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Zapiski Justyna Syrantyjczyka
Najdroższy Mistrzu Welastiuszu, zechciej przyjąć wyrazy najwyższego szacunku. Minęło już 

sześć lat, odkąd opuściłem naszą ukochaną Bibliotekę Syrantyjską i poszedłem na poniewierkę. 
Albowiem, jak zwykłeś nauczać, Mędrzec winien poznać świat, oglądać go zawsze świeżym i cieka-
wym spojrzeniem, oraz uwieczniać z pomocą słów i obrazów wszelkie cuda Dominiów, tak piękne, 
jak i straszliwe.

W ciągu tych długich lat zebrałem wiele spostrzeżeń, które teraz zasyłam, modląc się w duchu, by 
włączono je w zbiory Biblioteki. Niechaj posłużą przyszłym pokoleniom…

— z zapisków Justyna Syrantyjczyka

OD GWIAZDY GROZY DO UPADKU 
ŻELAZNEGO IMPERIUM

Mój stary mistrz, Welastiusz, zwykł był powiadać, że jeśli chce się zrozumieć mieszkańców jakiejś 
krainy, należy zgłębić ich przeszłość. A więc i ja zacznę swój wywód od początku. Spróbuję mówić 
zwięźle – przerwijcie mi, gdybym się rozgadał.

Wedle zapisów zgromadzonych w Bibliotece Syrantyjskiej na obszarze świata, gdzie dziś leżą Do-
minia, przed niezliczonymi wiekami istniało ogromne imperium. Nie należało jednak do ludzi. Wła-
dali nim Keronianie, pradawna rasa czarnoksiężników i wyznawców demonów. Ich potęga była nie-
zmierzona – rządzili niepodzielnie całym znanym światem, niewoląc jego wszystkich mieszkańców.

Około pięciu tysiącleci temu okrutne cesarstwo zmiótł jednak z powierzchni ziemi straszliwy ka-
taklizm. Na stolicę Keronu runęła z nieba Gwiazda Grozy, a w miejscu jej upadku powstało ogromne 
Morze Grozy. Tak oto postać i dzieje Dominiów odmieniły się na zawsze.

Nikt nie wie, czym w istocie była Gwiazda Grozy. Kapłani Huliana utrzymują, że zesłali ją rozgnie-
wani bogowie, ale jeżeli ktoś przewędrował Dominia jako i ja, słyszał pewnie daleko niezwyklejsze wy-
jaśnienia. Czymkolwiek by nie była, Gwiazda z pewnością wciąż płonie, albowiem Morze Grozy po dziś 
dzień jest ciepłe, jakby coś gorzało w jego największych głębinach.

Upadek odmienił zupełnie postać świata: w niebo wzniosły się chmury pyłu, niszcząc lasy, tworząc 
pustynie i sprowadzając śmierć na tysiące niewinnych ludzi. Z wolna w przyrodzie zapanował w końcu 
ład, a wokół Morza Grozy wyrosły pierwsze miasta-państwa, tworząc zalążek dzisiejszych Dominiów.

Najważniejszym z nich okazała się Faberterra. Choć ta kolebka prostych rolników dawniej nie różni-
ła się wcale od innych miast, jej mieszkańcy mieli odmienić bieg dziejów. W 1224 Od Gwiazdy niejaki 
Fabron, kapłan wyznawanego tu bóstwa o imieniu Hulian, odkrył bowiem, że szare kamienie zalegają-
ce na dnie rzeki w pobliżu Faberterry dają się przetopić w najsilniejszy z metali – żelazo. 

Tak oto Faberterra wkroczyła na drogę ku wielkości. Święci Kowale Huliana uzbroili Żela-
zne Falangi, a te rychło podbiły sąsiednie władztwa. Na południu zdobyły Syrancję, gdzie od nie-
pamiętnych czasów istniała Wielka Biblioteka, oraz Kyros, krainę słoni. Na północy natomiast 
zwyciężyły Trikarnię, ojczyznę dekadenckich Książąt-Kapłanów, potomków dawnego Keronu 
i wyznających Hordan, królową demonów i zaprzysięgłą nieprzyjaciółkę Huliana. Po podbiciu Trikarni 
Faberterra zmieniła się w Żelazne Imperium. Na jego tronie zasiadł Domestan I, materarkos wszystkich 
Falang i pierwszy Imperator Faberterry.

Nie wszyscy ulegli jednak Żelaznym Falangom: na dalekiej północy nienasyconym apetytom Impe-
rium opierali się wciąż zajadli Nordowie, straszliwi Kurhanici, zamieszkujący groby własnych Przod-
ków oraz tajemniczy Kaledowie, którzy żyją w pradawnych, nietkniętych ostrzem topora lasach. Na 
południu czarnoskórzy mieszkańcy Hebanowej Sawanny żyli wolni jako ich ojcowie, na swoje szczę-
ście zbyt odlegli od Imperium, by zwrócić jego uwagę. Swobodą cieszyła się też wyspa Askaja, gdzie 



4

STARTER

kobiety podniosły bunt przeciw okrutnemu zarządcy i ogłosiły niepodległość. Po dziś dzień nieugięte 
Amazonki nie wpuszczają do swojego kraju żadnych mężczyzn.

Tymczasem samo Imperium było pokalane od kolebki. W myśl warunków pokoju z Trikarnią Do-
mestan pojął za żonę Salkarię, trikarnijską księżniczkę legendarnej urody. Nowa Imperatorowa przy-
wiozła zwyrodniałe zwyczaje i bóstwa swego ludu, dyskretnie zaszczepiając je w Faberterrze. 

Chociaż dynastię Imperatorów zanieczyszczała coraz bardziej krew Trikarni, a tamtejsi dostojnicy 
powoli, lecz wytrwale, penetrowali elity kraju, chwała Żelaznego Imperium trwała osiem stuleci. Głód 
podboju był wówczas tak wielki, że Imperium przekroczyło Góry Żelazne i wchłonęło niezmierzone 
równiny Zandoru, od położonego na północy Dżalizaru, Miasta Złodziei, po leżące na południu tajem-
nicze góry Lhobanu, gdzie w odludnych klasztorach żyją czcigodni mnisi.

Ale potęga ludzi nie znaczy nic wobec woli bogów. W roku 2450 OG Żelazne Imperium cieszyło się 
spokojem i dobrobytem, gdy z niezbadanych stepów na wschodzie wychynęło nowe, straszliwe zagro-
żenie. U granic stanęli Walkowie – naród dzikich koczowników, znakomitych jeźdźców i wyznawców 
demonów. Wiódł ich Dhaar, największy dowódca, jakiego widział świat. Wypełniając przepowiednie 
Walkirii, wojowniczych kapłanek naczelnego demona Sza-Mekri, przybył na zachód, by zmiażdżyć 
Żelazne Imperium pod kopytami swego rumaka.

Niszczycielski najazd Walków zupełnie spustoszył Zandor. Kurhanci i Nordowie z północy naparli 
na Imperium, by schronić się w jego granicach przed gniewem koczowników. Południowe prowincje 
poszły natomiast za przykładem Kyros, które ogłosiło niepodległość. W kilka lat przepadł dorobek 
tysiącleci.

Cywilizacja nie upadła całkowicie z jednego tylko powodu. Otóż podczas długiego oblężenia Dża-
lizaru Dhaar umarł nagle i tajemniczo we własnym namiocie. Po jego śmierci horda Walków poszła 
w rozsypkę, a rozmaite klany koczowników skupiły się wokół trzech zwaśnionych synów wodza i osia-
dły w Zandorze. Tymczasem Żelazne Imperium powoli konało. 

Dziennik bohatera: Lotos
Jedną spośród najbardziej tajemniczych zmian, które przyniosła światu Gwiazda Grozy, było pojawienie się 
lotosu. Ta dziwaczna roślina o różnobarwnych kwiatach: czerwonych, białych, fioletowych i innych, występu-
je na całym kontynencie, choć w różnych postaciach. Na ziemiach Kaledów rośnie zielony lotos, który niczym 
jemioła czepia się konarów prastarych dębów; powierzchnię Morza Brunatnego porasta z kolei fioletowy, 
podobny do nenufarów. Skądkolwiek pochodzi, roślina ta  posiada wielkie moce, choć jest bardzo niebez-
pieczna. W stanie surowym stanowi silną truciznę, a jej spożycie może doprowadzić do śmierci. Odpowiednio 
spreparowana i połączona z innymi substancjami tworzy natomiast cudowne toniki, eliksiry i wywary. Każdy 
rodzaj lotosu ma inne właściwości, zależne od koloru płatków oraz pozostałych składników. Niezwykły kwiat 
bada od wieków zamknięta sekta, zwana Mistrzami Lotosu. Jej adepci w ścisłej tajemnicy poznają sekretne 
przepisy swych nauczycieli i gotowi są zabić, byle zdobyć receptury rywali. Sławą największych Mistrzów 
Lotosu cieszą się Alchemicy z Wolnego Miasta Gis.
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„Słowo i ogień, oto broń którą Hulian dał ludziom przeciwko ciemności”. 

