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Mistrz Ksiąg
(Powietrzny Okręt IV)

„Mistrz Ksiąg” jest czwartą pieśnią z cyklu „Powietrzny Okręt”. Opowiadam w niej o
wielkim wydarzeniu – rozszyfrowaniu jednego z manuskryptów Ithiliona. Owa historia daje
nam wgląd w istotę samej Barsawii poprzez poznanie tajników przedmiotu jej wzorca. Przez
lepsze zaś zrozumienie naszej krainy doskonalimy zrozumienie wszystkich Dawców Imion
zamieszkujących Barsawię.

Owa opowieść przypomina nam także, iż choć skończył się Pogrom, na Ziemi wciąż
grasują Horrory i ich słudzy. Dopóki nie wygnamy tych astralnych potworów z naszego
świata, dopóty zawsze będą pozostawały o krok przed nami w walce o byt. Nie należy więć ich
lekceważyć, lecz, zgodnie z duchem owej opowieści, twardo stanąć do walki w obronie naszej
ziemi.

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

Wstęp

Niniejszym oddaję w wasze ręce czwartą część kampanii – tym razem kryminał z elementami
wartkiej akcji. Jest ona dość mocno powiązana z „Gniazdem Dormadraala”. Wiedząc jednak,
iż nie wszyscy podążacie za tokiem kampanii (MiM09(81)/2000, 04(88)/2001, 05(89)/2001 i
07-08(91-92)/2001) przygotowałem specjalnie wprowadzenie dla graczy chcących włączyć
się w historię w tym punkcie. Jak łatwo się domyślić, w „Mistrzu Ksiąg” pozwolimy
rozwiązać bohaterom tajemnicę manuskryptu Ithiliona oraz tajemniczej księgi „Ohm”.

Wprowadzenie dla graczy posiadających manuskrypt
W poprzedniej części przeznaczenie oddało w ręce bohaterów magiczny manuskrypt,

który według legend zawiera wszelkie informacje potrzebne do pokonania zaciekłego wroga
drużyny – Hurgasha Dormadraala. Niestety, możliwe jest odczytanie tylko kilku pierwszych
wersów; resztę napisano tak zwanym Tęczowym Alfabetem. Tylko mędrzec wielkiej wiedzy
jest w stanie odcyfrować to magiczne, ciągle zmieniające się pismo. Oczywistym więc
zadaniem bohaterów jest odnalezienie Dawcy Imion, który będzie umiał im pomóc. Wskazać
go może shivalahala domu V’strimon. Ona to, utrzymując bliskie kontakty z Throalem,
poznała swego czasu Hirura A’Tameka, krasnoludzkiego mistrza ksiąg, który opuścił po
Pogromie Wielką Bibliotekę Throalu, by zbierać wiedzę rozsianą po całej Barsawii. Teraz
mędrzec ów osiadł w ustronnym miasteczku Meart’Duo’Rifer, gdzie – w swej wieży – oddaje
się studiom nad zgromadzonymi tomami wiedzy.

A gdzie znajduje się punkt docelowy wyprawy bohaterów graczy? Jak łatwo się
domyślić, całkiem niedaleko Throalu, na wschód od Wielkiego Targu – w widłach rzeki
Aliadar i jej dopływu – co wynika z samej nazwy miejscowości.

„Mistrz Ksiąg” jako przygoda niezależna
Jakkolwiek przygoda może wiele stracić ze względu na brak informacji zawartych w

poprzednich częściach, można ją poprowadzić jako opowieść zupełnie niezależną.
Optymalnym rozwiązaniem (którego ja użyłem podczas testowania owego scenariusza) jest
zastosowanie wyjścia pośredniego – połączenie bohaterów graczy, którzy uczestniczyli w
„Gnieździe Dormadraala”, z zupełnie nowymi.
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Jak więc wprowadzimy nowych bohaterów do naszej opowieści? Otóż należy
przedstawić im zdarzenia, które miały miejsce kilka miesięcy wcześniej, w rodzinnym kaerze
jednego z bohaterów (lub nawet wszystkich, jeżeli pochodzą z tego samego miejsca
Barsawii). Otóż na kaer napadli therańscy łowcy niewolników. Najwyraźniej posiadali
pochodzącą sprzed Pogromu informację o dokładnej lokalizacji schronienia; przybyli z
zaskoczenia na powietrznych okrętach i zaatakowali osiedle. Nie mieli jednak tyle szczęścia
co zwykle – kaer został już otwarty, a mieszkańcy byli wystarczająco zorientowani w sytuacji
politycznej, by nie oddać się bez walki w ręce łowców. Co ciekawe, therańskich legionistów
wspierały silne oddziały elfickie. Nie byli to jednak kolczaści poddani królowej Alachii. Elfy
– wytatuowane od stóp do głów w dziwne, meandryczne wzory – w czasie bitwy o kaer
wykazały się niespotykaną odwagą i okrucieństwem.

Mimo bohaterskiej obrony wielu spośród mieszkańców kaeru zostało pojmanych w
niewolę i zabranych podniebnym galeonem. Byli wśród nich bliscy przyjaciele jednego z
bohaterów. Ocaleli wśród zgliszcz i ruin adepci poprzysięgli odnaleźć porwanych i uwolnić
ich. Wśród składających ową przysięgę, popartą magią krwi, znajdowali się oczywiście
bohaterowie.

Był jeszcze jeden szczegół, który przykuł uwagę bohaterów. Po pierwsze, zabite elfy
po śmierci bardzo szybko się rozkładały. Po drugie, wśród ekwipunku pewnego
znaczniejszego elfickiego adepta, którego pokonał jeden z bohaterów, znaleziono przedziwną
księgę. W niej zapisano po elficku jakieś dziwne ksenomantyczne rytuały, które ponoć miały
otwierać drogę do Potęgi i Nieśmiertelności. Niestety, bohater księgę nieopatrznie zamknął i
nikt nie potrafił jej na powrót otworzyć. Mistrz magii kaeru potrafił stwierdzić tyle tylko, iż
księga ma Imię – po elficku nazywa się „Demailikon”, a po krasnoludzku „Ohm”, i że jest
oprawiona w ludzką skórę.

Jak łatwo się domyślić, związani przysięgą bohaterowie wyruszyli na poszukiwanie
porwanych. Tajemnicza księga „Ohm” mogła okazać się cenną wskazówką. W czasie swych
podróży dotarli na dwór domu V’strimon – do samej shivalahala, potężnej Mistrzyni
Żywiołów. Jednak nawet ona odmówiła otwarcia księgi, choć twierdziła, iż jest w stanie to
zrobić. Wyraźnie obawiała się tego, co może być w środku. Poleciła jednak bohaterom udanie
się do Meart’Duo’Rifer, gdzie ma swą wieżę krasnoludzki Mistrz Ksiąg – Hirur A’Tamek.

Połączyć drużynę
Tak więc dostarczam ci, Drogi Mistrzu, dogodnego sposobu wplecenia w opowieść

nowych graczy i połączenia ich z uczestniczącymi w poprzednich przygodach bohaterami.
Jeśli zaś wszystkie postaci kontynuują historię, zawsze (jeżeli masz ochotę) możesz
wykorzystać powyżej opisaną historię jako szkic praquelowej przygódki.

Niezależnie od tego, jak postąpisz, proponuję, aby do spotkania bohaterów doszło
właśnie w Trzcinowym Mieście. To tam właśnie naczelny kartograf domu V’strimon pokaże
drogę, jaką bohaterowie powinni udać się do Meart.

Preludia
Skoro mamy za sobą wprowadzenia dla graczy, czas rozpocząć opowieść. Proponuję,

abyś opowiedział „Mistrza Ksiąg” podobnie do pierwszej części owej kampanii. Obsadź
graczy w podwójnej roli – bohaterów oraz zwykłych mieszkańców Barsawii, którzy przybyli
do karczmy, wiele lat po opisywanych wydarzeniach, by posłuchać snutej przez słynnego
barda (tak, to ty) opowieści.

A było to tego roku, kiedy nad Barsawię nadciągnęły wielkie deszcze. Wężowa Rzeka
nigdy jeszcze za pamięci najstarszych lahala nie toczyła tyle wody swym korytem. Góry
Throalskie i Kaukaskie spłynęły wodami, pogrążając liczne ziemie Barsawii w odmęty. Tego
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roku zatopionych zostało wiele pól i łąk, zerwały się liczne promy i mosty na mniejszych
dopływach Węża. Był to również czas,  którym odnaleziono manuskrypt Ithiliona.
Bohaterowie, w których ręce przeznaczenie oddało ów niesamowity i potężny zwój, zostali
wielce wyróżnieni i otrzymali szansę na wieczne wpisanie swego wzorca w Wielki Wzór
Barsawii. Nie wiedzieli jednak, że ich przeciwnik zawczasu przewidział ich posunięcia...

Teraz proponuję przejście do warstwy akcji i przedstawienie graczom dwóch
preludiów:

Preludium I
Ciemno bura ciecz wrzała w wielkim kotle. Nagle w polu widzenia znalazła się starcza

dłoń, która cisnęła w gotującą się kipiel garść ziół. Maź zmieniła barwę, przyjmując wygląd
ciężkiego metalicznego lustra. Przez chwilkę jeszcze powierzchnia cieczy bulgotała, lecz
pomarszczona dłoń wykonała kilka tajemnych gestów – to zginając, to znów prostując
szponiaste palce. Powierzchnia natychmiast wygładziła się, a z głębi zaczął się formować
obraz. Przedstawiał on grupkę bohaterów, którzy wędrowali na północny zachód.

