc trollica
zaproponuje herosom układ – ona zapewni im bezpieczeństwo, wpływając na kapitanów
przez ich żony, oni zaś dowiedzą się od więźniów gdzie znajduje się therańska baza, do której
porwano jej męża. Ona podsunie też trollom pomysł zwołaniu thingu, oni zaś nakłonią
wodzów do wyprawy....

W tej krótkiej rozmowie powinieneś uświadomić graczom, jak bardzo Kunegunda
ryzykuje. Swoim działaniem podważa kompetencje wodzów, co stanowi wielką ujmę dla ich
honoru. Z kolei ujma na osobistym honorze kapitanów obrazę ich załogi. Jeżeli jej machinacje
wyszłyby na jaw, czeka ją pojedynek ze wszystkimi obrażonymi albo wykluczenie z klanu. Z
drugiej jednak strony, trollica zawsze będzie w stanie zrzucić winę na bohaterów
(przynajmniej częściowo) – jak powszechnie wiadomo, nieznajomość prawa trolli nie zwalnia
z jego przestrzegania – tak więc również bohaterowie bardzo ryzykują: w przypadku upadku
Kunegundy - prawie na pewno czeka ich śmierć.

Przesłuchanie
Podczas gdy jeńcy „posilają się” w swej komnacie, Elrdun przesłuchuje jeńców.

Niestety, zabrał się do tego nieodpowiednio – nie rozdzielił ich, przez co boją się „sypać” w
obecności kompanów. A dokładniej: dwaj legioniści nie mają odwagi nawet „bąknąć” z
obawy przed Gaiusem.

Jeńców jest trzech (było więcej, ale się „im umarło”) , dwóch zwykłych, cholernie
przestraszonych therańskich legionistów oraz Gaius – dziesiętnik. W sumie wydawałoby się,
że znajduje się on niewiele wyżej w hierarchii wojskowej, jednak jest on zausznikiem samej
Mahaut Amstel, czarodziejki, która jest dowódcą całej operacji. Oczywiście, Gaius jest kimś
więcej niż zwykłym człowiekiem – ale o wszystkim, Mistrzu, dowiesz się w swoim czasie.

W każdym razie dwóch legionistów przeraźliwie boi się Gaiusa i za nic nie wyjawi
położenia therańskiej bazy. Dopiero rozdzielenie więźniów może doprowadzić do zmiany
nastawienia. Ten punkt przygody, to kolejna okazja do aktorskiego popisu Twoich graczy.
Daj im wolną rękę! Niech kombinują, jak przekonać już i tak zastraszonych i
przeświadczonych o swym marnym końcu Theran. Może należy udawać współwięźniów ? A
może gracze zastraszą ich torturami lub magiczną egzekucją? Zostawmy im pole do popisu!

Gaius oczywiście nie piśnie ani słowa, nawet gdyby go torturowano (a fe! – rzecz
bohaterów niegodna). Jednak pozostali mogą dostarczyć następujących informacji:

- Baza therańska znajduje się w Górach Smoczych;
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- Całą operacją dowodzi therańska patrycjuszka, ponoć potężna czarodziejka
Mahaut Amstel z domu Medari;

- Baza jest olbrzymim punktem przerzutowym dla niewolników różnych ras – są ich
tam zgromadzone setki, jeśli nie tysiące;

- Pani Mahaut zatrudnia do swych tajnych operacji renegatów z różnych ras –
t’skrangi, bezrogie trolle (znak banity), ludzi, wietrzniaki, a nawet trochę elfów!

- Baza jest doskonale strzeżona magiczną mgłą, przesłaniającą wąską ścieżkę, jaką
trzeba lecieć powietrznym statkiem, by odnaleźć przełęcz, na której tę bazę
zbudowano. Legioniści mają tylko ogólne pojęcie, gdzie ona się znajduje (w końcu
są zwykłymi żołnierzami, a nie nawigatorami). Słyszeli jednak o „Latarniach
Astralnych”, których nawigatorzy używają do prowadzenia statków we mgle.

Jak przekonać trolle?
Tutaj dochodzimy do ważnej sprawy. Otóż, jak podejrzewam, w drużynie Twojej nie

ma „wysokopoziomowych” magów, których wzrok astralny sięgałby kilkaset metrów w głąb
przestrzeni. A nawet jeśli są, to żaden raczej nie jest nawigatorem powietrznego okrętu. Kto
więc okręt taki poprowadzi? Odpowiedź na to da ci każdy troll klanu Czarnej Gwiazdy –
Hidalgo!

Problemem jest jednak przekonanie kapitana – filozofa do objęcia patronatu nad misją
oraz przekonanie pozostałych trolli do wyruszenia na wyprawę w Góry Smocze! To bardzo
niebezpieczny teren Barsawii, choć od końca Pogromu nie widziano tam żadnego smoka...

Bohaterowie z pewnością zapragną porozmawiać z Hidalgo. Dlatego muszę Ci
zdradzić tajemnicę tego „trolla”, byś odpowiednio odegrał go przed bohaterami. I na końcu, w
kulminacyjnym punkcie tak ich zaskoczył, że będą tę przygodę wspominać jeszcze długo!