– Księga Stali,  
objawione pismo Świętych Kowali

KULTURY DOMINIÓW MORZA GROZY
AMAZONKI

Cywilizacja Amazonek jest stosunkowo młoda – powstała w roku 1538 OG, gdy kobiety z wyspy 
Askaja podniosły bunt przeciw Żelaznemu Imperium, a potem zabiły lub wygnały wszystkich męż-
czyzn. Od tamtej pory, jeżeli nie liczyć niewolników rozpłodowych, na świętej ziemi Askai postawiło 
stopę zaledwie kilku członków męskiego rodu. 

Ponieważ Amazonki płodzą potomstwo z jeńcami z rozmaitych stron świata, przedstawicielki tej 
kultury bardzo różnią się między sobą wyglądem, karnacją i kolorem włosów. Setki lat wojowania 
i odpowiedni dobór partnerów spowodowały jednak, że prawie wszystkie są wysokie i atletyczne, 
a pod ich ognistym spojrzeniem mężczyźni drżą jak liście.

 Jeżeli Amazonka urodzi chłopca, natychmiast odbiera się go matce i oddaje rodzinie z kontynen-
tu, pilnie zatajając pochodzenie. Dziewczynka pozostaje przy rodzicielce i uczy się na przyszłą Ama-
zonkę. Na Askai nie ma typowych rodzin, a dziewczynki, wychowywane przez instytucje publiczne, 
łączy z przyszłymi towarzyszkami broni więź silniejsza niż z rodzoną matką. Dość powszechne są też 
małżeństwa jednopłciowe. 

Amazonki to wojowniczki i żeglarki, celujące w obydwu tych rzemiosłach, nic więc dziwnego, 
że centralne miejsce w ich edukacji zajmuje nauka władania bronią i przygotowanie do służby na 
okrętach. Choć w głębi serca nie wszystkie są bardzo wojownicze, zawsze pokazują zewnętrznemu 
światu, że są silne i zajadłe, by zniechęcić ewentualnych wrogów do inwazji na Askaję. Najazdy zda-
rzają się bowiem regularnie, choć jak dotąd wszystkie zostały odparte. 

Amazonki noszą praktyczne, wytrzymałe stroje, skrojone do boju, a nie na salony – na co dzień 
w suknie ubierają się tylko dziewczęta, staruszki i osoby piastujące wysokie stanowiska, na przykład 
Królowe. Zwykłe wojowniczki stroją się tylko na najważniejsze okazje.

Imiona Amazonek pochodzą z rozmaitych kultur, ale nadaje się zwykle im imperialne brzmienie. 
Przywilejem kobiet, które dołączają do mieszkanek Askai, jest zmiana imienia – i wiele z tego prawa 
korzysta, zwłaszcza jeżeli przebyły długą i niebezpieczną drogę, nim ich stopa stanęła na świętej 
wyspie. 

Typowe imiona Amazonek to: Andorarra, Epta, Galla, Remicja, Talira, Wella, Zanarra. Niektóre, 
choć nie wszystkie, dodają do tego imię matki (jak Zandorra, córka Fary).

KURHANICI
Kurhanici, czy też Lud Kurhanów, są wysocy i muskularni, mają bladą skórę i zwykle czarne lub 
popielate włosy. Spośród innych nacji wyróżnia ich niezwykły – i nieco ohydny – zwyczaj zamiesz-
kiwania grobowców. 

Na ziemiach Ludu Kurhanów istniało kiedyś pradawne władztwo, starsze jeszcze niż Cesarstwo 
Keronu. Nawet jego nazwa zaginęła w pomroce dziejów – pozostały po nim jednak sztucznie usypa-
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ne wzgórza, w których pochowano tak zwanych Przodków. Wewnątrz niektórych ciągną się wręcz 
ogromne cmentarzyska. 

Kurhanici żyją, śpią, jedzą i spółkują w podziemnych nekropoliach, w towarzystwie umarłych. 
Swoich zmarłych też chowają w pradawnych mogiłach, więc liczba Przodków stale rośnie. Zresztą 
różnica między życiem i śmiercią nie jest dla Ludu Kurhanów ani duża, ani istotna. To po prostu 
dwa różne stadia bytowania. Przecież po śmierci można pozostać z rodziną, gdy czaszka posłuży 
krewniakowi za kociołek albo syn wyciosa z kości uda ojca maczugę czy inne pożyteczne narzędzie. 

Kurhanici wierzą, że Przodkowie stale do nich przemawiają, wskazują drogę i bronią przed nie-
bezpieczeństwem. Kontrola nad wielką mogiłą daje zatem ogromną potęgę, nie tylko ze względu na 
ukryte w nim skarby (Lud Kurhanów nie zna się na metalurgii i prawie wszystkie metalowe narzę-
dzia pochodzą z grobowców), ale przez wzgląd na opiekę, którą roztaczają nad rodem nowo zdobyci 
Przodkowie.

Królestwo Przodków było tak ogromne, że kurhany znajduje się też na terytoriach Nordów, a na-
wet w granicach Żelaznego Imperium. To prowokuje najazdy Kurhanitów, zawsze gotowych wście-
kle walczyć o kontrolę nad dużym grobowcem, choćby nie wiedzieć jak odległym.

Kurhanici dzielą się na klany, nad którymi panują wodzowie i królowie. Żyją z polowania, hodowli 
zwierząt, prostej uprawy roli i najazdów. Ubierają się w futra lub strzępy pradawnych szat i pancerzy, 
znalezione w kurhanach. Prawie każdy nosi też amulet albo jakiś przedmiot związany z Przodkiem, 
w nadziei, że zapewni mu opiekę. 

Imiona nadają sobie sami, więc zwykle bardziej przypominają przezwiska niż uczciwe miana cy-
wilizowanych ludów. Nazywają się na przykład: Szept w Uszach, Kozia Łapa, Szczerbiec, Zabójca 
Siedmiorga, Obiecana Umarłemu, Widmowy Koń i tak dalej.

DŻALIZARCZYCY
Miasto Złodziei to dom rozmaitych kultur, gdzie mieszkają, handlują i oszukują się nawzajem przy-
bysze z czterech stron świata. Powiedzmy zatem wprost: nie ma czegoś takiego, jak czystej krwi 
Dżalizarczyków, a wyłowienie z tygla ras i narodów kilku szczęśliwców, których można uznać za 
„prawdziwych Dżalizarczyków”, graniczy z cudem. Nawet pierwotni mieszkańcy miasta byli mie-
szaniną dawnych narodów Zandoru i Ludu Kurhanów. Ich współcześni potomkowie są przecięt-
nego wzrostu, brązowoocy, o jasnych obliczach, które łatwo zabarwiają się czerwienią, gdy wpadają 
w złość albo szczypie ich mróz. Chociaż w Dominiach Morza Grozy nikt nie dba o uzębienie, zna-
kiem pochodzenia od dawnych Dżalizarczyków są olśniewająco białe zęby (brak ubytków uchodzi 
przy tym za omen wielkiego szczęścia). Z biegiem lat często przybierają na wadze, ale to raczej kwe-
stia diety niż wrodzonych skłonności. 

Mieszkańcy Dżalizaru uwielbiają płaszcze, peleryny i podobny przyodziewek, który służy za wy-
znacznik bogactwa i statusu. Większość jest przy tym gadatliwa – stąd bierze się popularna wśród 
Nordów obelga: „mielesz ozorem jak dżalizarska dziwka”. 

Najczęściej spotyka się tu imiona imperialne i zandorskie, o harmonijnym, mocnym brzmieniu 
(jak Sebajusz, Dżall, Emella, Torran, Wandajusz, Renja, Furiusz) lub podwojonych samogłoskach 
(Waaron, Taason, Meena).

TRIKARNIJCZYCY 
Trikarnię zamieszkują dwie rasy: Szlachetni Trikarniczycy – to arystokracja, kapłani, dowódcy woj-
skowi, kupcy i tak dalej – oraz znacznie przeważający liczebnie niewolnicy. Wśród tych drugich 
znaleźć można przedstawicieli wszystkich ludów Dominiów, których schwytano w czasie najazdu 
albo kupiono od piratów czy handlarzy żywym towarem z Kaldei, Kyros i Niezależnych Miast. 
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Szlachetni Trikarnijczycy nie są w pełni ludźmi – w ich żyłach płynie wciąż krew pradawnego 
Keronu. Są bardzo wysocy i bardzo wiotcy, skórę mają albo alabastrową, albo – znacznie rzadziej 
– czarną jak obsydian, niezwykle gładką i całkowicie bezwłosą, co często napawa wstrętem przed-
stawicieli innych nacji. Odznaczają się przy tym niezwykłą urodą eleganckich, choć ostrych rysów 
twarzy. Mówi się czasem, że Trikarnijczycy potrafią wydłużyć życie znacznie ponad przewidzianą 
ludziom miarę, choć tych pogłosek nigdy nie potwierdzono.