[szersze ujęcie] Stara wiedźma Katani oderwała wzrok od kotła i spojrzała na
stojącego w kącie chaty elfa o skórze pokrytej tatuażami. Podeszła do niego i cicho
wyszeptała mu do uch kilka słów.

Preludium II

Północne Serwos. Ciemna noc rozświetlana tylko światłem gwiazd. Nagle ciszę –
zakłócaną jedynie leniwym dźwiękiem cykad – przerywa tętent. Z lasu wypada siedem
czarnych rumaków dosiadanych przez postaci spowite w czarne płaszcze, które złowrogo
powiewają na wietrze. Konni kierują się na północ.

Tymczasem gdzieś dalej na południe, w okolicach siedziby K’tenshinów, na rzekę
wypływa mały stateczek żaglowy. Z dziką chyżością mknie po wodach rzeki. Niesie go wiatr
wypełniający czarny żagiel i magia spowijająca cieniutką aurą deski pokładu. Dzierżący
rumpel sternik wciąż tylko w myślach powtarza niczym zaklęcie :”Szybciej, szybciej, na
północ!”.

Z pewnością, drogi MG, domyślasz się znaczenia owych scenek. Dormadraal po raz
kolejny wykorzystał jasnowidzące zdolności Zebichy, katańskiej wiedźmy, by ustalić
położenie bohaterów. Wysłał za nimi swoje elfy oraz statek o czarnych żaglach, na pokładzie
którego podróżuje (o czym gracze jeszcze nie wiedzą) jedna z zaufanych elfickich
arcykapłanek, która przyjęła służbę u Horrora z własnej woli, lecz nadal jest istotą żyjącą.

W czasie gdy bohaterowie podróżują w górę rzeki w domenę domu Sytris
(najprawdopodobniej wynajętym parowozem), ich wrogowie już szykują im dogodne
powitanie. Tymczasem czas wrócić do bajarza i przeskoczyć nudną część podróży – do
ciekawszych wydarzeń...

Prerie Barsawii
Stary bajarz poprawił się w siedzisku. Magia legend spowiła słuchaczy. Starzec

przymknął oczy, wziął głębszy oddech o podjął opowieść:
- Tak więc bohaterowie wyruszyli na spotkanie swego Losu. Najpierw czcigodne swe stopy

postawili na deskach „Ognistej strzały”, świetnego parowca domu V’strimon, który płynął
do twierdzy Sytris. Podróż mijała im w miłej atmosferze, wśród śpiewów, śmiechów załogi
i snucia wieczorami opowieści. Gdy jednak dotarli do Aliadar, pożegnali się z przyjazną
załogą – dalej musieli podróżować lądem. Dosiedli więc podarowanych przez władczynię
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V’strimon wiatronogów i ruszyli na północ. Otaczały ich łagodne wzgórza, pokryte
falującym morzem traw. Wciąż jeszcze pogoda była wspaniała, niebo błękitne, a słońce
prażyło. Nikt nie spodziewał się, iż nadciąga burza oraz deszcze jakich nie pamiętano od
czasu Pogromu. Nikt też się nie spodziewał, iż na bohaterów zastawiono pułapkę...

Czas skończyć z przydługimi wstępami i rzucić bohaterów prosto w akcję. Zanim to
jednak nastąpi, muszę cię zaznajomić z motywami adwersarzy bohaterów, którzy czyhają na
ich życie. Otóż za wszystkim stoją oczywiście słudzy Dormadraala. To oni byli owymi
tajemniczymi jeźdźcami, którzy opuszczali Serwos. Postanowili uprzedzić bohaterów i
odebrać im manuskrypt Ithiliona. Horror doskonale zdaje sobie sprawę, iż nie jest w stanie
zniszczyć potężnego przedmiotu. Może go jednak bohaterom odebrać i ukryć w swoim leżu,
zanim zdołają – z pomocą Mistrza Ksiąg – odczytać zawarte w nim sekrety. Wysłał więc swe
sługi, by odebrały bohaterom dzieło.

Elfy dotarły do Meart’Duo’Rifer wcześniej i postanowiły najpierw wybadać, jaką siłą
dysponują herosi. Dlatego udały się do jednego z koczowniczych plemion orków i przekonały
ich wodza, że bohaterowie są współpracownikami K’tenshinów i Theran. Opowiedzieli im, iż
jako therańscy agenci podróżują po całej Barsawii i wyszukują wciąż zamknięte kaery, by –
dawszy znać swym zwierzchnikom – ściągać powietrzne flotylle łowców niewolników.
Oczywiście orki poprzysięgły odnaleźć bohaterów i zgotować im odpowiednie przyjęcie.
Teraz niewielkie oddziałki patrolują prerię wokół miasteczka.

Dodatkowo elfy przekupiły wielu orkowych nomadów, czyniąc z nich swych
bezpośrednich informatorów. Szpiedzy mają za zadanie – w razie gdyby bohaterowie odparli
atak kawalerzystów (w co akurat elfy nie wątpią) – wycofać się z walki i donieść o wszystkim
elfom.

Oczywiście, słudzy Horrora liczyli się również z faktem, iż ich przepłaceni szpiedzy
nie zdołają wrócić. Dlatego każdy z nich dostał na znak umowy mneorytowy żeton,
zagrzebany w sakiewce stanowiącego zapłatę złota. Ów żeton – wykonany z czarnej
substancji, będącej odpowiednikiem orichalku, tyle że zbrukanego magią Horrorów –
pozwala dostrzegać otaczającą rzeczywistość bestii, jeżeli tylko pragnie spoglądać w dany
rejon Barsawii. A możesz być pewien, iż w tym momencie cały astralny zmysł Dormadraala
podąża za herosami.

Tak więc gdy bohaterowie mkną na grzbietach chyżych wiatronogów przez trawiastą,
lekko pofałdowaną, pagórkowatą nizinę, w ich stronę zbliża się galopem sześciu (lub tylu,
aby stanowić odpowiednie wyzwanie dla twej drużyny) orkowych nomadów. Gdy jeźdźcy
wychyną galopem zza najbliższego
pagórka, rozwiną szyk w półksiężyc
i z dzikim wyciem rzucą się na
bohaterów.

Walka
Nomadzi z wyciem dopadną

bohaterów, wykrzykując „Śmierć
therańskim szpiegom!”, „Zdrajcy
Barsawii” i tym podobne obelgi.
Raczej nie będą skłonni negocjować
– ich wódz wydał rozkaz, a
wycofanie się oznaczałoby
tchórzostwo. A tego nie uczyni
żaden ork! Przedstaw walkę jak
najbardziej dynamicznie. Orki będą
chwilę krążyć wokół bohaterów, po

Nomad Orkowski
Cechy:
Zręczność: 6/1k10
Siła fizyczna: 7/1k12
Żywotność: 7/1k12
Percepcja: 6/1k10
Siła woli: 5/1k8
Charyzma: 5/1k8
Szybkość pełna: 65
W walce: 33
Próg życia: 56 (54)
Próg ran: 12
Próg przytomności: 45
(43)
Testy zdrowienia: 3
Kostki zdrowienia: k12
Inicjatywa: k10

Umiejętności:
Broń biała: 9 (k8+k6)
Walka
Obrona fizyczna: 8
Obrona magiczna: 6
Obrona społeczna: 4
Pancerz fizyczny: 4
Pancerz duchowy: 0
Ekwipunek:
lekka zbroja
ubranie podróżne
włócznia (obrażenia
1k10+1k8)
szabla (1k10+1k8)
PL:80
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czym na rozkaz wodza, wielkiego orka w hełmie z rogami, ruszą w centrum koła. Będą
przejeżdżać koło bohaterów zadając im ciosy i starać się natychmiast oderwać (patrz rozdział
Walka, PZ, taktyka kawalerzystów).

Niech walka będzie krwawa. Orki nie wycofają się, nawet gdyby bohaterowie mieli
ich posiekać na plasterki. Oczywiście przekupiony szpieg jest tu wyjątkiem – gdy tylko
zorientuje się on w potędze bohaterów, zacznie uciekać. Możesz pozwolić im go zabić (tak by
mieli okazję przeszukać jego sakiewkę) lub też sprawić, że cios tudzież strzała odetną mu pas,
przy którym wisi sakwa.

W każdym razie należy dostarczyć bohaterom śladu, iż atak orków nie był
przypadkowy. Jeżeli uda im się któregoś z adwersarzy wziąć żywcem, wtedy umiejętne
przesłuchanie może wykazać, iż tajemniczy elfi wysłannik rozmawiał z wodzem i że to on
powiadomił orkową starszyznę o therańskich agentach. W ten sposób pokażemy graczom, jak
sprytni są ich przeciwnicy.

Oczywiście schwytany ork nie będzie mógł znieść takiej hańby. Gdy tylko
bohaterowie pozwolą mu się napić, rozwiązując ręce, wyszarpnie ukryte w ubraniu bądź
bucie ostrze i zatopi je sobie w sercu – odchodząc jak na wojownika przystało...