Hidalgo Mądry – Hissdlg Banita
Otóż Hidalgo nie jest trollem, tylko... smokiem! Hissdlg nie jest bardzo starym

smokiem, żyje najwyżej od 1000 lat. Jest jednak potężnym czarodziejem i mistykiem, który
przez lata badał moce smokowców do zmiany postaci. Z czasem sam opanował ową sztukę,
jednak współbracia Hissdlga uważali owe praktyki za niegodne smoka. Gdy mimo
wielokrotnych ostrzeżeń czarodziej nie porzucił badania zaklęć pozwalających transformować
wzorzec i zmieniać postać, smok został wygnany. Nie może pod karą śmierci powrócić w
Góry Smocze, do miejsca, gdzie ma swe legowisko i gdzie na dnie jego skarbca leżą skorupy
złożonego przed 1000 lat jaja! Hissdlg długo wałęsał się samotnie w ostatnich latach
Pogromu, tocząc wyczerpujące walki z Horrorami. Na koniec, gdy poziom magii opadł, a sam
smok był bardzo zmęczony, przybrał postać i imię trolla – Hidalgo – po czym dołączył do
klanu Kryształowych Łupieżców. Z wysokości donżonu wciąż może wpatrywać się swym
bystrym, smoczym wzrokiem w ukochane szczyty Gór Smoczych – w dom na zawsze
utracony. Jednocześnie przez lata trwania w zmienionej formie Hidalgo stał się po części
trollem. Pokochał nieustraszony styl bycia Kryształowych Łupieżców – tak bardzo pokrewny
gwałtownej smoczej naturze. Dlatego dwa razy się zastanowi, zanim zaryzykuje wyprawę w
Góry Smocze!

Jak wygląda Hidalgo? Jest to potężnym, siwy troll o ramionach ozdobionych
tatuażami (tatuaże są bardzo skomplikowane, jednak można w nich dostrzec motyw dwóch
walczących smoków). Ubiera się zwykle w luźne, bardzo wytworne szaty i nie rozstaje się z
lunetą i futerałem na zwoje. Charakterystyczny jest głos kapitana : niski, dziwnie
przenikający słuchacza, wibrujący tembrem, trochę hipnotyzujący. Zaś jego wzrok zdaje się
odkrywać każdą myśl tego, na kim spocznie. Hidalgo jednak umie słuchać, jest raczej
milczący. Postaraj się, Mistrzu, odegrać mądrość jego słów, rozwagę i ostrożność (w końcu
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można się czegoś nauczyć przez 1000 lat życia). Należy zaznaczyć, iż obserwacja Hidalgo w
przestrzeni astralnej pokaże bohaterom tylko trollowego adepta – smok jest mistrzem
transformacji wzorca i potrafi ukryć swoją prawdziwą naturę przed bohaterami.

Przy pierwszym spotkaniu z drużyną, gdy padnie propozycja poprowadzenia wyprawy
w Góry Smocze, Hidalgo ze smutkiem w głosie odmówi. Jednak jeżeli bohaterowie sprawią
się na thingu – cóż, w jego żyłach zagra smocza krew!

Thing
Wiele jeszcze bohaterowie mogą prowadzić negocjacji i rozmów. Wszystko zależy od

ich inwencji i, oczywiście, Twojej pomysłowości. Jednakże kulminacyjnym punktem tej
części przygody jest narada klanu. Na niej wszystkie trolle zbiorą się w biesiadnej sali
Czarnego Zamku. Mówią wszystkie, ponieważ kobiety również decydują w sprawach
przymierza. Na owej właśnie radzie stanie sprawa wyruszenia na ratunek Jorigowi.
Zwyczajem trolli, dyskusję nad tak ważną dla grupy kwestią musi rozpocząć mowa! I tu
zaczyna się najważniejsze (być może) w całej przygodzie zadanie jednego z bohaterów. Musi
przekonać wszystkie stronnictwa do wzięcia udziału w wyprawie, do narażenia statku, trolli
oraz całej polityki wewnątrzklanowej (wszak nieudana wyprawa oznacza polityczną ruinę dla
wspierających ją stronnictw). Co najważniejsze, w wyprawie muszą wziąć udział siły
wszystkich wodzów, by żadne ze stronnictw nie zostało zanadto osłabione.

Moim zdaniem, najlepiej zagrać na urażonym trollim honorze, waleczności tej rasy
oraz umiejętnie pochlebiać poszczególnym kapitanom, nie wspominając na odwiecznej
nienawiści do Theran. To wszystko można podszyć delikatnym przypomnieniem
nadciągającej armii t’skrangów (byle nie przesadzić, gdyż wtedy trolle będą obawiały się
osłabienia obrony zamku, nie wspominając już o honorze wynikającym z walki z armią
jaszczurów). Jeżeli przemawiającemu uda się rozpalić trolle serca, w kierunku Pnia Wyprawy
poszybują kryształowe topory wojowników przyłączających się do ekspedycji.

Geas
Czy pamiętasz scenę wyboru wojowników w filmie „13 wojownik”? Wiesz już wiec,

skąd czerpać wzorce! Na środku sali znajduje się potężny, pocięty pień drzewa. Gdy wśród
gromkich okrzyków bohater zakończy mowę, z kręgu rozpalonych trolli wystąpi Auryg i
przemówi:

- Ja, Auryg Ogniste Rogi, Przyłączam się do wyprawy! Poprowadzę dwudziestu wojowników!
Ze mną siła i odwaga!