Ubierają się najczęściej w długie, wytworne szaty z jedwabiu, materiału dość w Trikarni po-
wszechnego i wytwarzanego na miejscu, jedwabniki żyją tu bowiem od niepamiętnych czasów Ke-
ronu. Idąc do boju, wkładają kunsztowne zbroje z brązu, powoli wypieranego obecnie przez żelazo, 
i wysokie szyszaki. 

Większość Trikarnijczyków jest z natury okrutna, jak koty, gdy bawią się schwytaną myszą. Uwa-
żają przy tym inne narody za podrzędne, stworzone do bycia niewolnikami. Ich dekadencja powoli 
zaraziła całe Żelazne Imperium, ale największe ekscesy zepsutych imperialnych nobilów i kupców 
są dziecinną zabawą w porównaniu z codziennym życiem w cytadelach Książąt-Kapłanów Trikarni.

Kulturę Trikarni wyróżniają dwie rzeczy: czarnoksięstwo i niewolnictwo, stanowiące – jak już 
wspomniano – podstawę gospodarki kraju. A ponieważ Szlachetnych Trikarnijczyków jest zaledwie 
garstka i nijak nie zdołaliby kontrolować rzesz niewolników, ci ostatni dzielą się na kasty. Najniż-
szą pozycję zajmują prości zbieracze ryżu, górnicy i karmiciele pijawek (używanych chętnie przez 
szlachtę w celach leczniczych). Nieco wyżej stoją niewolni żołnierze i gwardziści, żyjący w odrobinę 
lepszych warunkach. Nie tylko stanowią oni trzon armii, ale utrzymują w ryzach niewolników gor-
szego gatunku. Szczyt piramidy niewolników zajmują eunuchowie, wykastrowani mężczyźni two-
rzący elitę administracyjną i wojskową. 

Czarnoksięstwo jest na porządku dziennym. Każdy Trikarnijczyk czystej krwi zna się choć tro-
chę na wiedzy tajemnej – inaczej nie poradziłby sobie w świecie intryg i spisków wiecznie głodnych 
wpływów i pozycji rywali.

W Trikarni uprawia się różne formy czarnoksięstwa, najczęściej jednak plugawi się z jego po-
mocą ciała i wzywa demony. Szeroko praktykuje się też Mistrzostwo Lotosu i zażywa narkotyki, do 
czego skłania się również niewolników. Powód jest w tym wypadku prosty: odurzone masy łatwiej 
kontrolować. Trikarnia dzieli się na księstwa, całkowicie niezależne i poddane władzy konkretnego 
rodu. Książęta bezustannie knują przeciw sobie lub prowadzą otwarte wojny.

Stolica kraju, Miasto Książąt jest przy tym neutralne i nie wolno podejmować tam działań wojen-
nych. Stamtąd też Arcyksiążę rządzi całym krajem. Trikarnijczycy z całego serca nienawidzą (i boją 
się) Kaledów, którzy pochodzą od ich dawnych poddanych i po tysiącleciach niewoli wciąż dyszą 
rządzą zemsty.

Typowe trikarnijskie imiona są staroświeckie i zawsze poprzedza je tytuł – jak Księżniczka Salka-
ria, Książę Hulon, Kapłan Tokariel i tak dalej. Pominięcie tytułu w rozmowie z Trikarnijczykiem to 
śmiertelna obraza, o ile nie jest się bliskim krewnym.

WALKOWIE
Walkowie są niscy, przerastają wyłącznie Pigmejów. Mierzą zwykle około półtora metra, a jeżeli 
któryś przekroczy 180 centymetrów, uchodzi za olbrzyma. Mają czarne lub brązowe włosy – tylko 
kapłanki, Walkirie, to blondynki (zwykle farbowane). Wojownicy noszą długie warkocze, które ści-
nają, gdy okryją się hańbą – a zatem im dłuższy warkocz, tym potężniejszy i dzielniejszy rycerz. Bród 
nie noszą, ponieważ jeden z rytuałów wejścia w dorosłość, Ofiara Krwi, wymaga okaleczenia sobie 
policzków i uniemożliwia zapuszczenie zarostu.

Walkowie ubierają się w skóry, a obydwie płci noszą spodnie i buty, najpraktyczniejszy przy-
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odziewek jeźdźców. Uczą się powodować koniem, zanim jeszcze dobrze opanują chodzenie, a ich 
umiejętności jeździeckie są niezrównane. W czasie pokoju podstawą ich gospodarki jest hodowla 
owiec, krów i – oczywiście – koni. W kuchni używa się dużo końskiego i koziego mięsa, a za 
delikates uchodzi napój ze sfermentowanego mleka, który dla innych narodów jest zwyczajnie 
wstrętny.

Dzielą się na klany, na czele których stoją wodzowie, sprawujący władzę pospołu z Walkiriami. 
Wyjąwszy te otoczone lękiem i czcią kapłanki, kobiety Walków mają bardzo niski status, do tego 
stopnia, że małżeństwa zdarzają się tu bardzo rzadko. Częściej Walk po prostu trzyma w jurcie ko-
biety, których pożąda, niczym niewolnice. Dopiero po narodzinach syna ojciec zostaje zobowiązany 
do opieki nad matką.

Na życiu Walków bardzo ciąży ich religia. Czczą demony i uznają ich działanie za przyczynę wielu 
fenomenów natury, na przykład piorunów, stepowych wichrów czy strasznych zaraz, dziesiątkują-
cych bydło i sprowadzających głód na całe klany. Nie lękają się jednak swych bóstw, a przynajmniej 
nie okazują tego publicznie, po prostu szanują ich niezmierzoną siłę. Imiona Walków są gardłowe 
i pełne spółgłosek, jak Dhaar, Kull, Dakka, Rigga, Trog, Vulkat i tak dalej.

WYIMKI Z PRZEWODNIKA  
PO DOMINIACH

NORDHEIM 

Nordheim to kraina głębokich dolin, rwących rzek i pradawnych puszcz – w większości nieza-
mieszkana, gdyż tutejszy lud, Nordowie, grupuje się w żyjące w izolacji klany i uprawia niewiele 
ziemi. Zresztą ten ogromny kraj zasiedlają i inni – Kurhanici, Nandale oraz mieszkańcy nielicz-
nych placówek Imperium.

Dzikie Nordheim to ojczyzna watach wilków, niedźwiedzi, pum i niezliczonych innych drapież-
ników. Nic dziwnego, że przetrwać tu mogą tylko najsilniejsi. Jest też zasobne w surowce: drewno 
i znakomitej jakości kamień, a także miedź, żelazo i złoto. Ale Nordowie to barbarzyńcy, którzy 
słabo znają się na obróbce metali – nie umieją wydobywać rudy i z trudem radzą sobie jako kowale. 
Najchętniej po prostu kupują albo kradną metalową broń i narzędzia od południowców, choć nie-
którzy powoli uczą się fascynującej sztuki metalurgii.

W sercu Nordheim wznosi się ogromny wulkan, zwany Dymiącym Szczytem czy też Górą Ognia. 
Przed pięćdziesięciu laty przybyła tu grupa Imperiałów, która zbudowała dziwaczną świątynię zwaną 
Monastyrem  Młota. Rychło najechali na nią Nordowie, pewni, że na miejscu zastaną tylko garstkę 
nieporadnych kapłanów, strzegących cennych reliktów. Nie mogli się bardziej pomylić. Świątyni 
bronił hufiec zakutych w metal wojowników, którzy rozbili barbarzyńców w pył. Od tej pory Nordo-
wie darzą dziwnych sąsiadów niechętnym szacunkiem i stopniowo uczą się z nimi współżyć. Kapłani 
okazali się bowiem wyznawcami Huliana, Boga Kowala, i uczą barbarzyńców wielu pożytecznych 
sztuk, w tym sekretu kucia żelaza!

CZERWONA PUSTYNIA
Mędrcy uczą, że Czerwona Pustynia powstała dopiero po upadku Gwiazdy Grozy, gdy szumiącą tu 
onegdaj ogromną puszczę zasypał opadający pył. Dziś trudno w to uwierzyć – na setki mil ciągnie się 
tu miałki, rudy piasek i jałowe skały, pośród których tu i ówdzie wyrasta oaza. Pustynia kryje jednak 
wiele skarbów oraz cudów: są tu ogromne lasy skamieniałych drzew, równiny poznaczone żyłami 
rudy, z których tu i ówdzie wyłaniają się na powierzchnię drogocenne klejnoty i, przede wszystkim, 
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czerwony lotos. To szczególnie cenna odmiana tajemniczej rośliny, której niewielkie zarodniki po-
rastają kamienne płatki róż pustyni.