Deszcz
Gdy bohaterowie skończą walkę i tak dalej (mam na myśli znalezienie czarnego

mneorytowego żetonu), zacznie siąpić drobny deszcze. Bohaterowie nawet się nie spostrzegli,
kiedy niebo zasnuły ciężkie chmury. Po mniej więcej pół godzinie deszczyk przejdzie w
ulewę, a ta – w oberwanie chmury. Z nieba zaczną spadać tony wody, a preria zamieni się w
grzęzawisko.

Bohaterowie z pewnością tym chętniej popędzą wiatronogi w kierunku Meart, by
skryć się przed niekorzystną aurą. Rzęsisty deszcz zapewni im przynajmniej osłonę przed
czujnymi oczami poszukujących ich orkowych nomadów. Pozwól im w miarę szybko dotrzeć
do miasteczka położonego w widłach rzeki. Gdy tylko wychyną zza pagórka, przez szum
deszczu dotrze do nich zgłuszony głos krzyczącego człowieka. W oddali na rzece ostatni
przewoźnik walczy o utrzymanie promu. Widząc zaś galopujących w kierunku miasta
bohaterów, krzyczy: „Szyyybciej! Szyyybciej! Ostatni prom do Meart!!!”.

Przeprawa
Rzeką rwie istna nawałnica wody. Niesie głazy, drzewa, fragmenty zerwanych

mostów. W górach padało już od dłuższego czasu, a rzeki wylały podtapiając miasto.
Meart’Duo’Rifer ma bardzo dogodne położenie. Z dwóch stron otoczone wodami rzeki,
posiada fortyfikacje tylko od gór. Ponieważ okolice Wielkiego Targu nie są
najbezpieczniejszymi rejonami Barsawii, miast zrezygnowało z budowy mostów. Połączenie z
otaczającym światem zapewniają liczne promy. Teraz jednak to bezpieczne rozwiązanie
okazało się zgubne. Wielka powódź podmyła słupy promowe i zerwała liny. Bohaterowie
akurat zdążą na ostatni kurs do miasta.

Przewoźnik – widząc nadjeżdżających – wymachuje rękami i krzyczy, starając
przedrzeć się przez szum ulewnego deszczu. Jego dwóch pomocników z trudem utrzymuje
zbity z bali prom na powierzchni wody. Jeżeli bohaterowie chcą dostać się do miast, powinni
działać szybko. Muszą co skok wiatronoga pędzić w kierunku rzecznej doliny i bez
zatrzymywania się wskoczyć na pokład (być może jest to odpowiedni moment na kilka
wrednych testów). Moim zdaniem powinieneś pozwolić im na teatralne wejście na prom,
pośród skrzeków wierzchowców, przerażonych krzyków pomocników oraz fontann spienionej
wody wytryskującej spomiędzy bali rozchybotanego promu.
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Gdy tylko ostatni z bohaterów znajdzie się na promie i zsiądzie z wierzchowca,
pomocnicy przewoźnika rzucą kije i zaczną kręcić kołowrotem, który przesuwa tratwę
promową wzdłuż rozciągniętej w poprzek rzeki liny. Tratwa będzie chybotać się i
podskakiwać narowiście wśród spienionych fal wezbranej rzeki. Gdy dotrze zaś na środek,
czas zacząć prawdziwe atrakcje! Wielki pień nagle wynurzy się spod powierzchni i uderzy w
pokład, niebezpiecznie przechylając prom. Lina zacznie trzeszczeć, wiatronogi oszaleją,
wszyscy stracą grunt pod nogami, a jeden z pachołków przewoźnika osunie się w odmęty
rzeki. To czas, by do akcji wkroczyli bohaterowie! Tylko dzięki ich nadprzyrodzonemu
refleksowi można wyciągnąć pomocnika, a dzięki ich nadprzyrodzonej, mitycznej wręcz sile
– utrzymać kołowrót. Gdy zaś wszystko już się uspokoi, a niedoszły topielec zacznie
dziękować za uratowanie życia, woda podmyje słup promowy (ten od strony, z której
przyjechali bohaterowie), zrywając linę – lina opadnie i prom porwie nurt rzeki! Teraz czas na
prawdziwą walkę z żywiołem. W deszczu, szarpani wiatrem i falami wezbranej rzeki,
bohaterowie muszą ciągnąć linę, by prom dotarł do brzegu. Być może wojownicy użyją
akrobatycznych manewrów, by przeskoczyć na drugą stronę i zabezpieczyć drugi koniec liny?
Rozwiązań jest wiele! Postaraj się, by było groźnie i by adrenalina aż wrzała w żyłach twoich
graczy. Przestrasz ich; niech mają świadomość, że gdyby nie ich odważna, heroiczna postawa,
staliby się pokarmem dla ryb.

To oczywiście implikuje fakt, iż nie możesz ich zabić! W końcu nasza historia nawet
się jeszcze nie zaczęła...

Meart
Meart to miast niezwykłe. Stanowi konglomerat rasowy zupełnie niespotykany w

Barsawii. Jego ludność to głównie krasnoludy i... wietrzniaki. To nadaje mu bardzo swoisty
klimat.

Miast jest otoczone nadbrzeżami i dokami od strony rzek oraz potężnym murem od
lądowej strony trójkąta. W pobliżu nadbrzeży skupione są biedniejsze, drewniane chałupy,
magazyny portowe. Zabudowa pozostałej części miast składa się zaś z licznych, niezbyt
wysokich, co najwyżej piętrowych domków, należących – jak łatwo się domyślić – do
krasnoludzkich mieszkańców Meart, oraz z wyrosłych na niewielkich pagórkach dębowych
zagajników, w których poczyniły swe klanowe siedziby wietrzniaki. Tak więc miasto wygląda
częściowo jak dzielnica willowa – niskie, praktyczne, ale wygodne domki wśród zielonych
gajów wietrzniackich. Jedynie centrum wyróżnia się nieznacznie – jest tam świątynia Pasji,
plac targowy, ratusz i garnizon gwardii miejskiej. Najbardziej zaś rzuca się w oczy górująca
nad całym miastem wieża, wysoka na wiele pięter.

W wieży owej mieszka Hirur A’Tamek – krasnoludzki mędrzec. Za nic ma on
przesądy swego narodu, mówiące, iż domy powinny być blisko ziemi. Na tym miejscu jako
pierwszy, przed ponad 100 laty, pośród dębowych zagajników wybudował wieżę – jej
wysokość i potęga murów były mu w owym czasie jedyną obroną przed zbójami i Horrorami.

Hirur jest niezwykle szanowany w mieście – to tak naprawdę jedyny potężny mag w
okolicy. Miasto szczyci się, że to właśnie do Meart ściągają z całej Barsawii podróżnicy,
chcący zasięgnąć jego porady (a prawdą jest również, iż jeżeli ktoś nie znalazł odpowiedzi w
bibliotece Throalu, pozostaje mu wyłącznie mądrość A’Tameka).

W mieście jest sporo gospod i tawern – prawie w każdej bohaterowie dostaną pokój.
Teraz, gdy pada deszcz i poziom rzek się podniósł, wszyscy podróżni opuścili Meart, aby nie
zostać uwięzieni w widłach rzeki Aliadar.

Mistrz Ksiąg
Prędzej czy później bohaterowie trafią do celu swej podróży – do samego mistrza

Hirura. Przyjmie ich stary służący o bardzo niesympatycznej fizjonomii i jeszcze mniej
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sympatycznym usposobieniu. Przywita ich z pękiem martwych szczurów zatkniętym za pas i
potężnym rzeźnickim nożem w ręku. Jakor, bo tak zwie się ów niezbyt miły krasnolud, jest
służącym Hirura oraz zawodowym łowcą szczurów, które prześladują bezcenne zbiory
Hirura. Teraz szczególnie, w obliczu zbliżającej się powodzi, gryzonie próbują skolonizować
najwyższy punkt miasta, czyli właśnie wieżę czarodzieja. Opisując sługę, postaraj się,
mistrzu, wywrzeć na bohaterach jak najmniej przyjemne wrażenie. Jakor będzie przepytywał
ich o cel wizyty, nie będzie chciał wpuścić do środka. Gdy wystarczająco ich zirytujesz, niech
miłym, dochodzącym z wyższych pięter głosem Mistrz Ksiąg zaprosi bohaterów do środka.

Hirur jest już bardzo starym krasnoludem. Na głowie nie pozostało mu ani jednego
włosa i tylko długa siwa broda świadczy o jego niegdyś bujnej fryzurze. A’Tamek jest
przygarbiony wiekiem, skórę ma pożółkłą i poprzecinaną licznymi zmarszczkami. Palce ma
poprzebarwiane od ołowiu i inkaustu. Jednak głos ma niesamowicie czysty i pewny siebie,
spojrzenie zaś żywe i przeszywające. Zaprosi bohaterów serdecznie do siebie i natychmiast
zacznie wypytywać ich, z czym przybyli.