Po czym z rykiem wbije swój topór w drewno. Zaraz za nim wystąpi dwadzieścia innych
trolli, które za wodzem wymówią formułę i wbiją topory. Zaraz potem z kręgu wystąpi
Elrdun, który z przebiegłym uśmiechem zgłosi się na wyprawę, ale zaoferuje tylko 15
wojowników. Na koniec wystąpi Melhord Oko, który oczywiście wiedział o całej sprawie
trochę wcześniej i nie działa teraz pod wpływem impulsu. Zgłosi on do wyprawy swego syna
(sic!) i piętnastu wojowników (w ten sposób w razie niepowodzenia wyprawy staje się panem
sytuacji). Wtedy wszystkie oczy skierują się na Hidalgo. „Troll” podejdzie powoli do pnia i
wbije topór, oznajmiając, że poprowadzi wyprawę na swym okręcie i zabierze ze sobą
dziesięciu wojowników (w końcu naraża okręt – rzecz, bez której jego stronnictwo przestanie
się w ogóle liczyć w pirackim przymierzu). Gdy wszyscy dzikimi okrzykami zaczną chwalić
waleczność wodzów, Hidalgo uciszy zgromadzonych. W swej mądrości kapitan przewidział,
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że skłócone stronnictwa, zamknięte na jednym okręcie, niespecjalnie przyczynią się do
powodzenia wyprawy. Dlatego postanowił nie dawać trollom możliwości wyboru!

Zdecydował się związać ich magią krwi, a na wszystkich członków wyprawy nałożyć
geas. Hidalgo przyrzeknie, po czym natnie nożem swe ramię i upuści kilka kropel krwi na
Pień Wyprawy.

- Ja, Hidalgo zwany Mądrym, przysięgam na magię mej krwi, że uczynię wszystko, by
odbić Joriga Wielkiego Hansena lub pomścić jego honor. A gdybym słowa nie dotrzymał,
niech krew moja w popiół, a imię me w przekleństwo się zmieni!

Następnie wyciągnie skrwawiony sztylet w
kierunku następnego z kapitanów. Jedni po
drugim wszyscy uczestnicy wyprawy
(również bohaterowie) będą musieli poddać
się rytuałowi. Krew przysięgających
zostanie zmieszana. Hidalgo wypowie nad
skrwawionym drewnem magiczną formułę,
wszystkich przebiegnie lekki dreszcz, po
czym rytuał się zakończy. Teraz nie ma już
odwrotu. Potężny czar związał wzorzec
trolli, smoka i drużyny.

Warstwa trzecia i ostatnia
 W tej warstwie odkryjemy przed bohaterami prawdę. Podobnie jak w pierwszej części

kampanii Dormadraal, starożytny i bardzo przebiegły horror wykorzystuje Theran do swoich
własnych celów. Tak jak poprzednio Theranie dostarczają mu niewolników, których duszami
i karmą się żywi. Teraz jednak bohaterowie zostali zamieszani w wyższy stopień machinacji
tej astralnej istoty. Jak już wspomniałem na początku, Theranie, kierowani przez Horrora,
próbowali wywołać wojnę pomiędzy t’skrangami a koczowniczymi orkami. Pomiędzy
trollami a t’skrangami praktycznie im się to udało (wszystko zależy od bohaterów).
Dodatkowo w ręce Theran wpadł wódz bardzo potężnego klanu trolli oraz następczyni
shivalahali Domu Trzcin. Horror planuje porwanie również Khudun Hana – wodza orków –
w celu podporządkowania sobie trzech ras (w końcu wodzowie mogą uciec z „therańskiej”
niewoli – któż będzie wiedzieć, iż nieść będą na sobie znamię Horrora!).

Lot
Gdy tylko zakończy się rada, rozpocznie się uczta, podczas której miód i piwo poleją

się strumieniami. W ten sposób klan żegna wojowników, z których wielu może nie wrócić już
do swych rodzin.

Wczesnym rankiem trolle rozpoczną pospieszny załadunek ekwipunku na okręt
Hidalga. Gdyby gracze nie wpadli na pomysł zabrania ze sobą jeńców, uczyni to Hidalgo. Ich
posiadanie może być istotne na miejscu, w Górach Smoczych. Poza tym będą oni potrzebni
do prezentacji trzeciej warstwy tej historii.