Pustynia jest niezwykle niebezpieczna i zamieszkana przez śmiertelnie groźne bestie. Oprócz 
skorpionów i węży, zarówno małych, jak i ogromnych, żyją tu bardzo groźne czaszkale oraz legen-
darny potwór: przerażający Ulatisza, Ten, Który Ryje w Piaskach.

Jeżeli idzie o zaludnienie, to na Czerwonej Pustyni znajduje się kilka Niezależnych Miast – morze 
piasku zamieszkują natomiast koczownicze plemiona pasterzy, jedyne ludy zdolne przetrwać w tak 
trudnych warunkach. Dzielą się na klany, które rozróżnia się zwykle po kolorach szat. Brunatni 
i Zieloni Nomadzi są pokojowo usposobieni, czerwoni natomiast są niezwykle agresywni.

Gdy przedstawiciele klanu Czerwonych Nomadów odsłaniają twarze, zachowują się serdecznie 
i jowialnie. Ale to zdarza się bardzo rzadko – częściej ich oblicza skrywa kballa, rodzaj grubej zasło-
ny. Wówczas są gotowi napaść człowieka bez najmniejszej prowokacji, obrabować ze wszystkiego 
i porzucić, by umarł z pragnienia, nie czując przy tym cienia żalu. 

Niektórzy twierdzą, że Czerwoni Nomadzi wywodzą się od ocalałych mieszańców Upadłej Dzie-
dziny Keronu, posługują się bowiem dziwaczną mową i czczą duchy pustyni, zwane Dżinami. Ten 
niezmiernie wojowniczy lud wdziera się czasem na Hebanową Sawannę i toczy krwawe wojny w tam-
tejszymi plemionami.
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„Zwę się Szangor, psie! Zabiję cię za to, żeś śmiał zakuć mnie w kajdany!”
 – krnąbrny niewolnik i jego nowy pan  

na targu ludzi w Faberterrze

POMYSŁY NA BOHATERÓW
Świat Bestii i Barbarzyńców jest tak pełen ciekawych postaci, że wybór może być przytłaczający! Po-
niżej znajdziecie garść pomysłów na bohaterów, charakterystycznych dla konwencji magii i miecza. 
Możecie je wykorzystać jako podstawę własnych koncepcji niezwykłych herosów.

Amazonka. Dominia Morza Grozy nie są łaskawe dla kobiet – prawie wszędzie widzi się w nich 
obiekty męskiego pożądania albo, co gorsza, rozpłodowe samice. Amazonka to kobieta, której uda-
ło się wyswobodzić i teraz żyje oraz walczy jak mężczyzna. Jedyna kultura złożona w całości z Ama-
zonek kwitnie na wyspie Askaja, ale i poza nią nie brakuje dzielnych wojowniczek, które porzuciły 
domowe ogniska. Na przykład w Nordheim żyją Wdowy Włóczniczki, które chwyciły za mężowską 
broń, by pomścić wymordowane rodziny.

Bandyta. Imperium, ostoja prawa i cywilizacji, chwieje się w posadach, a na świecie nie brakuje 
nikczemników gotowych z tego faktu skorzystać. W ich liczbie jest i ten awanturnik, żyjący z tego, 
co uda mu się zrabować lub ukraść. Większość bandytów to łotry bez sumienia, ale nieliczni zabie-
rają bogatym, by rozdać biednym. Prości ludzie kochają słuchać ballad i opowieści o ich wyczynach.

Barbarzyńca. Słowo „barbarzyńca” to dosłownie „człowiek, który bełkocze”. Oznacza ono 
wszystkich, którzy nie mówią płynnie językiem Imperium i wywodzą się z dzikich ludów żyjących 
poza jego granicami. Barbarzyńców przedstawia się zwykle na dwa sposoby: jako zwalistych osiłków 
bez krzty kultury, którzy respektują tylko siłę, albo szlachetnych dzikusów, żyjących w harmonii 
z naturą na sposób, który cywilizacja utraciła. W rzeczywistości większość barbarzyńców ma coś 
z obu typów. 

Kurtyzana. Kurtyzana może być tancerką na dworze księcia albo zwykłą dziewką karczemną. 
Zawsze jednak jest śliczna, biegła w arkanach sztuki miłosnej oraz bardzo skuteczna, gdy trzeba 
owinąć wokół palca głupiego, olśnionego jej urodą mężczyznę. 

Gladiator. Gladiatorzy walczą na arenie ku uciesze tłumu. Część cieszy się bogactwem i sławą, 
a kobiety mdleją na ich widok, inni za garść miedziaków desperacko szarpią się ze wściekłymi psami 
w plugawych zaułkach. Gladiatorzy to najczęściej niewolnicy, którzy żyją lepiej niż ludzie wolni, 
a właściciele nie skąpią im jadła ani opieki – aż do śmierci na arenie.

Mistrz Lotosu. Ten znakomity alchemik, truciciel i lekarz ma reputację groźnego znawcy ta-
jemniczej rośliny, który z jej pomocą potrafi równie dobrze uleczyć ranę, wywołać niezwykłe wizje 
albo sprowadzić śmierć w męczarniach. Mistrzowie Lotosu to zamknięta sekta, która pilnie strzeże 
swoich sekretów.

Najemnik. Niektórzy walczą dla idei, inni w samoobronie. Najemnik zabija dla łupów i pienię-
dzy. Zwykle, choć nie zawsze, jest świetnym wojownikiem – czasem jednak groźnie wyglądający 
zabijaka jest pyszałkiem, który potrafi wyłącznie się przechwalać. Niestety, póki nie błysną miecze, 
nie sposób odróżnić prawdziwego rębajły od samochwała. Warto też pamiętać, że każdy najemnik – 
niezależnie od umiejętności – jest lojalny przede wszystkim wobec własnej sakiewki.



12

STARTER

Mnich. Mnisi to poszukiwacze oświecenia oraz doskonałości, którzy dzięki medytacji i kon-
templacji potrafią przekroczyć ograniczenia ludzkiego ciała. Niektórzy umieją miesiącami znosić 
pragnienie i głód, inni natomiast mogą pozbawić człowieka życia jednym uderzeniem gołej ręki. 
Najsławniejsi mnisi pochodzą z odległego Lhobanu, istnieje jednak szereg innych sekt, na przykład 
Stylici z Kraju Totemów. Część to stroniący od przemocy poszukiwacze mądrości i filozofowie, inni 
natomiast walczą ze złem tego świata przy użyciu sztuk walki. Niestety nie wszyscy są dobrzy – nawet 
wśród mnichów istnieją grupy szerzące zło w przekonaniu, że w ten sposób szybciej można osiągnąć 
doskonałość.

Koczownik. Koczownik zawsze jest w ruchu. Niektórzy, jak Walkowie, to pasterze, pędzący 
stada w poszukiwaniu paszy. Inni żyją z łowów i migrują za swoją zwierzyną – tak czynią plemiona 
Hebanowej Sawanny polujące na gnu. Niektórzy koczownicy wędrują pieszo, ale większość posiada 
wierzchowce i znakomicie radzi sobie w siodle.

Pirat. Morscy rozbójnicy nie znają żadnego pana, prócz kapitana swego okrętu, i ataku-
ją każdy statek, który wpadnie im w oko. Niektórzy zachowali resztki honoru i człowieczeństwa, 
ale większość to po prostu banda zbirów. Specjalną odmianą piratów są Korsarze z Kaldei, któ-
rym Król Kaldei przebaczył winy i wziął pod opiekę, pod warunkiem, że wytępią innych piratów 
z Oceanu Bezkresnego.

Kapłan. W Dominiach Morza Grozy czci się wielu bogów, nie brakuje zatem i kapłanów. Choć 
nazywa się ich tym samym słowem, ogromnie się między sobą różnią. Zwyrodniały przywódca kultu 
Hordan różni się od pobożnego pasterza Boskiej Diady albo kapłanki-akuszerki Etu jak dzień od 
nocy. Pamiętaj przy tym, że w Dominiach Morza Grozy kapłani nie mają nadnaturalnych mocy. Jeże-
li jej pożądają, muszą wstąpić na śmiertelnie niebezpieczną ścieżkę czarnoksięstwa.

Mędrzec. Choć światem władają dziś żołnierze, barbarzyńcy i najemnicy, nie wyginęli jeszcze lu-
dzie gotowi ochraniać i pielęgnować wiedzę. Nazywa się ich mędrcami. Część pracuje w Bibliotece 
Syrantyjskiej albo dla oświeconych nobilów którzy znajdują przyjemność w lekturze – jakkolwiek 
jednak zarabiają na chleb, mędrcy w pierwszym rzędzie starają się chronić i poszerzać ludzką wie-
dzę.