Jeżeli śmiałkowie wspomną shivalahala domu V’strimon, tylko uśmiechnie się
tajemniczo pod nosem i pokiwa głową. Gdy tylko usłyszy, iż sprawa dotyczy Horrora, jego
oczy zapłoną dziwnym, jakby trochę chorobliwym żarem. Zaraz zaprowadzi bohaterów na
najwyższe piętro, gdzie mieści się jego biblioteka. Tam ukaże się ich oczom największy w
Barsawii, a być może i nawet na świecie –z włączeniem Thery, oczywiście – zbiór ksiąg
poświęconych złowrogim przybyszom z głębin przestrzeni astralnej. Wśród kilkuset tomów
znajdują się wielkie księgi oprawne w czarną skórę, opisujące nadciągający Pogrom (Księgi
Krwi); są relacje magów sprzed Długiej Nocy; są też wspomnienia herosów walczących z
bestiami. Jest kilkanaście pamiętników legendarnych Pogromców Horrorów i wiele tomów
tajemnej wiedzy. Można wśród półek znaleźć również wiele ksiąg poświęconych
ksenomancji, w tym kilka zakazanych, z formułami pozwalającymi przyzywać Horrory.

Oczywiście bohaterowie nie mają możliwości zobaczyć tego wszystkiego; kilka słów
o swoim zbiorze powie im jednak sam właściciel, dumny ze swej demonicznej kolekcji. Gdy
jednak herosi wydobędą na światło dzienne manuskrypt Ithiliona i księgę „Ohm”, Mistrz
zapomni o całym świecie. Z łatwością pokona zamknięcie księgi, ukazując oczom tekst
pisany na kartach z wyprawionej ludzkiej skóry. Hirur od razu stwierdzi, iż treść z pewnością
dotyczy jakichś rozważań ksenomanckich, jednak aby wiedzieć o czym mowa, musi księgę
wpierw przeczytać i rozsupłać tajemnicze alegoryczne ryciny, uzupełniające dzieło.

Gdy popatrzy na tęczowe pismo manuskryptu, na jego czoło wystąpią zmarszczki
wysiłku. Obieca bohaterom w ciągu kilku dni rozwikłać zagadkę. Poprosi ich, aby zostawili
bezcenne przedmioty w jego posiadaniu, by on mógł badać je w nocy. Poleci im stawić się
jutro -  wtedy przekaże im swoje spostrzeżenia.

Gdyby bohaterowie obawiali się pozostawić cenne artefakty w rękach naszego
czarodzieja, Hirur zapewni ich, że w czasie gdy będzie nad nimi czuwał, nic im nie grozi.
Gdy zaś będzie spał, spoczną w specjalnej skrzyni – przygotowanej na taką ewentualność.
Nałożono na nią pewne zabezpieczenia, których sforsować nie powinien żaden śmiertelnik
(jeżeli wśród bohaterów jest Złodziej, możesz mu powiedzieć, iż faktycznie stojąca w
bibliotece skrzynia zaopatrzona jest w doskonały zamek Webera oraz w ochronne runy,
negujące działanie talentów złodziejskich oraz zwiastujące obecność niebezpiecznych
pułapek). Dodatkowo Hirur odpowiednio zabezpieczył swoją wieżę – każde okno i drzwi
opatrzone są magiczną zaporą. Jak to ujmie – jego wieża jest jednym z dwóch
najbezpieczniejszych miejsc w mieście (ważne, żebyś o tym wspomniał – to pierwszy ślad do
przyszłego śledztwa).
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Noc
Noc powinna bohaterom minąć spokojnie. Wypełnij ją, mistrzu, dowolną treścią –

popijawą w gospodzie, uciesznymi spotkaniami z wietrzniakami czy też rzeczową rozmową z
krasnoludzkimi rzemieślnikami. W czasie, gdy oni odpoczywają, ich przeciwnicy knują
niecne spiski. Czas więc pokazać twoim graczom trochę z tego, co się wokół nich dzieje...

Interes
Bajarz przerwał na chwilę, by złapać oddech. „Opowiadaj, opowiadaj” – dały się słyszeć
szepty z ciemniejszych miejsc izby. Na zewnątrz było już zupełnie ciemno. Tylko leniwie
pełgający płomyk kaganka oświetlał twarz opowiadającego. Bajarz podniósł palec w górę,
zadumał się, po czym podjął opowieść...
- Niezmierzona była naonczas ciemność nad Barsawią, której macki sięgały daleko poza

obmierzłe jej legowisko. Sięgnęły również do miasta Mistrza Ksiąg...

***

W ciemnej izbie, za pięknym hebanowym stołem siedział bogato odziany człowiek. Na
jego znak służący skłonił się i poprosił gościa. Odziany w długi, podróżny płaszcz przybysz
postąpił kilka kroków, złożył wyrazy uszanowania i od razu przeszedł do rzeczy.
- Wiem, o panie, iż jesteś wielkim kolekcjonerem. Mam do zaoferowania ci niezwykle cenny

okaz.
Gospodarz tylko ciekawie uniósł brew i dał ręką znak, że słucha:

- Z pewnością słyszałeś o wielkiej księdze, która kryje klucz do bogactwa, władzy, a także
nieśmiertelności? Otóż owa księga właśnie zawitała do Meart. Wiem gdzie jest i ośmielę
zdradzić ci, kto jest jej nieostrożnym posiadaczem, za darmo...

Blask zachwytu w oczach gospodarza dał znać przybyszowi, iż jego słowa padają na
podatny grunt.
- W zamian zażądam niewiele. Tylko tyle, by dostarczono mi zwój, który jest

przechowywany z ową bezcenną księgą. To rodzinna pamiątka, którą mi skradziono, jest
dla mnie bardzo cenna...

***

Deszcz ostro zacinał. Porywisty wiatr rozwiewał jego płaszcz; biegł bezgłośnie przez
miasto ku wieży. Gdy dobiegł, zrzucił płaszcz i rozejrzał się ostrożnie. Nikt nie chodził po nocy
w taką pogodę. Popatrzył w górę, na pnące się pod niebo mury. W oddali majaczył otwór
okna, tuż pod samym dachem. Westchnął. Ale któż inny byłby w stanie sprostać owemu
zadaniu, jeśli nie on? Skupił się i poczuł, jak magia ziemi przepływa mu między palcami.
Przyłożył je do wilgotnych kamieni ściany wieży i zwinnie zaczął piąć się w górę.

Kradzież
Tak, z pewnością gracze się domyślają, iż coś złego stało się w nocy z ich bezcennymi

artefaktami. Gdy zjawią się u bramy wieży maga, ponownie powita ich Jakor. Z początku nie
będzie chciał śmiałków wpuścić, argumentując, iż jego pan jest ciężko chory. Wykaże się
iście krasnoludzkim uporem. W końcu jednak da się przekonać. Wprowadzi ich na prywatne
pokoje, wprost do sypialni pana – tylko po to, by pokazać im leżącego w pościeli Mistrza
Ksiąg z zabandażowaną głową.
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Hirur jest blady niczym prześcieradło, oddycha bardzo płytko i jest niezwykle słaby,
jednak wciąż przytomny. Bandaż przesłania groźną ranę głowy. Tylko wrodzona krasnoludzka
odporność na odniesione rany i palące pragnienie pozostania przy życiu (a może i po części
magiczne driakwie przygotowane zawczasu na właśnie tego typu okazje) trzymają mędrca na
tym świecie.

Zapytany o wydarzenia nocy, Hirur cichym szeptem opowie o swoich studiach nad
księgą i manuskryptem. Udało mu się odnaleźć odpowiednie wskazówki, jak rozszyfrować
tęczowy alfabet, jakich formuł należy użyć, by ustabilizować chaotyczny wzór manuskryptu.
Znalazł również wskazówki na temat księgi, której Imię (księga „Ohm”), stanowi klucz do jej
kart. Zdołał odczytać, iż zawiera rytuał, mający dać nieśmiertelność temu, kto osiągnie
oświecenie, do którego wiedza zawarta w księdze prowadzi. Cóż z tego, kiedy – zmożony
pracą i ślęczeniem nad tęczowym pismem manuskryptu złożył księgi w skrzyni – zaatakował
go złodziej. Czarodziej zdążył jeszcze zamknąć wieko, tym samym uaktywniając ochronną
magię, zanim celny cios napastnika odesłał go w mroki nieświadomości.

Zwabiony hałasem Jakor odnalazł swego pana w kałuży krwi i natychmiast zaczął
ratować mu życie. Cudem przywrócił go do świadomości, dzięki czemu Mistrz mógł
skorzystać z magicznych eliksirów.

Rozmowa bardzo męczy krasnoluda. Poprosi on bohaterów, by dali mu odpocząć.
Powie, iż do starcia doszło w bibliotece. Obieca udzielić wszelkich wskazówek i pomóc im w
śledztwie.

Biblioteka
To właśnie tutaj dokonano kradzieży i napaści. Biblioteka jest sporym

pomieszczeniem, zajmującym całe piętro wieży. Główną, kolistą część biblioteki otaczają
pomniejsze pokoiki – nisze – to właśnie w jednej z nich znajdowała się skrzynia do
przechowywania cennych przedmiotów, umieszczona na kamiennym postumencie, którego
boki pokrywały na wpół zatarte magiczne inskrypcje (oczywiście były aktywne, a erozja
kamienia dokonana została celowo, by zmylić potencjalnego złodzieja) oraz biurko, przy
którym pracował Mistrz Ksiąg. Jeszcze wczoraj białe ściany tego niewielkiego pokoiku
pokryte są teraz w wielu miejscach czarnymi śladami sadzy – to miejsca smagnięte ognistymi
strumieniami zabezpieczających czarów. Dywan pokrywający marmurową posadzkę jest teraz
przeżarty w wielu miejscach, w powietrzu zaś unosi się charakterystyczny ozonowy zapach,
częsty po stosowaniu potężnych czarów magii żywiołów.