W czasie, gdy statek mknie nad wyżynami (jeżeli masz w drużynie t’skrangi, to
pamiętaj o ich lęku wysokości – wspaniała to okazja do doskonalenia charakteru na drodze
haropas) w kierunku Gór Smoczych, therańscy jeńcy są pod czujną strażą zamknięci w
ładowni. Po złożeniu przysięgi wyprawy, bohaterom zwrócono wszelką broń i zabrany
wcześniej dobytek. Są teraz pełnoprawnymi członkami pirackiej załogi. Opisz, drogi Mistrzu,

 Przysięga krwi
Przysięga krwi kosztuje bohaterów
utratę czterech punktów żywotności.
Jednak jeżeli uda im się wypełnić
przysięgę, postacie otrzymują po
dodatkowych 500 PL. Z drugiej strony
złamanie przysięgi wiąże się z
natychmiastowym otrzymaniem dwóch
runicznych ran, których nie można
wyleczyć w niemagiczny sposób.
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doskonałe zgranie powietrznych łupieżców. Mimo, że na pokładzie znajduje się – praktycznie
rzecz biorąc – trzech kapitanów i mieszana załoga, wszyscy, jak jeden troll, podporządkują
się rozkazom Hidalga (Auryg dowodzi oddziałami abordażowymi, Elrdun zaś obsługą balist).
Statek mknie lekko na skrzydłach wiatru, wspomagany magicznym wiosłowaniem.
W pewnym momencie rozlegną się z ładowni śmiertelne krzyki. To Gaius wezwał na pomoc
swego Pana – a ten odebrał mu życie, czyniąc z niego potężnego ożywieńca. W ten sposób
Horror zaciera ślady – Gaius niczego nie powie. Jednocześnie jednak odkrywa się przed
graczami prawdziwa natura ich więźniów.

Mroki ładowni
Czas na mały horror. W ciemnej ładowni okrętu czai się stwór, który gołymi rękami

zaszlachtował dwóch powietrznych łupieżców. Czy udało mu się to dzięki zaskoczeniu, czy
też nadludzkiej sile? Tobie pozostawiam to, Mistrzu, do rozstrzygnięcia. Jeżeli Twoja
drużyna nie jest specjalnie zaawansowana, wystarczy charakterystyka żywotrupa. Pamiętaj
jednak, że Gaius nie jest bezmyślnym, bezdusznym ożywieńcem. To żołnierz, któremu Pan
kazał sprzedać drogo swoje nieżycie. Będzie chciał również na bohaterach wywrzeć zemstę
za straszne oszustwo, jakiego dokonała Istota, którą wybrał na swego pana. Obiecała wieczne
życie w zamian za wierną służbę – nic nie wspominała, że wcześniej sługę czeka straszliwa
przemiana zakończona śmiercią.

Niech polowanie na ożywieńca będzie naprawdę trudne. Stwór z łatwością przebija się
przez cienkie ścianki działowe kajut (nie czuje bólu), wyskakuje znienacka zza rogu, zadaje
zdradzieckie pchnięcie w plecy i znika w ciemnościach. Adepci, by pokonać stwora, będą
musieli wykorzystać całą gamę magicznych talentów, a gdy już będzie miał paść ostateczny
cios, zjawi się Hidalgo i uratuje ożywieńca!

Magiczna triangulacja
Jeżeli myślisz, że gdy bohaterowie uganiają się po ładowni, trolle nic nie robią, to się

mylisz. Otóż Hidalgo natychmiast po zawirowaniu przestrzennym wszedł swym umysłem w
przestrzeń astralną. Bez trudu zlokalizował wzorzec stwora i dostrzegł wpleciony w jego
misterną plątaninę potężny wątek, który biegnie gdzieś hen, daleko na północ. Hidalgo byłby
w stanie jednym potężnym strumieniem mocy rozciąć ten wątek, lecz w ten sposób
ostrzegłbym czarodzieja animującego ożywieńca. Zamiast tego, Hidalgo postanowił go
odnaleźć, a dokładniej – namierzyć! Wykonał pomiar położenia statku i kierunku, w którym
biegnie pasmo, po czym wydał rozkaz trollom, by wycisnęły z okrętu maksymalną szybkość.
Zanim połączenie zostanie zerwane, kapitan musi dokonać jeszcze drugiego pomiaru. Im
dalej będzie od miejsca pierwszego, tym dokładniej ustali położenie (z przecięcia dwóch linii
– tak, to się nazywa triangulacja). Pewnie się zastanawiacie, czy Barsawianie znają
triangulację? Jestem pewien, że znają ją Throalscy mędrcy i uczeni z Wiecznej Biblioteki, no
a smoki – cóż, to chyba oczywiste!

Tak więc, gdy bohaterowie będą gotowi zadać ostateczny cios, przerywając nić wątku,
Hidalgo uratuje żywotrupa – oczywiście, na jakiś czas. Gdy osiągnie zadowalający punkt, po
prostu dotknie spętanej istoty – Gaius rozsypie się cicho w proch! W ten sposób, drogi
Mistrzu, bohaterowie poznają lokację siedziby Dormadraala. Umieść ją tam, gdzie Ci będzie
odpowiadało (jednak pamiętaj, iż w następnych częściach kampanii siedziba owa mieści się w
Lesie Serwos). Być może kiedyś Twoi bohaterowie wyruszą przeciwko potężnej bestii.

A co się stało z pozostałymi więźniami? Cóż, po tym, jak Gaius uwolnił się z więzów
(a było to przed przemianą) najpierw ich udusił, później zaś złożył w ofierze-rytuale
przywołania świadomości Horrora. W czasie przemiany, na wpół oszalały z bólu, rozszarpał
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swych na szczęście już martwych kompanów. Kajuta, gdzie ich trzymano, nie sprawia
przyjemnego wrażenia. W kilku miejscach na podłodze można odnaleźć ksenomantyczne
znaki – jednak aby je odczytać, potrzeba co najmniej szóstego kręgu – to swego rodzaju
rytuał przyzwania Horrora – a przynajmniej jego astralnej obecności!