Niewolnik. Niewolnictwo jest niestety na porządku dziennym, być może zatem i bohater uro-
dził się w okowach, albo został w nie zakuty. Niewolnicy pochodzą ze wszystkich klas, a obecny lub 
dawny niewolny to bardzo zdeterminowana postać o szerokim wachlarzu umiejętności. Nie musi 
być prostym sługą – obroże niewolników noszą i wojownicy z armii Trikarni, i mędrcy czy pisarze, 
których zachowano przy życiu ze względu na niecodzienne umiejętności. Pamiętaj, każdy może po-
paść w niewolę!

Czarnoksiężnik. Magia to niebezpieczne rzemiosło, które wymaga żelaznej woli i ciągłych ćwi-
czeń, ponieważ naginając tajemne moce do swoich zamiarów, czarnoksiężnik naraża własną duszę. 
Magowie powinni znać ryzyko, nim zaczną szeptać zakazane zaklęcia! Czarnoksiężnik to ogólna 
nazwa na wszystkich ludzi posługujących się mocą tajemną. Wielu z nich to zwykli szarlatani, ale 
część faktycznie posiadała ogromne moce i należy do najgroźniejszych mieszkańców Dominiów. 

Złodziej. Bogactwo przyciąga ludzi chętnych coś z niego uszczknąć. Złodziej wprawnie pozba-
wia innych własności, kpiąc sobie z zamków, murów i gwardzistów. Może być członkiem potężnego 
cechu, jak działająca w Dżalizarze Gildia, albo pracować na własną rękę – zawsze jednak jest mi-
strzem wkradania się tam, gdzie nikt go nie prosił.
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NOWE PRZEWAGI
BOHATER/BOHATERKA W PELERYNIE (BOJOWA)
Wymagania: Nowicjusz, Zręczność k8+, Walka k6+, Skradanie k6+ 

Kim byłby zakapturzony łotrzyk bez peleryny z kapturem? Ta Przewaga pozwala postaci skutecznie 
parować ciosy i zwodzić przeciwnika z pomocą płaszcza albo peleryny. Póki nie jest Obładowany  
i nie ma tarczy, bohater używa płaszcza jak tarczy (+1 do Obrony, Osłona -2), zachowując obie dło-
nie wolne. Ponadto, gdy wykonuje Trik z pomocą peleryny, może ułożyć przed sobą Mały Wzornik 
Wybuchu, tak by krawędź dotykała jego figurki. Trik działa na wszystkie postaci pod Wzornikiem.

PRZYJMIJCIE OFIARĘ! (NIESAMOWITA) 
Wymagania: Nowicjusz, Duch k6+, Siła k6+, Wigor k6+ 

Zbryzgany posoką heros, który brodzi we krwi wrogów, każdą śmierć poświęcając swojemu bóstwu, 
to znany motyw fantasy barbarzyńskiej. Ta Przewaga pozwala oddać go w mechanice gry. Natych-
miast po zabiciu wroga w walce bohaterka może wykonać akcję darmową i przetestować Ducha -2, 
dodając +1 za każdego nieprzyjaciela, poza pierwszym, którego wysłała na tamten świat w tej run-
dzie. Sukces znaczy, że bogowie (albo los, a może to tylko morale?) spoglądają na postać łaskawie 
i zapewniają jej +1 do obrażeń lub +1 do Wytrzymałości – albo obie premie, jeżeli uzyskała przebi-
cie. Posiadacze Przewagi Kapłan dodają do rzutu +2. Efekt trwa do końca sceny. Z Przewagi można 
korzystać wielokrotnie, aż do uzyskania premii +2 do obrażeń i Wytrzymałości.

W SAMEJ PRZEPASCE/BOHATERKA W BIKINI (BOJOWA) 
Wymagania: Figura, Nowicjusz, Zręczność k8+, Wigor k6+ 

W komiksach, filmach i książkach często pojawiają się półnadzy barbarzyńcy, którzy zwyciężają całe 
hordy wrogów nie odnosząc przy tym najmilejszego zadrapania. A także ubrane w pancerne bikini 
amazonki, którym walka z paskudnymi potworami nie burzy nawet fryzury. Ta Przewaga pozwala 
odgrywać takie właśnie postaci – jej posiadacz lub posiadaczka wykonuje bowiem darmowy rzut na 
Wyparowanie po każdym ataku wroga, który spowodował Rany. Oczywiście nie może wówczas no-
sić Pancerza na korpusie (tarcza jest dozwolona). Wolno jej ubrać hełm, naramienniki i nagolenni-
ki, ale wyłącznie w celach estetycznych – jeżeli korzysta z tej Przewagi, takie dodatki nie zapewniają 
Pancerza.

GRZMIĄCY RYK/KĄŚLIWA UWAGA (BOJOWA) 
Wymagania: Doświadczony, Wyśmiewanie lub Zastraszanie k8+, Walka k8+ 

Walka to nie tylko wymiana ciosów. Barbarzyńcy ryczą, nim uderzą toporem, a sprytni szermie-
rze podkreślają każdy sztych dowcipną uwagą. Wybierając tę Przewagę, należy zdecydować się na 
Zastraszanie (nazywa się wówczas Grzmiący ryk) albo Wyśmiewanie (Kąśliwa uwaga). Raz na turę 
postać może wykonać darmowy Trik odpowiedniej umiejętności bez kary za Wiele Akcji.
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ZOSTAŁ JESZCZE JEDEN (NIESAMOWITA) 
Wymagania: Doświadczony, Spryt k6+, Skradanie k6+, Reperowanie k6+ 

Bohaterka zawsze sprytnie ukrywa przy sobie pewną liczbę samodzielnie wykonanych noży, które wy-
glądają jak szpilki do włosów, elementy zbroi czy jakkolwiek sobie życzy. Zadają Si+k4 obrażeń i moż-
na nimi rzucać na Zasięg 4/8/16 oraz używać w normalnej walce (choć domyślnie służą do rzucania).

Liczba noży nie jest ustalona: po prostu, póki postać nie wyrzuci 1 na kostce Wysportowania 
(niezależnie od Kości Figury), zawsze ma pod ręką kolejne ostrze. 1 oznacza, że się skończyły i w tej 
walce nie może dłużej używać Przewagi – musi najpierw pozbierać sztylety. Jeśli to niemożliwe, 
Przewaga pozostaje nieaktywna do chwili uzupełnienia zapasów.

Przewaga ma jeszcze jedno zastosowanie. Raz na sesję postać może zadeklarować, że ma przy 
sobie normalny sztylet albo wytrych, nawet jeżeli została obszukana. Następnie Przewaga przestaje 
działać aż do następnej sesji. Z opcji tej skorzystać mogą nawet półnadzy barbarzyńcy, chociaż wy-
tłumaczenie, gdzie przechowują sztylet, wymagać będzie nieco pomysłowości.
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ZASADY ŚWIATA
OSZCZĘDNOŚCI

Bohaterowie fantasy barbarzyńskiej często znajdują nieprzebrane bogactwa – i równie błyskawicz-
nie je tracą. Kolejną przygodę zaczynają bez grosza przy duszy, gotowi ruszyć na niebezpieczną 
wyprawę, by się wreszcie wzbogacić.

By ten motyw oddać, załóżcie, że po uzupełnieniu ekwipunku (naprawieniu zbroi czy zakupieniu 
strzał – pamiętajcie, że straconą broń odzyskuje się za darmo!) bohaterka zaczyna hulać, wydając 
resztę skarbów na wino, kurtyzany czy inne rozrywki zgodne z jej charakterem (na przykład książki, 
jeżeli jest uczona). Potem zostaje jej niewielka sumka, w sam raz na nieprzewidziane wydatki i ewen-
tualne niezbędne wyposażenie. To właśnie Oszczędności – wynoszą one zwykle 100 księżyców po-
mnożone przez Rangę bohatera, choć MG może tę sumę zwiększyć albo zmniejszyć.

Oszczędności nie mogą być wyższe niż kwota zarobiona podczas przygody, po której je zachowa-
no. A więc, jeżeli Doświadczona postać zgarnęła liche 30 księżyców, tyle właśnie posiada i może co 
najwyżej pomarzyć o rzekach wina i pięknych tancerkach.

Oszczędności z kolejnych przygód można kumulować, jeżeli nie przeszkodzi w tym Hulanka 
(patrz podręcznik do Bestii i Barbarzyńców) albo nie zdarzy się nieszczęście w rodzaju napaści i ra-
bunku.
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MAGIA
„Przez dawne pakty Keronu, wzywam cię! Przybądź, potężny Ulaszo, Pożeraczu Dusz, przybądź 
i okaż swą moc!” 