Skrzynia jest otwarta, a biurko osmalone. Spłonęły wszystkie pergaminy, które je
zaścielały – ich niedopalone szczątki można znaleźć rozrzucone po kątach. Mniej więcej przy
wejściu deski są mocno zabarwione jeszcze świeżymi śladami krwi, choć najwyraźniej Jakor
zdążył już większość pościerać.

Prócz tego sama skrzynia jest z zewnątrz osmalona ogniem, w kilku miejscach
nadtopiły się okucia, a okolice zamka są wyraźnie skorodowane.

Dokładniejsze przeszukanie (bądź udany test analizy śladów o średniej trudności)
pozwoli wykryć następujące szczegóły:

• W oknie były umieszczone runiczne zabezpieczenia magiczne. Teraz są nieaktywne, a
rama okna jest od zewnątrz osmalona.

• W kącie pokoju leży kawałek wskazującego palca. Najwyraźniej został wyrwany bardzo
gwałtownie. Rana jest lekko przypalona.

• Niedaleko miejsca znalezienia palca leży miedziany pierścień, przedstawiający dwa
splecione węże, które się wzajemnie kąsają.
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Dodatkowe oględziny na zewnątrz wieży pozwolą odkryć delikatny odcisk ciżemki,
bezpośrednio pod wysokim oknem biblioteki w mokrej ziemi, która zebrała się pod ścianą.
Również – o ile wśród śmiałków jest ktokolwiek zdolny przyjrzeć się ścianom wieży (np. jeśli
jest wśród nich wietrzniak, którego skrzydełkom nie przeszkadza rzęsisty kapuśniaczek) –
może on dostrzec drobne ślady krwi na kilku kamieniach.

A co się stało? Otóż Złodziej – korzystając ze swych talentów – wspiął się aż na sam
szczyt. Udało mu się rozbezpieczyć pułapkę zastawioną w oknie i dostać do środka. Po
krótkiej przeprawie z magiem zabrał się do skrzyni. Jednak nawet tak dobry specjalista nie
mógł mierzyć się z zabezpieczeniami postawionymi przez krasnoludzkiego mędrca. Udało mu
się sforsować zamki i wydobyć bezcenną księgę i manuskrypt, przypłacił to jednak poważną
raną ręki i stratą palca, na którym nosił pierścień, oznaczający jego przynależność do
organizacji.

Wtedy niespodziewanie pojawił się zwabiony hałasem Jakor. Złodziej jednak i tym
razem okazał się szybszy. Ewakuował się zaś tak pośpiesznie, iż uaktywnił okienną pułapkę
(uchodząc z życiem w ostatnim momencie). Z tego powodu pozostawił po sobie drobne ślady
– krew na murze oraz odcisk stopy.

Następnie złodziej odniósł skradzione przedmioty zleceniodawcy, odebrał nagrodę i
ukrył się w jednej z najpodlejszych portowych tawern.

Półświatek Meart’Duo’Rifer
Miasteczko – pełne wietrzniackich gajów i solidnych krasnoludzkich domków – wcale

nie jest wyłącznie spokojnym miejscem. Bliskość Wielkiego Targu nieuchronnie odcisnęła
swe piętno na półjawnym charakterze Meart. Tak się bowiem składa, iż poza krasnoludami i
wietrzniakami mieszkają tu ludzie, którzy w większości są uciekinierami z Wielkiego Targu i
którzy w przeszłości w kryminalnych rozgrywkach wielkiego miasta postawili na złą stronę i
musieli uchodzić. Ze względu na dogodne położenie (w pobliżu Rzeki Wężowej), Meart jest
świetnym miejscem przeładunkowym dla wszelkiej maści szemranych towarów. To tutaj
niejednokrotnie swoją zdobycz sprzedają t’skragscy piraci, tutaj również przechowuje się
wszelkiego autoramentu nielegalne artykuły (w tym również niewolników, choć w Meart nie
ma targu żywym towarem), którymi handel starają się zwalczać throalskie krasnoludy.

W Meart istnieje kilka organizacji przestępczych. Przede wszystkim, jest tu swoisty
związek złodziei – Serpent Aureus. Należą do niego głównie ludzie i wietrzniaki. Skupia
bardzo wielu adeptów i jest „poważany” w całej środkowej Barsawii. Swe przedstawicielstwa
ma również w Kratas i Wielkim Targu. To właśnie członkowie tego związku noszą na palcach
miedziane pierścienie przedstawiające dwa kąsające się węże.

Prócz tego w Meart istnieje nieformalna grupa marynarzy, przemytników i piratów.
Jest to mieszane ludzko-t’skrangowe towarzystwo, które nie opuszcza rejonów nadbrzeżnych
miasta, prowadząc tam ciemne interesy.

Na koniec, istnieje również Wiktor Hobald. Wiktor jest krasnoludem, uznanym
kupcem i kolekcjonerem-bibliofilem. Jest przyjacielem Hirura A’Tameka i jednym z
najbardziej szanowanych obywateli miasteczka. Niewielu jednak wie, iż jest on jednocześnie
tzw. „Szefem”, trzęsącym całym półświatkiem Meart. Jego organizacja podporządkowała
sobie Serpent Aureus, środowiska przemytnicze, sekretne magazyny, tawerny, burdele i
palarnie opium oraz kilka klanów wietrzniaków, które zobowiązane są świadczyć mu
wszelakie usługi złodziejskie. Organizacja „Szefa” zajmuje się reketeringiem, wymuszeniami,
handlem nielegalnym towarem, pobieraniem opłat z paserni upłynniających piracki towar.
Wiktor wykorzystuje również najlepszych agentów. Jednym z jego ulubionych jest Willy
„pająk” – to złodziej, który ukradł dla niego księgę „Ohm” i manuskrypt Ithiliona.
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Skąd jednak Wiktor dowiedział się o przywiezionych artefaktach? Powiadomił go
oczywiście „przybysz”, wspomniany w scenie z początku przygody. Jak pewni się już
domyślasz, mistrzu, owym „Przybyszem” był elf, który poświęcił swą duszę Dormadraalowi.
Ponieważ elficka ekspedycja nie była w stanie pokonać zabezpieczeń wieży Mistrza Ksiąg,
postanowiła wykorzystać Wiktora i jego złodziejską organizację. Elf opowiedział Wiktorowi
o niesamowitości manuskryptu oraz księgi „Ohm”, mówiąc, iż oba dzieła kryją tajemnicę
nieśmiertelności i potęgi. W ten sposób przekonał Wiktora, iż warto narazić się na gniew
potężnego Mistrza Ksiąg.

Wiktor nie jest głupi i zdaje sobie sprawę, iż Hirur może się domyślić, w jaki sposób
sforsowano zabezpieczenia okien jego wieży – jako przyjaciel, krasnolud zabezpieczył dom
Wiktora w ten sam sposób. Nawet wytłumaczył mu, jak działa zabezpieczająca inskrypcja. To
wystarczyło, by złodziej Willy, „Pająk” mógł pokonać zabezpieczenia wieży. Dlatego Wiktor
liczy, iż pod kierownictwem „Przybysza: i z pomocą tajemniczych ksiąg będzie w stanie
osiągnąć potęgę oraz nieśmiertelność. Wtedy już nawet Mistrz Ksiąg nie będzie w stanie mu
zagrozić.

Oczywiście po tym, jak osiągnie zamierzone cele, zamierza zlikwidować elfa. Już
nawet zapłacił swoim czterem Czarnym Siepaczom – jak nazywa swych (a raczej „Szefa”)
osobistych ochroniarzy, aby zlikwidowali „Przybysza”. Nie wie jednak, iż elf nie jest w
mieście sam – przybyła z nim na lekkim statku o czarnych żaglach cała ekspedycja, z
arcykapłanką Dormadraala na czele. Elfy wcale nie chcą pozwolić przebiegłemu
krasnoludzkiemu gangsterowi skorzystać z księgi „Ohm” i planują dla niego los o stokroć
gorszy niż on dla nich.

Śledztwo w Meart
Czas rozpocząć najbardziej nieliniową część scenariusza. Oddajemy akcję przygody w

ręce naszych bohaterów. Tylko od nich zależy, jak potoczy się ona dalej. Ich zadaniem jest
odnalezienie złodzieja i odkrycie, co uczynił z łupem. Na początku ich jedynym śladem jest
palec, który złodziej stracił podczas akcji, oraz pierścień Serpent Aureus.

Na początku proponuję, aby Hirur nie wspominał nic o Wiktorze. Pozwól graczom
pomęczyć się samym – gdyby jednak śledztwo szło jak po grudzie, magowi zaświtają
podejrzenia, których tak obawiał się Wiktor Hobald.

Ty zaś, mistrzu, roztocz przed bohaterami obraz ludnego miasta, uwięzionego
żywiołem powodzi. Pamiętaj o ciągle padającym deszcze i o płynących ulicami strugach
wody. Już niedługo przerwane zostaną wały nadbrzeżne i woda zaleje Meart. Odtąd
bohaterowie będą musieli brodzić w wodzie po kostki, a później po kolana.

W mieście panuje raczej ponury nastrój, którego nie rozweselają pogodne zazwyczaj
wietrzniaki. Teraz – podczas ulewy – latający ludzie siedzą smutni w swych nadrzewnych
siedzibach i nudzą się niemiłosiernie. Wszak gdy taka plucha na dworze, nie mogą latać
(skrzydełka wilgną, sklejają się, stają wrażliwe i łatwo je rozedrzeć)!