Tak więc, jeżeli na statku znajduje się któryś z bohaterów, którzy brali udział w starciu
z Horrorem nad Parlainth , Dormadraal wie już o ich obecności. Jeszcze może się nie
domyśla, iż zdążają do jego sekretnej bazy w Górach Smoczych, lecz już wkrótce ta myśl
zagości w jego pokrętnym umyśle. Wtedy ostrzeże swój konstrukt, patrycjuszkę Mahaut
Amstel (która zarządza bazą), iż do jej domeny zbliża się wróg. Tak – oznacza to, drogi
Mistrzu, że Horror nie znajduje się w Górach Smoczych – jak już mówiłem, jest to istota zbyt
potężna i za sprytne, by wystawiać się na takie niebezpieczeństwo.

Góry Smocze
Im bardziej bohaterowie zbliżają się do ginących w chmurach szczytów Gór

Smoczych, tym bardziej kapitan staję się zamyślony i niespokojny. Miast przy sterze, stoi
nieruchomo na dzióbie statku, wypatrując intensywnie w dal. Tylko co jakiś czas rzuca
zdawkową komendę sternikowi.

Każdemu, kto przyglądać się będzie Hidalgowi, udzieli się dziwne wrażenie, jakby
troll rósł, potężniał w oczach. Jego lekka zbroja z kryształowej łuski zdaje się przedziwnie
mienić ciemnym blaskiem. Od trolla bije dziwna moc, która narasta z każdą chwilą, gdy
drakkar zbliża się do jego domu. Kierując się opisem nieżyjących już legionistów, Hidalgo z
przedziwną łatwością wprowadza statek pomiędzy skaliste szczyty. Zdaje się, jakby wiele
razy latał pomiędzy ostrymi graniami, jakby tych kilka mglistych uwag na temat kształtu
szczytów bezbłędnie powiedziało mu, gdzie mieści się baza Theran.
- Bethadorn, tak zwie się ta góra – będzie opowiadał Hidalgo niskim, wibrującym głosem. –
Legendy mówią, iż nazwa pochodzi od prastarego smoka, który ma pod nią swe leże, a gdy się
budzi, zionie ogniem. Nie bójcie się – to tylko stare opowieści. Ta góra to wulkan...

Wreszcie drakkar dotrze na miejsce i wleci w gęstą, duszącą mgłę. Opisz, Mistrzu,
oblepiającą, oślepiającą biel i niesamowitą, dźwięczącą w uszach ciszę. Stojąc na śródokręciu,
nie widać smoczego dzioba drakkaru, a jednak Hidalgo, z zamkniętymi oczami, pewnie
dzierży mocarną dłonią ster, prowadząc okręt przez skalny labirynt. Niech bohaterowie
niemal wyczuwają zdradzieckie skalne masywy przesuwające się w odległości długości
wioseł od burty. Może nawet okręt zawadzi piórem wiosła o skalny występ? Drewno złamie
się z przygłuszonym mgłą trzaskiem, posyłając zaskoczonego wioślarza na deski pokładu!
Hidalgo w końcu gwałtownie skręci okrętem i nakaże szybkie lądowanie. Zostaną rzucone
kotwice i okręt przycupnie w maleńkiej dolince. Kilka minut później, gdzieś nad głowami
bohaterów, na granicy mgły, przesunie się potężny kształt therańskiego galeonu, który
właśnie odlatuje z sekretnej bazy...

Infiltracja raz jeszcze
Zanim nastąpi frontalny atak, należy dokonać zwiadu, poznać lokalizację bazy, ocenić

siły wroga oraz, co najważniejsze, znaleźć miejsce przetrzymywania jeńców. W bazie może
być równie dobrze 30 jak i 300 Theran (przy czym ta druga opcja jest bardziej
prawdopodobna). Tak więc nasi bohaterowie ponownie muszą wziąć los wyprawy w swoje
ręce.

Elrdun jest pewien, iż Theranie wystawili naokoło przełęczy dodatkowe straże, które
w razie bezpośredniego ataku zdążą ostrzec garnizon. I jakkolwiek odważni są Kryształowi
Łupieżcy, to nie są głupi – nie zaatakują pojedynczym drakkarem powietrznej bazy
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Imperium. Bohaterowie dostaną 24 godziny na zwiad. Jeżeli w tym czasie nie wrócą, Auryg
poprowadzi część trolli pieszo, a Hidalgo i Elrund zaatakują z powietrza. W końcu nie mają
wyboru – wiąże ich przysięga krwi!

I znowu docieramy do części przygody, w której wszystko zależy od Twoich graczy.
Tak więc ponownie opiszę therańską bazę z wszelkimi szczegółami, byś mógł im bez trudu
odtworzyć to miejsce.