– Zanator, Tyran Kwollaby

CZARNOKSIĘSTWO
Umiejętność nadprzyrodzona: Czarnoksięstwo (Spryt) 

Początkowe Punkty Mocy: 10 

Początkowe moce: 2 

Dostępne moce: bariera, mowa zwierząt, pocisk, przykręcenie/podkręcenie, wybuch, zamęt, sowi 
wzrok, odbicie, przebranie, wyssanie magii, wyssanie sił*, ukrycie/wykrycie mocy, seans, opląta-
nie, przerażenie, wir mocy, dematerializacja, niewidzialność, ochrona, władca marionetek, uśpie-
nie, grom, dar języków, porażenie, wezwanie sojusznika.

Czarnoksięstwo to bardzo niebezpieczny rodzaj magii – dzięki tajemnym zaklęciom i plugawym ry-
tuałom pozwala bowiem skłonić do interwencji zapomniane bóstwa i inne potęgi, których człowiek 
znać nie powinien.



17

BOHATEROWIE DOMINIÓW

Istoty takie hojnie szafują swoją łaską, ale i wiele wymagają. Niejeden śmiałek parający się czarną 
magią zapłacił za potęgę szaleństwem lub utratą duszy, którą pożarła istota rodem z najgorszych 
koszmarów. Demony są bowiem zawsze głodne i czarnoksiężnik może obłaskawić je, karmiąc wła-
sną energią życiową – uzyskuje wówczas większą moc. 

Dlatego mag może sam zadać sobie Ranę, by uzyskać 2 Punkty Mocy albo +1 do testu Czar-
noksięstwa. Rana taka odpowiada za energię przekazaną mrocznym potęgom, więc nie można jej 
Wyparować i musi się zasklepić siłami natury. Karę za Ranę uwzględnia się dopiero po wykonaniu 
testu Czarnoksięstwa, na potrzeby którego ją zadano. Czarnoksiężnicy mogą też korzystać z Prze-
wagi Wyssanie duszy.

Sprzężenie: Jeżeli w tekście Czarnoksięstwa wypadnie Katastrofa, złe bóstwa odpowiedzialne 
za moce czarnoksiężnika wpadają w gniew. Bohater rzuca w tabeli Katastrof Czarnoksięskich, by 
sprawdzić, co się stało.
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KATASTROFY CZARNOKSIĘSKIE
K20 EFEKT

1

Piętno zła. Ciało postaci trwale się przeobraża: jej paznokcie przypominają od teraz długie 
szpony, zęby zmieniają w ostre kły czy coś w tym rodzaju (decyduje mroczna wyobraźnia 
MG). W rezultacie bohater otrzymuje Drobną Zawadę Brzydal – ale również +1 do obrażeń 
zadawanych gołymi rękami. Gdy ten rezultat wypadnie ponownie, Zawada staje się Poważna, ale 
premia do obrażeń nie wzrasta.

2-4 Mroczne energie. Ciało postaci wypełnia siła nie z tego świata. Bohater jest w Szoku przez 1k6 
rund i na 24 godziny traci jeden poziom umiejętności Czarnoksięstwo.

5-8 Uderzenie mocy. Mag musi przetestować Wigor, by uniknąć Eliminacji. Sukces oznacza jeden 
poziom Zmęczenia, który znika po godzinie.

9-12 Ludzki umysł nie obejmie. Postać doświadcza krótkiej wizji PRAWDZIWEJ natury istoty, 
której zawdzięcza moce – to wystarczy, by słabszy umysł się załamał. Testuje Strach -4.

13-15 Diabelski żart. Moc działa z przebiciem, ale na całkiem inny cel: zaklęcie dobroczynne 
wzmacnia wroga, a szkodliwe działa na czarnoksiężnika lub jego sojusznika.

16-18
Zjawienie plugawego boga. Złowrogie bóstwo pojawia się w całej glorii, wywołując ból i strach! 
Postaci pod Dużym Wzornikiem Wybuchu wokół czarnoksiężnika (i on sam) otrzymują 3k6 
obrażeń i muszą przetestować Strach.

19
Nasyć mój głód! Któraś z mrocznych istot wbija zęby w energię życiową postaci. Wigor 
czarnoksiężnika spada o jeden rodzaj kostki. Co tydzień bohater może testować Wigor -4, by 
odzyskać utracony poziom. Katastrofa powoduje, że utrata jest trwała. Jeżeli Wigor spadnie 
w związku z tym poniżej k4, mag umiera straszną śmiercią, pożarty żywcem przez demony.

20
Pożarcie duszy. Złe bóstwo odrywa i pochłania fragment duszy czarnoksiężnika. Jego Duch 
spada trwale o jeden rodzaj kostki. Jeśli zmniejszy się poniżej k4, dusza postaci zostaje 
całkowicie zniszczona, a ona sama staje się opętanym przez demona BN pod kontrolą MG (Duch 
wraca wówczas do wyjściowego poziomu).
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ISTOTA Z GROBOWCA
„Módl się do Przodków, ale zamykaj na noc wrota.”

 – stare porzekadło Ludu Kurhanów

Abstrakcyjna Wędrówka. Jak wiele innych przygód do Bestii i Barbarzyńców, ten scenariusz używa 
specjalnego systemu, który pozwala błądzić po ogromnych labiryntach bez konieczności przygotowywa-
nia ich planów. Rzecz działa szczególnie skutecznie, gdy postaci chcą dotrzeć w jakieś miejsce (na przy-
kład do głównej sali świątyni, gdzie zaraz ma zacząć się ofiara z ludzi) w krótkim czasie. Najpierw wybie-
rzecie Cechę Wędrówki, na przykład Przetrwanie, gdy błądzicie w głuszy, albo Złodziejstwo w labiryncie. 
Potem określcie, jak długo trwa pojedyncza tura eksploracji – może to być równie dobrze pięć minut, 
godzina, pół dnia i tak dalej. Po trzecie, wybierzcie przewodnika, który w każdej turze testuje Cechę Wę-
drówki, z ewentualnym Wsparciem pozostałych. Za sukces i każde przebicie otrzymuje jeden Znacznik 
Wędrówki. Potem MG ciągnie jedną kartę z Talii Akcji, w ten sposób określając, z czym przyjdzie się 
teraz zmierzyć drużynie. Kiedy grupa zgromadzi określoną liczbę Znaczników (zwykle między 8 a 16), 
dociera na miejsce przeznaczenia. Ustalona zawczasu długość rundy pozwala wówczas stwierdzić, ile cza-
su zajęła wędrówka. Ten system jest nieco bardziej skomplikowany od stosowanego do tej pory, ale za to 
pozwala na właściwie nieskończoną tułaczkę po bezdrożach i labiryntach.

Budzi was straszliwe łupanie w skroniach, a fakt, że wasze głowy spoczywają na kamieniach, 
wcale nie pomaga. Leżycie na podłodze dużego, ciemnego pomieszczenia, które wygląda na gro-
bowiec. Światło wpada tu wyłącznie przez szczelinę w wysokim suficie. Zagląda przez nią właśnie 
śliczne lico Zalory, kurtyzany, która zabawiała was w wiosce Takora. Obok majaczy twarz jej 
ojca.

Dziewczyna jest zasmucona. „Błagam, wybaczcie mi” – mówi – ale to jedyny sposób. Jeżeli nie 
nakarmimy Istoty z Grobowca podczas każdej pełni, przyjdzie i pożre mieszkańców naszej osady.”

W panice rozglądacie się dokoła, dopiero teraz zauważając blade, ludzkie kości, lśniące wśród 
gruzowiska.

„Jest popołudnie” – mówi Tarro, ojciec Zalory. „Istota nie obudzi się przed zmierzchem. Macie 
czas zmówić ostatnią modlitwę, nieznajomi. Jeżeli będziecie mieć szczęście, śmierć, którą znajdziecie 
w Grobowcach Nar Takara, będzie miłosierna.”

Drużyna jest w zrujnowanej podziemnej sali, części keroniańskiego cmentarzyska, położonego gdzieś 
na wschód od Upadłej Dziedziny Keronu. Jest wczesne popołudnie, bohaterowie mają więc trochę 
czasu, by znaleźć wyjście, nim o zachodzie słońca przebudzi się Istota z Grobowca, by ich pożreć. A to 
znaczy, że jak najszybciej muszą zacząć badać nekropolię. O ile nikt nie nosi przy sobie pochodni, 
wszyscy otrzymują karę za Mrok. Do szczeliny w suficie nie da się w żaden sposób wspiąć (potrafi to 
tylko Istota z Grobowca, która z pomocą zdolności Ścianołaz wychodzi i żeruje na zewnątrz).

Cały scenariusz opiera się o system Abstrakcyjnej Wędrówki. Cechą Wędrówki jest Przetrwanie (lub 
Spryt -2), które testuje się co pół godziny. W każdej rundzie MG odsłania kartę z Talii Akcji i rozgrywa 
stosowną scenę. Gdy drużyna zgromadzi osiem Znaczników, dociera do Bramy (patrz niżej).