Przedstaw więc Meart w szarościach. Krasnoludzkie domy będą pod zwałami ciężkich
chmur wydawały się szare i paskudne. Mieszkańcy staną się opryskliwi, a wszędzie będzie
zimno i mokro. Jednak każdy mieszkaniec, który zostanie zapytany o Serpent Aureus,
niechętnie wskaże drogę ku portowym dzielnicom miasta.

Portowa dzielnica
W tej części miasta na próżno szukać uroczych gajów wietrzniaków czy prostych, acz

eleganckich i funkcjonalnych domów krasnoludzkich. Dominuje tu zabudowa tymczasowa,
drewniana, biedna i byle jaka. Ze względu na częste wahania poziomu górskich rzek
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otaczających miasto większość nadbrzeżnych budowli wzniesiono na palach. Użyteczności
tego pomysłu dowodzi panująca właśnie powódź.

W dzielnicy portowej mieszkają głównie ludzie i niewielka liczba t’skrangów. Pełno
tu małych lepianek, magazynów, chylących się ku upadkowi tawern i zamtuzów. Bohaterowie
będą traktowani jak obcy (czyli z rezerwą), chyba że postawią jedną lub dwie kolejki stałym
bywalcom tawern.

Niezależnie od tego, w jaki sposób bohaterowie będą prowadzić śledztwo
(konwencjonalny czy też z wykorzystaniem mistycznych talentów), mogą trafić na
następujące ślady i informacje:

• Całym światkiem przestępczym rządzi tajemniczy „Szef” – wszyscy mówią o nim tutaj z
rewerencją i pewnym strachem.

• Serpent Aureus to gildia złodziejska, znana w całej środkowej Barsawii.
• W mieście coś się szykuje, gdyż po portowych tawernach rozbija się czterech Czarnych

Siepaczy (są to ludzie „Szefa” od mokrej roboty); łażą po tawernach i przepijają zaliczkę.

Gdyby któremuś z graczy przyszło
na myśl podszycie się pod członka
Serpent Aureus, zostanie skierowany do
„Domu pod Czerwoną Belką” – jest to
dom publiczny, w którym najczęściej
rezyduje „Szef”. W ten sposób informator
automatycznie sprawdzi bohatera, czy nie
podszywa się pod prawdziwego członka
złodziejskiego cechu – wszak „Szef” zna
wszystkie pracujące dla niego osoby.

Najprawdopodobniej bohaterowie
będą również wypytywali o człowieka
bez palca. Uzyskanie prawdziwych
informacji będzie od nich wymagało
wymyślenia jakiejś sensownej historyjki
oraz niemałej charyzmy – biorąc pod
uwagę nieufność mieszkańców portowej
dzielnicy do obcych. Jednakże jeżeli
dobrze się spiszą, ktoś w końcu wskaże
im tawernę na wschodnim nabrzeżu,
zwana również tawerną „U Mętnej
Zośki”. Nazwa ta jest nie od rzeczy, gdyż
miejsce owo nie jest tawerną, a jedną z
kontrolowanych przez „Szefa” palarni
opium.

To właśnie tam Willy „Pająk”
relaksuje się po ciężkich przeżyciach. Nie
może przecierpieć straty palca – rzecz to
niebagatelna dla złodzieja takiej klasy jak
on. Dodatkowo gryzie go strata
pierścienia. Nikomu się do niej nie
przyznał, bo wiedział, iż w przypadku pozostawienia takiego śladu, „Szef” zadbałby o
usunięcie jedynego łączącego go ze sprawą ogniwa – samego Willy’ego.

Willy Pająk
Cechy:
Zręczność: 8/2k6
Siła fizyczna: 5/1k8
Żywotność:  5/1k8
Percepcja: 7/1k12
Siła woli: 5/1k8
Charyzma: 5/1k8
Szybkość pełna: 90
W walce: 45
Próg życia: 44
Próg ran: 9
Próg przytomności: 34
Testy zdrowienia: 2
Kostki zdrowienia: k8
Inicjatywa: 2k6
Karma: 0

Walka:
Obrona fizyczna: 10
Obrona magiczna: 9
Obrona społeczna: 7
Pancerz fizyczny: 2
Pancerz duchowy: 1
Ekwipunek:
miecz (k10+k6)
sztylet (k12)
skórzany kaftan
wytrychy
PL: 50

Talenty:
Atak z zaskoczenia: 12/2k10
Broń biała: 9/k8+k6
Kradzież kieszonkowa: 10/1k10+1k6
Magiczny wytrych: 12/2k10
Poznanie zamka: 10/1k10+1k6
Rytuał karmiczny: 3
Skradanie się: 11/1k10+1k8
Unik: 9/k8+k6
Uniknięcie pułapki: 10/1k10+1k6
Wspinaczka: 11/1k10+1k8
Wytrzymałość: 2
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Tawerna jest długą halą na palach.
Dach zrobiono z trzciny, ściany zaś z
plecionych wiklin i cienkiego drewna. W
środku ciemno jest od dymu. Goście to
przede wszystkim barczyści marynarze,
wrogo spoglądający na bohaterów.

Willy – choć odurzony
narkotycznym dymem – nie da się łatwo
zaskoczyć. Gdy tylko dostrzeże bohaterów,
natychmiast rzuci się do ucieczki. To
świetna okazja do rozegrania żywiołowej
walki, szczególnie, iż w sukurs złodziejowi
przyjdą ochroniarze tawerny. Pozwól
bohaterom pokazać, iż nie należy zaczynać
z adeptami (z ich adwersarzy tylko „Pająk”
będzie adeptem – reszta to normalni ludzi i

t’skrangi). To świetna okazja do pokazowych walk, rozwalania ścian (są przecież wiklinowe),
walki na pomoście, pod pomostem (po kolana w wodzie).

Na końcu pozwól bohaterom w pokazowy sposób pochwycić zwinnego złodziejaszka.
Niech wyduszą z niego, iż miał swój łup przekazać „Szefowi”, który rezyduje w „Domu pod
Czerwoną Belką”.

„Pod Czerwoną Belką”
„Pod Czerwoną Belką” jest jedną z nielicznych kamienic w przybrzeżnej dzielnicy.

Oficjalnie to dom publiczny. W rzeczywistości stanowi centrum przestępczej organizacji
Meart. To tutaj rezyduje „Szef”, trzęsąc całym miastem i okolicami.

Kamienica jest trzypiętrowa. Na parterze znajduje się dala gościnna, w której można
wypić, zagrać w karty bądź kości i pooglądać oferowane przez lokal niewolnice. Na
pierwszym piętrze znajdują się właściwe pomieszczenia domu publicznego. Dopiero na
najwyższej kondygnacji mieści się serce przestępczego świata Meart. To tutaj ma swój
gabinet „Szef”, jego księgowy i właściciel burdelu. To tutaj znajdują się zapiski na temat
przestępczej działalności organizacji. Oczywiście wszystko jest doskonale zabezpieczone i
można każdy dokument natychmiast zniszczyć.

Nikt ze współpracowników Wiktora nie podejrzewa jego prawdziwej tożsamości.
Dzięki magicznemu pierścieniowi, który udało mu się zdobyć w młodości, wygląda jak rosły
mężczyzna. Jest to potężna iluzyjna magia krwi, którą bardzo trudno przejrzeć. Na dodatek
Wiktor pozornie nigdy nie opuszcza siedziby, choć jego podwładni wielokroć podpatrzyli, iż
w tajemniczy sposób znika ze swego pokoju.

To kolejny magiczny sekret przemyślnego krasnoluda i, zarazem, zadośćuczynienie od
pewnego Ksenomanty za nielegalne wsparcie: za szafą znajduje się magiczny portal – tak
zwany „Przeplot wzoru” – który łączy wzorzec dwóch niezbyt odległych miejsc. Portal
prowadzi wprost do domu szacownego krasnoluda Wiktora Hobalda. Szef nie obawia się
wykrycia portalu (zawsze przechodząc zamyka go za sobą), czyniąc praktycznie
niewykrywalnym; w razie wykrycia da się go uruchomić tylko od strony, od której został
zamknięty.

Nie jestem w stanie przewidzieć, w jaki sposób bohaterowie dostaną się do środka
(pamiętaj jednak, iż jest to siedziba przestępczego mistrza – okna są zaopatrzone w pułapki,
podobnie dach; niech to urozmaici bohaterom próby włamania). Jedno jest pewne: Wiktor nie

Ochroniarz tawerny
Cechy:
Zręczność: 6/1k10
Siła fizyczna: 7/1k12
Żywotność: 7/1k12
Percepcja: 4/1k6
Siła woli: 4/1k6
Charyzma: 4/1k6
Szybkość pełna: 65
W walce: 33
Próg życia: 39
Próg ran: 11
Próg przytomności: 31
Inicjatywa - kostki: k10

Umiejętności:
Broń biała: 8 (2k6)
Unik: 7 (k12)
Walka:
Obrona fizyczna: 8
Obrona magiczna: 6
Obrona społeczna: 5
Pancerz fizyczny: 5
Pancerz duchowy: 0
Ekwipunek:
lekka zbroja
sztylet 1k8+1k6
szabla 1k10+1k8



Maciej Szaleniec Strona 14 Mistrz Ksiąg

ma najmniejszej ochoty na konfrontację z adeptami. Doszły już do niego słuchy, co uczynili z
jedną z jego spelun (a możesz być pewien, mistrzu, że jego podwładni odpowiednio
wyolbrzymili wyczyny bohaterów, by ich niekompetencja nie wyglądała na rażącą). Wiktor
domyśli się, iż groźni przybysze go namierzyli, i postanawia uprzedzić cios. Ponieważ
dysponuje ich rysopisem, nakazuje czterem Czarnym Siepaczom zlikwidować bohaterów – w
miarę dyskretnie. Możesz podnieść napięcie, jeżeli Wiktor będzie toczył ową rozmowę
właśnie przy śmiałkach (jeżeli na przykład dostali się do środka i podsłuchują). Wkrótce
posłaniec odnajdzie w mieście czterech ubranych na czarno zabójców i rozpocznie się
polowanie. Opisz stalową determinację „Szefa”, by bohaterowie naprawdę się przestraszyli i
wiedzieli, iż nie pozostało im wiele czasu.