Przystań Mgieł
Przystań Mgieł jest oficjalną therańską placówką. Stacjonuje tutaj IV kohorta VIII

legionu pod cywilnym dowództwem patrycjuszki Mahaut Amstel z domu Medari (dowódcą
wojskowym jest jej kochanek, tribus Augilius Młodszy, bezpośrednio odpowiadający jedynie
przed generałem Krotiasem, stacjonującym z resztą legionu w Powietrznej Przystani).
„Operacja Mgła” miała oficjalnie za zadanie przygotować dobrze zamaskowaną bazę
przerzutową niewolników i stanowić punkt zaopatrzeniowy dla okrętów floty therańskiej
operujących na południu Barsawii. Nikt nie wie, iż szanowana na Therze patrycjuszka i
czarodziejka Mahaut z domu Medari od kilku lat już nie żyje własnym życiem. Podczas
jednej z podróży wpadła w zastawioną przez Horrora pułapkę. Potwór uczynił z niej swój
konstrukt, a załogę podległego Mahaut okrętu pożarł albo zdeprawował i przemienił w swe
sługi. Teraz Mahaut, wspomagana przez dawną załogę, wykorzystuję potęgę Thery do
prywatnych celów swego Pana. Nadal wysyła na wyspę niewolników, jednak o wiele więcej
trafia do leśnej siedziby Harugasha Dormadraala.
Obóz, położony w pobliżu niewielkiego jeziorka, tuż za grzbietem przełęczy, składa się z
dwóch części. Pierwszą stanowią klatki niewolników. Obecnie przetrzymywanych jest tylko
500 niewolników najróżniejszych ras, ale maksymalnie może ich tu przebywać do pięć
tysięcy (właśnie odleciał transport do siedziby Horrora, który postanowił na wszelki wypadek
ewakuować cenny ładunek). Do tego, w pewnym oddaleniu, znajdują się baraki, w których
stacjonują oddziały renegackie – legie stworzone z barbarzyńców (nie-Theran), którzy za
złoto Thery postanowili służyć obcej sprawie. W centralnej części znajduję się lądowisko. W
obecnej chwili są tam dwa wolne „doki” dla galeonów, na ziemi zaś spoczywa jeden statek.
Jest to potężny niewolniczy galeon, napędzany mieszanką esencją ziemi i powietrza oraz
pracą dziesiątków niewolników, uzbrojony w therański ogień (sekretną wybuchową
mieszankę bazującą na żywiole ognia i powietrza wystrzeliwaną z potężnych strzykaw).

Drugą część stanowią o wiele porządniejsze kwatery regularnych legionistów, dom
samej Mahaut oraz więzienie. Pomiędzy budynkami przykryty gałęziami, znajduje się drakkar
trolli – a raczej dokładna kopia wykonana dzięki informacjom wydobytym magicznymi
torturami z Joriga Wielkiego Hansena. Całość otoczona jest zaopatrzonym w fosę i strażnice
częstokołem. W obozie jednak panuje straszliwe rozprzężenie i brak dyscypliny. Żołnierze
wałęsają się po okolicy, szczególnie często odwiedzając znajdujące się poza obrębem
umocnień latryny.

W obozie panuje tylko jedna żelazna reguła – nie-Theranom nie wolno wchodzić do
drugiej części obozu. Theranie trzymają warty i ostro przestrzegają tego zakazu. W ten sposób
Mahaut, która ma popleczników tylko wśród therańskich zdrajców, trzyma bandycką tłuszczę
na dystans, zapewniając również dyskrecję swym poczynaniom. A czym w tej chwili zajmuje
się czarodziejka? Otóż od kilku dni próbuje złamać wolę Aloe’Fat’Very tak, by była gotowa
do podróży i przyjęcia nowego Pana – Harugasha. Niestety, nie doceniła hartu ducha i siły
woli t’skrangowej kobiety – w końcu nie bez przyczyny Aloe miała zostać przyszłą
władczynią aropagoi. Aloe jest przetrzymywana w piwnicy pod domem patrycjuszki –
okrutna istota chce ją mieć zawsze „na podorędziu”.
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A gdzie znajduje się Jorig Hansen? Otóż jest on umieszczony w więzieniu, tuż za
budynkiem Mahaut. Mimo, że wydał therańskiej wiedźmie tajemnicę budowy drakkaru, nadal
jest dumnym trollem – nie załamał się mimo kilkutygodniowych, straszliwych tortur.
Theranie doskonale zdają sobie sprawę, że jest niebezpieczny, dlatego – mimo że jest
zamknięty w celi – dzień i noc przed drzwiami trzymane są warty (dwóch legionistów, warta
zmienia się co dwie godziny).

W obozie znajduje się 150 żołnierzy Thery, lecz tylko 50 regularnych legionistów.
Mniej więcej połowa z nich dobrowolnie służy Horrorowi. Reszta jest zupełnie nieświadoma
machinacji, jakich dokonuje Mahaut. Co prawda kilku młodszych oficerów nabrało
podejrzeń, kiedy do Przystani Mgieł dotarły listy z Powietrznej Przystani, żądające
zwiększenia wysyłki jeńców. Jednak uwiedziony przez Mahaut dowódca kohorty szybko
ukrócił (dosłownie) wszelkie szemrania. Do tego wszystkiego należy doliczyć jakieś 30 osób
służby, rzemieślników i zwykłych marynarzy.