Znaczniki Hałasu. Za wykonywanie konkretnych działań drużyna gromadzi Znaczniki Hałasu. 
Pozwalają śledzić, czy mieszkańcy labiryntu wiedzą już o obecności bohaterów, i aktywować kon-
kretne wydarzenia.

Kontrolujcie, ile Rund Wędrówki minęło: kiedy suma Rund Wędrówki i Znaczników Hałasu 
osiągnie osiem lub więcej, Istota z Grobowca przebudzi się i ruszy tropem drużyny!



20

STARTER

SCENY
Dwójka – Ogromny głaz. Bohaterowie pną się (jeżeli karta jest czerwona) albo schodzą w dół 
schodów (gdy jest czarna), gdy nagle któryś staje na ruchomym stopniu. Z góry zaczyna toczyć się 
ogromny, kamienny cylinder, miażdżąc wszystko na swojej drodze – w tym i drużynę! Potraktuj 
scenę jak Krótkie Spięcie, wymagające testu Wysportowania -2.

Trójka – Gong. Drużyna wkracza do dużej sali, chyba świątynnej – są tu pozostałości zniszczonego 
(pewnie przez trzęsienie ziemi) ołtarza, za którym znajduje się wielki, brązowy gong. Gdy przeszu-
kać okolicę (Spostrzegawczość -2), znaleźć można porzucony za ołtarzem sztylet do składania ofiar 
oraz wielka brązową pałkę (Si+k8, Dwuręczny, Broń Improwizowana) – z jej pomocą bito w gong. 
Jeżeli drużyna ulegnie pokusie i uderzy w tarczę, początkowo nic się nie stanie – dostaną tylko 
Znacznik Hałasu. Ale po 1k4 rundach do komnaty wpadnie 2k6 Szczurów Grobowych, niebez-
piecznych, wielkich i agresywnych bestii!

Szczur Grobowy (losowa liczba). Użyj statystyk wilka z podręcznika podstawowego Savage 
Worlds Edycji Przygodowej.

Czwórka – Zamknięte przejście. Podczas pradawnego trzęsienia ziemi ten korytarz przegrodził 
ogromy głaz. Któryś z bohaterów musi go odsunąć, testując Siłę -4 (pozostali mogą udzielić mu 
Wsparcia). Z przeszkodą można mierzyć się wielokrotnie, ale każda nieudana próba powoduje po-
ziom Zmęczenia (który znika po dwóch rundach Wędrówki). Kiedy uda się oczyścić przejście, dru-
żyna otrzymuje też Znacznik Hałasu. Jeżeli natomiast grupa nie zdoła usunąć głazu, musi zawrócić 
i odrzucić dwa Znaczniki Wędrówki.

Piątka – Pechowy złodziej. W niewielkim pomieszczeniu bohaterowie znajdują zwłoki mężczyzny 
– chyba złodzieja, bo spoczywa z dłonią na zamkniętej skrzyni, zdobionej kunsztownie rytym sre-
brem. Zabiła go zatruta igła, co można stwierdzić po udanym teście Złodziejstwa albo Spostrzegaw-
czości -2. W skrzyni zamknięto stertę czarnych, polerowanych opali – rzekomych, bo wystawione 
na słońce okażą się być jajami, z których wylęgną się egzotyczne skarabeusze. Niefortunny złodziej 
ma natomiast przy sobie trzy pochodnie, sztylet, procę i zestaw wytrychów.

Szóstka – Studnia. Korytarz, w którym znalazła się drużyna, wygląda wprawdzie na ślepy zaułek, 
ale w rzeczywistości kończy się dnem studni. Przy odrobinie wysiłku bohaterowie mogą wspiąć się 
jej szybem na wyższy poziom świątyni. Rzecz wymaga trzech testów Wysportowania (0, -2 i +2), ale 
z górnego poziomu znacznie bliżej do wyjścia, grupa otrzymuje zatem dwa Znaczniki Wędrówki.

Siódemka – Waako, Mieszkaniec Ciemności. Prócz Istoty z Grobowca nekropolię zamieszku-
je niejaki Waako, ostatni pozostały przy życiu trikarnijski niewolnik, który obecnie niewiele różni 
się od dzikiej bestii. Jeżeli grupa nie ma żadnych Znaczników Hałasu, Mieszkaniec Ciemności po 
prostu poluje tutaj na szczury i musi przetestować zaskoczenie – jeżeli zwycięży, zdąży się ukryć, 
a potem zacznie cichcem podążać za drużyną. Jeśli bohaterowie mają Znaczniki Hałasu, Waako już 
czai się w ciemnościach, gotów uderzyć z zaskoczenia (i, najchętniej, porwać jakąś kobietę). Ranny, 
podda się. Zna doskonale nekropolię i może zaprowadzić grupę do wyjścia (+2 do każdego testu 
Wędrówki) lub, jeżeli bohaterowie się uprą, do Leża Istoty. Oczywiście przy pierwszej okazji spró-
buje uciec albo zdradzić drużynę.
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 (H) Waako, Mieszkaniec Ciemności. Użyj statystyk Pokracznego Sługi, podnosząc Spryt i Skra-
danie się o jeden rodzaj kostki.

Ósemka – Sala płaskorzeźb. Ściany tego pomieszczenia zdobią płaskorzeźby i inskrypcje z zapo-
mnianej przeszłości. Jeżeli ktoś zna klasyczny trikarnijski i przetestuje Okultyzm, odczyta, że uwię-
ziono i zapieczętowano tu Takarę, księżniczkę Trikarnii, która wskutek straszliwej klątwy prze-
mieniła się ze zwyczajnej kobiety w ogromnego pająka. To właśnie Istota z Grobowca! MG może 
oczywiście uzupełnić historyjkę o dodatkowe szczegóły – ale sama znajomość tego faktu pozwoli 
drużynie dodać +2 do testów Strachu w czasie konfrontacji z potworną mieszkanką nekropolii.

Dziewiątka – Szepty w korytarzu. Trikarnijskie grobowce często są nawiedzane – i ten nie stanowi 
wyjątku. Losowy bohater czuje zimny powiew i słyszy dziwaczne słowa. Musi przetestować Ducha 
-2 – inaczej przelękniony rzuci się do ucieczki! Pociągnij dodatkową kartę – wpada do tego po-
mieszczenia sam i musi zmierzyć się z jego zawartością, nim znajdą go towarzysze.

Dziesiątka – Pnącza nad źródłem. To pomieszczenie otacza pogrążony w mroku krużganek, 
a przez szczelinę w ścianie sączy się woda. Pewnie dlatego kolumnadę porasta twarde i bujne pną-
cze, dość grube, by upleść z niego linę (za pomocą której da się na przykład wspiąć do szczeliny 
w suficie pierwszego pomieszczenia). Rzecz wymaga testu Reperowania -2 i zajmuje 1k4 rundy 
Wędrówki.

BOHATEROWIE DOMINIÓW
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Walet – Czarnoksięska pochodnia. W ścianie tego korytarza wykuto drzwi, przez które bije blade 
światło. Za progiem znajduje się niewielkie pomieszczenie, a na jego ścianie płonie dziwaczna po-
chodnia – wykonana z nieznanego metalu, lśni niebieskim, zimnym światłem. To płomień keroński. 
Zachowuje się jak zwykła pochodnia, po prostu pali się bardzo długo (przynajmniej tysiąc lat). Pło-
mień można zdusić – by go na powrót rozpalić, trzeba przetestować Czarnoksięstwo i wydać Punkt 
Mocy. Są na tym świecie ludzie gotowi zapłacić za taki artefakt nawet i tysiąc księżyców.

Królowa – Widmowa śpiewaczka. Drużyna słyszy dziwaczny śpiew dobiegający z pobliskiego po-
mieszczenia. Jeżeli podąży za melodią, ujrzy następującą scenę: po przeciwnej stronie nisko skle-
pionej, okolonej potrzaskaną kolumnadą komnaty czeka piękna dziewczyna o jasnej skórze. Siedzi, 
skrzyżowawszy nogi, na kamiennym podwyższeniu, a jej twarz przesłaniają długie, czarne włosy. 
Samo pomieszczenie musi być bardzo wilgotne,  bo jego podłoga tonie w sięgającej do kostek mgle. 
Nieznajoma, ubrana w ceremonialny strój trikarnijskiej śpiewaczki, to znaczy zdobione klejnotami 
bikini, jest całkowicie pochłonięta śpiewem – ignoruje drużynę, póki ktoś nie wejdzie do pomiesz-
czenia i jej nie dotknie. Wtedy uniesie na śmiałka spojrzenie, a ten zobaczy, że twarz dziewczyny po-
krywają drobne, złote łuski – musi przetestować Ducha, by uniknąć Szoku z obrzydzenia. W chwilę 
później śpiewaczka rozwieje się w upiorny dym (jest widmem trikarnijskiej służącej, w której żyłach 
płynęła krew kaudru, pradawnej rasy wężoludzi), a do uszu postaci dotrze dochodzący z podłogi 
szelest dziesiątków łuskowatych ciał. Śmiałka otaczają ukryte we mgle jadowite, gotowe do ataku 
węże (są ukryte i by je zobaczyć, trzeba przetestować Spostrzegawczość). 