Czas na akcję
Zbliżamy się do końca przygody – czas więc przyspieszyć, przygotowując się do

wielkiego finału. Możesz doprowadzić do odkrycia bohaterów w kamienicy lub mogą oni
sami zaatakować „Szefa”. Niezależnie od tego, władca półświatka natychmiast zamknie się w
swoim gabinecie i uaktywni portal. Będzie chciał jak najszybciej się ewakuować, by w czasie
jego nieobecności z bohaterami poradzili sobie jego podwładni. Oczywiście zabierze ze sobą
księgę „Ohm” i manuskrypt Ithiliona. Nie wie jednak, iż po drugiej stronie portalu czekają na
niego elfy Dormadraala.

Gdy bohaterowie sforsują drzwi, zobaczą otwartą kasetkę z dokumentami. Krótkie
przeszukanie pokoju lub użycie wzroku astralnego odkryje w szafie istnienie portalu.
Magiczne przejście wygląda jak okrągły ciemny otwór, z którego wionie nieprzyjemnym
chłodem. Jeżeli ktoś spojrzy w niego za pomocą wzroku astralnego, zobaczy dziwny splot
wzorca, którego włókna są w tym miejscu naciągnięte i biegną gdzieś dalej w przestrzeń
astralną. W żaden sposób nie można się zorientować, dokąd magiczny tunel prowadzi.

Gdy bohaterowie odkryją portal, wprowadź do domu publicznego osławionych
siepaczy „Szefa” – wkroczą pewnym krokiem, ubrani w długie czarne kolczugi. Legendy
mówią, że ich przywódca, Pierwszy, jest adeptem złowrogiego Zakonu Zabójców,
mieszczącego się gdzieś pośród Mglistych Bagien. Zmuś śmiałków, aby uciekli – nie
doprowadzaj do walki; strach graczy będzie większy, jeżeli nie skrzyżują mieczy ze
złowrogimi siepaczami. Jeśli gracze już teraz zdecydują się na starcie, cóż, każdy musi kiedyś
umrzeć....

Pożar
Nie zwalniaj akcji. Nie dawaj bohaterom ani chwili tchnienia. Skok w portal, krótka

ciemność i na drugą stronę.
Śmiałkowie wypadną prosto w szalejący żywioł ognia. Cały dom kupca stoi w

płomieniach. Przez drzwi właśnie wybiegły elfy, unosząc manuskrypt Ithiliona. Na fotelu, w
płomieniach, siedzi bogato ubrany krasnolud, ściskając w ręku pierścień iluzji, który po
śmierci stracił moc i odsłonił prawdziwe oblicze Wiktora vel „Szefa”.

Nie ma chwili do stracenia. Zewsząd walą się belki stropowe, płoną regały
bezcennych dzieł, bucha gryzący dym i płomienie. Za chwilę przez portal przedostaną się
siepacze! Za chwilę ogień strawi bohaterów! Drogę do drzwi odcina upadająca właśnie
płonąca szafa. Pozostają okna (na szczęście na niezbyt wysokiej, pierwszej kondygnacji).

Pościg
Bohaterowie ewakuują się prosto z ognia w siekący deszcz i przelewającą się przez

ulice miasta wodę. Powódź osiągnęła apogeum! Miejscami woda sięga już po pas.
Krasnoludy ratują swój dobytek, przenosząc rzeczy z niskich domków na łodzie i tratwy.
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Pozwól graczom dojrzeć w oddali uciekające elfy – płyną małą łódką ku rozwidleniu
rzek, gdzie cumuje ich rączy statek o czarnych żaglach. Jeśli chcesz, możesz przyjść im z
pomocą. Może pojawić się Jakor na łódce, która pomoże im dostać się do portu. W sam raz na
czas, by dojrzeć odpływające w dół rzeki elfy. A rzeka jest wzburzona, niesie wyrwane z
koryta potężne głazy i pnie. Do tego leje deszcz i dmie porywisty wiatr. Żegluga w takich
warunkach to czyste szaleństwo, bohaterowie nie mają jednak wyboru. Słudzy Horrora
oddalają się z tajemnicą jego słabości.

Jakor udostępni śmiałkom łódź Mistrza Ksiąg. Co prawda od dawna jej nie używano,
jednak żagle i olinowania jest w jak najlepszym stanie. To mały, jednomasztowy stateczek o
ożaglowaniu therańskim (czyli łacińskim). Świetnie jednak nadaje się do żeglugi przy tej
pogodzie i w zdradliwych wodach.

Opisz pogoń za elfami wśród wzburzonych fal i porywistego wiatr. Niech śmiałkowie
zostawią za sobą miasto.  Niech ciemne chmury ich przytłoczą. A wtedy rozpętaj burze z
błyskawicami i puść groźną i szybką muzykę. Nadeszła chwila konfrontacji – tym razem
przebiegłe elfy nie zdołają posłużyć się cudzymi rękami.

Łódź bohaterów jest szybsza i zwinniejsza. Sprawniej omija przeszkody i mknie po
wzburzonej rzece. Gdy bohaterowie zbliżą się do 100 metrów, dojrzą, iż załogę wrogiego
statku stanowi dziesięciu elfickich wojowników i jedna kobieta, która zdaje się im
przewodzić. Zorientują się również, iż na rufie elfickiej łodzi zamocowano działo
wystrzeliwujące therański ogień!

Teraz właśnie podwładni arcykapłanki przygotowują się, by zamienić pogoń w kulkę
ognia. Gdy żaglowiec śmiałków zbliży się jeszcze trochę, w ich stronę wytryśnie pióropusz
płynnego ognia. Dopóki jednak są w pewnym oddaleniu, sprawnym manewrem można go
uniknąć (proponuję test przeciwstawny Zręczności lub umiejętności/talentu pilotowania łodzi
wobec Zręczności celującego elfa).. Być może bohaterom uda się dopaść łodzi wroga zanim
zostaną trafieni. Co jednak bardziej prawdopodobne, elfom uda się zapalić statek śmiałków.
Wtedy pozwól na wielce efektowny abordaż z użyciem nadnaturalnych talentów (typu choćby
akrobatyczny atak czy powietrzny chód).

Gdy bohaterowie dostaną się na pokład, elfy rzucą liny oraz żagle i zajmą się ochroną
arcykapłanki. Nikt nie będzie już sterował łodzią. Dlatego nawet ci z bohaterów, którzy nie
będą w stanie pokonać dystansu dzielącego statku, będą mogli – sterując płonącą łodzią
wśród nawałnicy deszczu i błyskawic – dokonać abordażu!

Abordaż – wielki finał
Elfy uzbrojone są we włócznie zakończone mneorytowymi ostrzami. Całe ich ciała

pokrywają czarne, meandryczne tatuaże – nie noszą zbroi, bardziej ceniąc sobie szybkość niż
ochronę pancerze. Tylko arcykapłankę spowija ciasna, łuskowa, mneorytowa zbroja,
opinająca jej kształty. W ręku dzierży ona czarny kostur, zakończony ludzką czaszką, z której
boków wyrastają długie, kręcone rogi.

Wszystkie elfy prócz arcykapłanki są od dawna martwe. Poświęciły swe dusze i ciała
Horrorowi w rytuale Odarcia Ciała, stając się nieśmiertelne. Z zewnątrz wyglądają jak żywe,
zdrowe istoty, jednak w środku są gnijącą kupą trzewi. Tylko gnijące i spróchniałe zęby oraz
cieknąca z ich ran zamiast krwi żółta ropa świadczy, że coś jest nie tak. Dodatkowo nie czują
zupełnie bólu i nie sposób ich pozbawić przytomności. Dopiero przekroczenie progu życia lub
odcięcie rąk eliminuje ich z walki.
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Co innego z arcykapłanką. Ona jako
jedyna poświęciła się Horrorowi nie w
zamian za dar nieśmiertelności, lecz z
oddania i chęci zdobycia wiedzy. Uzyskała
moc i dogłębne zrozumienie przestrzeni
astralnej – to dzięki niej jest długowieczna.
Jednak wciąż żyje.

Uczyń walkę pokazową. Elfy będą
atakowały bezlitośnie, nie bojąc się bólu
ani śmierci. Pamiętaj o dramatycznym tle
całej sceny – falach przelewających się
przez dziób dryfującego stateczku,
błyskawicach przecinających niebo oraz o
strumieniach czarnej energii wytryskującej
raz po raz z laski arcykapłanki Horrora.