Punkt kulminacyjny – wielka bitwa
Nawet, jeśli Twoi bohaterowie dostaną się do bazy (co, wbrew pozorom, nie jest takie

trudne), odnajdą uwięzionych, a nawet ich uwolnią, powinieneś tak pokierować akcją, by
doszło do kulminacyjnej bitwy. Horror rozpoczął ewakuację bazy, nie stacjonuje tu już cała
kohorta (500 żołnierzy). Praktycznie rzecz biorąc, szanse są wyrównane (60 trolli,
bohaterowie i smok kontra 150 zdemoralizowanych legionistów i konstrukt Horrora).
Dlaczego zachęcam do przeprowadzenia tej bitwy? Bo Earthdawn to heroic fantasy! Ta
konwencja wymaga wspaniałych bitew na ziemi i w powietrzu, szalejącej pomiędzy
wymiarami magii, przecinających powietrze strumieni i heroicznych czynów naszych
bohaterów (cóż, przecież bardowie nie będą śpiewać o tym, jak herosi w tajemnicy, znienacka
mordując wrogów, zakradli się do therańskiej bazy!) Tak więc – do dzieła! Niech Mahaut
odkryje działania naszych bohaterów. Niech tribus Augilius zadmie w róg, stawiając cały
garnizon na nogi. Niech marynarze zaczną przygotowywać galeon do startu. I, gdy sytuacja
naszych bohaterów, ratujących kobietę t’skrangów i wodza trolli stanie się naprawdę
niebezpieczna, niech z dzikim krzykiem i wyciem rogów ze zboczy gór wypadną prowadzone
przez Auryga Ogniste Rogi zastępy żądnych krwi trolli, a zza łańcucha górskiego niechaj
zwinnie, na skrzydłach magicznego wiatru wychynie dumny, piracki drakkar, plując na prawo
i lewo ognistymi oszczepami.

Wtedy Mahaut zwoła swych wiernych legionistów, stanie pośrodku obozu i, dzierżąc
w dłoni magiczną laskę, wykrzyknie magiczną inkantację, która zrzuci z niej iluzyjne
przebranie. Oczom bohaterów ukaże się obrzydliwe ciało konstrukta, uderzająco podobne do
prawdziwego oblicza Grohara (adwersarza bohaterów z pierwszej części „Powietrznego
Okrętu”).

Tym razem jednak Mahaut nie jest słabowitym Ksenomantą. Przez konstrukt
przemówi cała moc Horrora. Niechaj głowy bohaterów eksplodują nieopisanym bólem. Rzuć
ich na kolana, niezdolnych do obrony. Niech będą pewni, że to już koniec. I wtedy z dziobu
okrętu skoczy im na pomoc Hidalgo.

Moja ukochana scena
Nie będę ukrywał, że to moja ukochana scena w tej przygodzie. Kiedy kapitan czyni

ten ostateczny krok, lekko zaczyna sunąć w powietrzu. I gdy wszyscy już myślą, że zaraz
spadnie – wydaje z siebie ogłuszający ryk, rozpościera skrzydła i zionie potężnym
strumieniem ognia! W mgnieniu oka przemieni się ze zwykłego trolla w pięknego, pokrytego
czarną łuską (a myśleliście, że czym była jego zbroja?!) smoka. Opisz, Mistrzu, niesamowity
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pojedynek Mahaut z Hidalgo. Magia astralnej istoty zetrze się ze smoczym żywiołem.
Wyrafinowane okrucieństwo z pierwotnym gniewem istoty broniącej swego domu przed
zbrukaniem. Cała uwaga Mahaut, cała jej magia zostanie skupiona na walce z Hissdlgiem. To
szansa dla bohaterów. Mogą pokonać przetrzebioną smoczym ogniem straż przyboczną
konstruktu. Ostatnim przeciwnikiem będzie, zdradzony, oszukany, złamany, dzierżący
magiczny miecz tribus Augilius. Będzie twardym przeciwnikiem, który właśnie stracił miłość
swego życia – bardzo chce umrzeć i krwią wroga drogo okupić swą rozpacz. A gdy już nic
nie będzie stało na przeszkodzie, by zatopić oręż w obrzydliwym ciele konstrukta, wybuchnie
wulkan!

Bethadorn
Prawdą jest, że Bethadorn to wulkan. Prawdą jest też również, iż to smocze imię. To

między innymi Bethadorn wygnał Hissdlga z Gór Smoczych. I właśnie teraz przebudził się,
by wykonać wyrok.

Właśnie gdy Hissdlg miał pokonać Mahaut, gdy wyciął z jej wzorca wszelkie
połączenia z Horrorem, szczyt góry wybucha! Spomiędzy strumieni lawy wyłania się potężny
głowa smoka. Przedtem Hissdlg wydawał się olbrzymi? Cóż, teraz wygląda jak ważka przy
orle! Bethadorn ryknie, aż zatrzęsą się góry. Hissdlg z ogłuszającym piskiem będzie starał się
uniknąć w spowijającą przełęcz mgłę. Nie zdąży! Niebo przemieni się w kurtynę ognia, która
otoczy czarno-srebrzystego smoka. Gdy ogień się rozwieje, nie będzie już mgły – tylko
ciemne niebo Barsawii usiane setkami gwiazd. A z nieba zacznie spadać popiół i zwęglone
smocze kości...