Jeżeli grupa pokona gady i przeszuka pomieszczenie, znajdzie na ziemi dziwaczny, hebanowy flet. 
Jest wart 300 księżyców i posiada drobną moc magiczną – pozwala dodać +2 do Trików Występo-
wania przeciw demonom.

 (E) Jadowity wąż (4 + 1 na bohatera). Patrz podręcznik podstawowy do Savage Worlds Edycji 
Przygodowej. 

Król – Sala grobowców. Drużyna wędruje długą, wysoko sklepioną kryptą, miejscem ostatniego 
spoczynku pradawnych książąt Trikarni. W otwartych sarkofagach leżą nietknięte zębem czasu, 
choć pokryte pajęczynami ciała, zabalsamowane przez Synów Keronu, mistrzów swego fachu. Wie-
lu zmarłych nosi drogocenne klejnoty albo pradawne zbroje i zaciska zimne dłonie na niegdysiej-
szym orężu. Bohaterowie mogą splądrować sarkofagi – wprawdzie stroje, broń i pancerze rozpadają 
się pod dotykiem, ale z ciał można zerwać biżuterię wartą 1k5 x 50 księżyców (dwa razy tyle po 
udanym teście Spostrzegawczości). Za każdego kolejnego szabrownika MG ciągnie ponadto kartę 
z Talii Akcji. Pierwszy trefl oznacza, że ten zmarły z niewiarygodną szybkością zaciska dłonie na szyi 
rabusia! Rzecz działa jak Chwyt, w którym przeciwnik ma Siłę k12+2 i Wysportowanie k8. Zwarcie 
trwa 2k4 rundy (MG rzuca potajemnie) albo do chwili odrąbania rąk (Twardość 9). Drużyna słyszy 
ponadto, jak inne trupy kręcą się niespokojnie – pora się stąd wynosić!

As – Pokój ośmionogów. Bohaterowie natrafiają na czarne drzwi, pokryte budzącymi obrzydzenie 
symbolami. Jeżeli zdołają je otworzyć (Test Złodziejstwa lub Siły -2), znajdą się rotundzie, pośrodku 
której, na piedestale, spoczywa amulet z czarnego kamienia. Ściany pokrywają niewielkie otwory, 
przypominające trochę plaster miodu. Jeżeli ktoś dotknie amuletu, ze szczelin wpełznie rój małych, 
czarnych pająków, które zaatakują nieszczęśnika – nie mogą jednak opuścić komnaty. Amulet jest 
magiczny i zapewnia +2 Pancerza, ale tylko przeciwko Istocie z Grobowca.
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BOHATEROWIE DOMINIÓW

 (E) Czarne pająki z Trikarni (1 na 2 bohaterów). Użyj statystyk Roju z podręcznika do Savage 
Worlds, dodając paraliżującą truciznę (-1). 

Joker – Powiew wiatru/Leże Istoty. Kiedy drużyna za pierwszym razem wyciągnie jokera, czuje 
powiew świeżego powietrza. Wyjście jest już blisko! Podniesieni na duchu, bohaterowie otrzymują 
dodatkowy Znacznik Wędrówki, a posiadacz najmniejszej liczby Fuksów – jednego Fuksa.

Gdy pociągną jokera powtórnie, docierają do leża Istoty z Grobowca: wielkiej, mrocznej sali, do 
której wchodzi się przez ogromny portal. Wypełniają ją pajęczyny grube jak sznury, a podłogę za-
ściełają kości ofiar (teren jest Trudny). Jeżeli bohaterowie mają mniej niż dwa Znaczniki Hałasu, 
bestia śpi i potrzeba całej rundy, nim się przebudzi. W przeciwnym wypadku czuwa i kryje się na 
suficie, gotowa spaść bohaterom na głowy (ma Bezwzględną Przewagę). Jeżeli postaci zabiją Istotę, 
mogą opuścić Grobowiec bez dalszych przeszkód.

 (F) Istota z Grobowca. Patrz niżej. 

Powtórki. Jeżeli drużyna pociągnęła ponownie kartę o takiej samej wartości, wraca do pomieszcze-
nia, w którym już była. Jeśli karta była czerwona, znajduje nową drogą i dodaje +2 do następnego 
testu Wędrówki. W wypadku czarnej, zaczyna błądzić i odejmuje -2 od następnego testu. 

Brama. Bohaterowie nareszcie dotarli do przedsionka grobowca – niestety, drogę na zewnątrz tej 
zrujnowanej sali zagradza ogromna, kamienna brama. Jej otwarcie to Wyścig z Czasem wymagający 
testów Siły -2 i zgromadzenia pięciu Znaczników Postępu. Szarpanina z bramą jest bardzo głośna 
– w każdej rundzie bohaterowie otrzymują Znacznik Hałasu, jest więc wielce prawdopodobne, ze 
ściągną Istotę z Grobowca. Jeśli brama puści, póki słońce wisi na niebie, bestia zawróci w mrok i nie 
będzie ścigać drużyny. Jeżeli natomiast bohaterowie zabiją potwora, uwolnią okolicę od prawdzi-
wego koszmaru (ale drużynę może bardziej pociągać zemsta na tutejszych mieszkańcach, którzy 
wrzucili ich do grobowca…)

POTWORY
ISTOTA Z GROBOWCA

Jeżeli wierzyć legendom, ta ogromna, czarna, włochata pajęczyca to w istocie Księżniczka Takara 
z Trikarni, przemieniona w nieśmiertelną bestię na skutek klątwy. Nikt nie wie, czy to prawda – ale 
na pewno w błękitnych oczach monstrum błyska zgoła ludzki spryt.
Złoty Fuks Pająkobójcy: Bohater, który zadał Istocie z Grobowca śmiertelny cios, otrzymuje Zło-
tego Fuksa, który pozwala dodawać +2 do ataku i obrażeń w walce z pająkami.
Atrybuty: Duch k8, Siła k12+1, Spryt k6, Wigor k10, Zręczność k10
Umiejętności: Skradanie k6, Spostrzegawczość k8, Strzelanie k10, Walka k10, Wysportowanie 
k10, Zastraszanie k10
Tempo: 8; Obrona: 7; Wytrzymałość: 10
Przewagi: —
Zdolności Specjalne:

	 Długie odnóża: Si+k4, Odległość 3. Istota może zaatakować wszystkie cele w zasięgu jednym 
atakiem, bez kary za Wiele Akcji.
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STARTER

	 Kły: Si+k8. 
	 Pajęczyna: Jak inne pająki, Istota potrafi błyskawiczne tkać sieć rozmiaru Małego Wzornika 

Wybuchu i łapać ofiary na Zasięgu 6”, testując Strzelanie. Trafienie oznacza, że cel został 
Pochwycony, przebicie go Unieruchamia.

	 Rozmiar 3: Bestia jest mniej więcej rozmiarów konia.
	 Ścianołaz: Istota przemieszcza się po powierzchniach pionowych w Tempie 8.
	 Słabość (Oczy): Strzał Mierzony (-2) w oczy pozwala zignorować Zdolność Specjalną Zawzięta, ale 

jeżeli Istota ucierpi, wpada w szał, który daje jej +2 do obrażeń i -2 do Obrony.
	 Strach (-2): Kto zobaczy Istotę z Grobowca, musi wykonać Test Strachu.
	 Zawzięta: Istota nie otrzymuje Rany za powtórny Szok.

POKRACZNY SŁUGA 

Pokraczny sługa to prymitywny humanoid nieco podobny do Nandala, o ciele oraz umyśle wykośla-
wionym i przekształconym przez złą magię. Zazwyczaj pojawia się na wezwanie czarnoksiężnika, 
więc mędrcy stworzyli dziwaczny koncept: ta istota to w gruncie rzeczy starożytny keroniański nie-
wolnik, którego moc czarnoksięska przeniosła z zapomnianej przeszłości w czasy obecne. Pokracz-
ne sługi nie są szczególnie bystre, ale sprawdzą się doskonale, gdy trzeba brutalnie mordować albo 
wykonywać ciężkie prace fizyczne.

Posiadacz Mocy wezwanie sojusznika może przyzwać takiego sługę już jako Nowicjusz.
Atrybuty: Duch k6, Siła k8, Spryt k4, Wigor k8, Zręczność k6
Umiejętności: Skradanie k4, Spostrzegawczość k6, Walka k6, Wysportowanie k6, Zastraszanie k6
Tempo: 6; Obrona: 5; Wytrzymałość: 7
Przewagi: —
Zdolności Specjalne:

	 Pazury: Si+k4
	 Rozmiar 1: Pokraczny sługa jest większy i bardziej muskularny niż człowiek.