Uczyń walkę ciężką i dynamiczną. Nie bój się ranić herosów, ani oszukiwać, gdy będą
starali się pokonać arcykapłankę. Dopóki chroni ją jakikolwiek elf, zasłoni przeznaczony dla
niej cios własną piersią. Musisz zachować starcie z nią na sam koniec. Gdy bohaterowie

uporają się z eskortą,
skrapiając deski pokładu
cuchnącą ropą
żywotrupich konstruktów,
arcykapłanka wyciągnie
zza pazuchy księgę
„Ohm”. Natychmiast ze
wszystkich stron nieba
błyskawice uderzą w
księgę, oślepiając
bohaterów blaskiem.
Przez huk gromów
przedrze się głos
arcykapłanki, wzywającej
na pomoc całą potęgę
Horrora. W niebie zacznie
tworzyć się wir chmur –
to sam Dormadraal
odpowiada na wezwanie
swej służki.

To ostatni moment
na ciosy, ratujące życie bohaterom. Jeśli nie zdążą – już po nich! Niech ich mieczom w końcu
uda się przeciąć łuski twardej mneorytowej zbroi. Ostatnim ruchem ręki arcykapłanka będzie
starała się cisnąć bezcenny manuskrypt Ithiliona w odmęty rzeki. Zwolnij narrację i pokaż,
jak rękopis w zwolnionym tempie szybuje w powietrzu za burtę... I pozwól bohaterom rzucić
się za nim i pochwycić go za cieniutki sznureczek, którym jest przewiązany.

A gdy ciało kapłanki osunie się na pokład, księga „Ohm” zamknie się z trzaskiem
magicznych klamer, wiatr zaś rozwieje nie do końca uformowany portal, a do uszu bohaterów
dojdzie trzask łamanego pokładu. Nie sterowana łódź wpadła właśnie na podwodne skały i
zaczyna tonąć.

Elfy
Cechy:
Zręczność: 6/1k10)
Siła fizyczna: 7/1k12)
Żywotność: 7/1k12)
Percepcja: 6/1k10)
Siła woli: 5/1k8)
Charyzma: 5/1k8)
Szybkość pełna: 65
W walce: 33
Próg życia: 56 (54)
Próg ran: 12
Próg przytomności: -
Testy zdrowienia: 2
Kostki zdrowienia: k12
Inicjatyw: k10

Umiejętności:
Broń biała: 9 (k8+k6)
Walka:
Obrona fizyczna: 8
Obrona magiczna: 6
Obrona społeczna: 4
Pancerz fizyczny: 0
Pancerz duchowy: 5
Ekwipunek:
ubranie podróżne
włócznia (1k10+1k8)
miecz (2k10)
PL: 80

Arcykapłanka
horrora
Cechy:
Zręczność: 6/1k10
Siła fizyczna: 5/1k8
Żywotność: 5/1k8
Percepcja: 6/1k10
Siła woli: 8/2k6
Charyzma: 6/1k10
Szybkość pełna: 65
W walce: 33
Próg życia: 35
Próg ran: 9
Próg przytomności: 27
Testy zdrowienia: 2
Kostki zdrowienia: k10
Inicjatywa - kostki: k10

Umiejętności:
Broń biała: 9 (k8+k6)
Rzucanie czarów: 10 (k10+k6)
Czary: dowolne 4 czary bojowe z
dziedziny ksenomancji bądź
żywiołów
Walka:
Obrona fizyczna: 7
Obrona magiczna: 8
Obrona społeczna: 4
Pancerz fizyczny: 5
Pancerz duchowy: 5
Ekwipunek:
mneorytowa laska – pociski
mrocznej energii – obrażenia:
1K10+1K8
kolczuga mneorytowa (PF 5 PD 3
mod inicjatywy 0)
PL: 250
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Nie będzie czasu na przeszukiwanie pokonanych ani plądrowanie łodzi. Znów każda
chwila jest cenna! Trzeba mocno chwycić ster i skierować ją ku brzegowi. Trzeba napiąć liny
żagla, by ranna łódź zdołała oderwać się od więżących ją zębów podwodnych skał. A w
końcu może trzeba będzie rzucić się w odmęty wezbranej rzeki, gdy woda z hukiem rozłamie
strzaskane burty. Pozwól jednak śmiałkom ocalić życie oraz dwa cenne artefakty, dla których
pozyskania omal nie postradali życia.

Wyjaśnienie
Na szczęście tym razem wszystko dobrze się kończy. Gdy bohaterowie wrócą do

Meart, okaże się, iż przestało padać, a wody się uspokoiły. Ponownie działają przewozy
promowe, a Mistrz Ksiąg będzie skory wyjawić im tajemnicę manuskryptu oraz księgi
„Ohm”.

Cóż,  księga okazuje się być swoistą pułapką. Stanowi mistyczne objawienie Hurgasha
Dormadraala – obiecuje nieśmiertelność, potęgę, moc i władzę. Wyjawia też ksenomanckie
rytuały, jakie należy odprawić, by owe dary pozyskać. W rzeczywistości to część Przyzwania
Horrora i początek rytuału Odarcia Ciała. Ten, kto wypełni wszystkie jego magiczne
elementy, otwiera bezpośrednio przejście astralne do kryjówki bestii w Serwos i oddaje mu w
posiadanie swą duszę. Oczywiście w zamian faktycznie otrzymuje „nieśmiertelność” i
„potęgę”. Księgi owe rozprowadzają po Barsawii słudzy Dormadraala, by kaptowały mu
nowe sługi.

Co zaś się tyczy manuskryptu – jest on z pewnością bardziej dla bohaterów
interesujący. Hirur dokona dostrojenia owego potężnego artefaktu do ich wzorców, dzięki
czemu będą w stanie dostrzec prawdziwą treść Tęczowego Alfabetu. Przed ich oczami litery
ułożą się w następującą treść:

Herosi! Oto w wasze godne ręce oddaję wiedzę, niezbędną do pokonania Bestii. W tym
lesie Władca ma swą siedzibę, w której to lud puszczy czci go, składając ciągle ofiary z
Dawców Imion. Wiedz, że obdarzyłem me działo zaklęte magią nieśmiertelną, tak więc nawet
jeśli zniszczyć je chcesz, powróci ono do Barsawii i trafi w ręce godniejsze, wiedzione przez
Pasje i Przeznaczenie.

Wiedz tędy, wędrowcze, iż ów manuskrypt zawiera Wiedzę wielką i straszliwą,
o Tych, którzy przybyli z Pustki Astralnej. A dokładniej o jednym z XII Potężnych.

Daemal’Hurgashss’Dormadraal – brzmi pełne jego imię. A jest to najpierwsza
z ważnych wieści, jaką przekazuje ci ów manuskrypt. Bo w rzeczy samej nie sposób na
Horrora uczynić uroku, nie znając Imienia jego sekretnego, a przeto i klucza do jego wzorca.

Drugą rzeczą, jaką musisz wiedzieć zanim wyruszysz gromić bestię, jest to, iż
stal zwyczajna się go nie ima. Albo raczej czyni szkodę powłoce jego materialnej, lecz do
ducha nie dociera. A przeto możesz go zabić, lecz on na pewno na nowo się Odrodzi i Zemstę
swą wywrze na tobie. Więc się strzeż i w oręż mocą napełnion się zaopatrz.

Dalej wiedz, o Godny, iż Dormadraal mistrzem Śmierci jest i wszelkie zna
sposoby, by ją oszukać. Jego sługi nieśmiertelne są, choć aura życia w nich tlić się wciąż
zdaje. Na dodatek służba jemu opłacalna śmiertelnikowi się wydaje, tak że sami z siebie duszę
mu zaprzedają – czy to przez rytuał plugawy „Odarciem Ciała” zwany, czy to przez zaklęcie
przywołania, które w obmierzłych księgach stwór po świecie rozesłał, by łatwowiernych
obietnicą potęgi i iluminacji kusić. Strzeż się tych ksiąg pełnych czarnych rytuałów – imię ich
po elficku brzmi „Demailikon”, lubo w krasnoludzkim „Ohm”.

Kluczem do zwycięstwa jest cierpliwość. Pozbaw swego wroga mocy,
odbierając mu jego sługi oraz ambrozję, którą się żywi. Wywab go z leża, a nie schodź do
Czarnego Kaeru. Otoczon on jest tam mneorytem, splugawionym przed eonami kryształem
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orichalkowym. Nie zdołasz go pokonać wśród komnat nim wyłożonych – tam wciąż czai się
magia z czasów Pogromu, a on nadal w trzewiach swego kaeru jest Władcą – jednym z XII
Potężnych. Pamiętaj również, iż nie na darmo Horrory nadały Dormadraalowi miano władcy
– winne są mu posłuszeństwo. Tak więc strzeż się gardzieli tunelów czarnych – tam czaić się
może Śmierć niechybna.

Bajarz zamilkł. Słuchacze wciąż trwali w zasłuchaniu, jakby opowieść wciąż trzymała
ich swą niesamowitą czarownością. Spostrzegłszy jednak, iż skończył, po sali rozszedł się
szept.
- Co dalej... opowiadaj... co dalej...

Bajarz tylko zmrużył stare oczy i pokręcił przecząco głową.
- Opowiem wam innym razem... innym razem...