Tak oto Hissdlg odda swe życie za naszych bohaterów. Nie pozwól jednak im teraz
opłakiwać śmierć przyjaciela. Jeszcze na to nie czas, przed nimi ostatnie wezwanie – odarta z
magicznej mocy, lecz wciąż śmiertelnie groźna Mahaut. Niech bohaterowie walczą w czasie,
gdy wściekły Bethadorn zamienia przełęcz w zalaną stopioną skałą pustynię. Naokoło
setkami umierają uwięzieni w klatkach niewolnicy. W powietrzu, z trudem unikając
ogniowych huraganów miotanych przez smoka, rozwścieczone trolle wykańczają therański
galeon. A gdy już padnie ostatni cios, drakkar zanurkuje po pozostawione na ziemi trolle,
bohaterów i uwolnionych jeńców.

Jeżeli któryś z bohaterów brał udział w pierwszej przygodzie, proponuję również
dodać następujący element – gdy padnie ostatni cios wysyłający ducha Mahaut w otchłanie
przestrzeni astralnej, niech w powietrzu rozlegnie się syczący lecz niewątpliwie kobiecy głos.
Zznowu ..... (tu podmienić imię). Nie darujhheę ciss teghhooo.
To właśnie odezwał się Harugash Dormadraal, przypominając bohaterom, iż zwrócili swoimi
czynami uwagę potężnej, wrogiej istoty.

Błękit i zieleń
To już wszystko. Jednak każda epicka historia powinna mieć jeszcze odpowiednie

zakończenie. A nasz pieśń kończy się w Pływającym Mieście na Jeziorze Ban, przed
obliczem samej shivalahali  Domu V’strimon. Shivalahala przyjmie bohaterów, delegację
trolli i przedstawicieli orków. W obecności tych świetnych gości wypowie do bohaterów
jedno, jedyne zdanie:
Dom V’strimon jest waszym dłużnikiem...

Następnie na jej skinienie t’skrangi przyniosą dary. Są to magiczne artefakty,
odpowiadające dyscyplinie każdego z bohaterów. Tobie, Mistrzu, pozostawiam opracowanie
odpowiednich dla Twej drużyny podarków. Mają być cenne i wspaniałe, odpowiednie do
dyscyplin poszczególnych adeptów.
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Następnie shivalahala, wódz trolli i orków podpiszą traktat pokojowy i handlowy,
który połączy siły trzech nacji w walce przeciwko Imperium Therańskiemu.
Jak można oddać sławę Twoich bohaterów? Ich imiona będą wychwalane przez całą noc
podczas wielkiej uczty przez najsłynniejszych Trubadórów domu V’strimon. Zasiądą na
honorowych miejscach pośród wodzów i najważniejszych t’skrangów, gdzie jeszcze raz będą
mieli okazję opowiedzieć historię burzliwej wyprawy. Tak, bez wątpienia jest to warte wielu
punktów legend.

Mahaut Amstel z domu Medari
Była czarodziejka czwartego kręgu - konstrukt Horrora
ZR: 10 SF: 6 ŻYW: 8
PER: 8 SW: 13 CHA: 9
Inicjatywa: 2k6 Obrona fizyczna: 11
Liczba ataków: 1 Obrona magiczna: 14
Atak: 1 Obrona społeczna: 14
Obrażenia: k6+k10 Pancerz fizyczny: 8
Liczba czarów: 5 Pancerz duchowy: 8
Efekt: patrz poniżej Zachowanie równowagi: 11
Próg życia: 50 Testy zdrowienia: 3
Próg ran: 16 Szybkośc w walce: 15
Próg przytomności: 40 Stopień karmy: 12
Punkty karmy: 5 Punkty legend: 2000
Czary: Proponuję Ci, abyś wybrał dowolne bojowe zaklęcia dla Mahaut. I tak w zamęcie
bitwy nie będzie czasu ma stosowanie mechaniki, postaraj się raczej oddać malowniczo całą
gamę magii, jaką dzięki współpracy z Horrorem dysponuje konstrukt. Pamiętaj również, że
większość magicznych działań konstrukta nie będzie skierowanych przeciwko bohaterom!

Legionista Therański
ZR: 6 SF: 7 ŻYW: 7
PER: 6 SW: 5 CHA: 5
Szybkość pełna: 65 W walce: 33
Próg życia: 56 (54) Próg ran: 12
Testy zdrowienia: 3 Próg przytomności: 45 (43)
Kostki zdrowienia: k12 Inicjatywa: k4
Umiejętności: Broń biała: 9 (k8+k6)
Walka Ekwipunek
Obrona fizyczna: 8 Miecz
Obrona magiczna: 6 Kolczuga
Obrona społeczna: 4 Ubranie podróżnicze
Pancerz fizyczny: 7 Sztylet
Pancerz duchowy: 0

Uwagi: ze względu na zróżnicowanie rasowe, w nietypowej IV kohorcie XIII legionu
therańskiego należy w podstawowym profilu legionisty uwzględnić modyfikatory rasowe i
wynikające z nich zmiany współczynników.


