
 

 



2 
 

 

TAJEMNICA WIĘŹNIA NUMER SIEDEM 

Przygoda do Savage Worlds z tajemnicami Operacji GOTTERDÄMMERUNG 

 w tle! 

 

Drogi Mistrzu Gry, przygoda ta jest pierwszą, jaką ułożyłem na potrzeby Operacji 

GOTTERDÄMMERUNG, mini-settingu do Savage Worlds. To mój projekt poboczny, efekt 

chwilowego olśnienia, który przerodził się w coś więcej. Zanim przystąpisz do prowadzenia, 

zajrzyj na mojego bloga, gdzie pokrótce opisałem założenia świata. Artykuł znajdziesz pod 

tym adresem: http://scrollofskelos.blogspot.com/2010/05/operacja-gotterdammerung.html 

Skoro bezczelną autopromocję mamy za sobą, możemy przystąpić do omówienia 

przygody. Jeśli jesteś graczem, to i tak za dużo przeczytałeś, ale Twoją wiedzę da się jeszcze 

jakoś wytłumaczyć. Niemniej, teraz naprawdę powinieneś przestać czytać, bo zepsujesz sobie 

radość z odkrywania pewnych tajemnic. 

 

DISCLAIMER: Realia Operacji GOTTERDÄMMERUNG oscylują dookoła kilku 

tajemniczych i drażliwych tematów. Pod żadnym pozorem nie mają one propagować, 

wychwalać, gloryfikować ideologii nazistowskiej, którą autor tego tekstu dogłębnie się 

brzydzi. 

 

RZUT OKA NA PRZYGODĘ 

 

Tło historyczne 

Jest maj roku 1941. Rudolf Hess, zastępca i wysłannik Hitlera wsiada do 

Messerschmitta Bf110 i wylatuje do Anglii z samowolną misją. Niemieckiemu lotnictwu nie 

udaje się go zatrzymać, lotnik przelatuje nad kanałem LaManche i skacze na spadochronie. 

Lądując łamię nogę w kostce i zostaje aresztowany przez farmera na polu którego wylądował. 

Jego celem było nawiązanie rozmów z Diukiem Hamilton i zawarcie pokoju między Wielką 

Brytanią, a Rzeszą. Stać się miało tak dlatego, że Hitler planował wojnę przeciwko ZSRR i  

niektórzy z dowódców niemieckich zdawali sobie sprawę, że rozgrywka na dwa fronty nie 

może zakończyć się sukcesem. Misja Hessa kończy się niepowodzeniem, zostaje on wtrącony 

do Tower. W angielskiej niewoli spędza resztę wojny, staje przed obliczem Trybunału 

Norymberskiego i zostaje skazany na wieloletnie więzienie. Na wolność nie wychodzi już 

http://scrollofskelos.blogspot.com/2010/05/operacja-gotterdammerung.html
http://scrollofskelos.blogspot.com/2010/05/operacja-gotterdammerung.html
http://scrollofskelos.blogspot.com/2010/05/operacja-gotterdammerung.html
http://scrollofskelos.blogspot.com/2010/05/operacja-gotterdammerung.html
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nigdy, a umiera w 1984 roku po próbie samobójczej. Tyle mówi nam historia, która nie 

odpowiada na kilka pytań. 

Dlaczego Hessa przetrzymywano w więzieniu po tym, jak zwolniono innych 

członków rządu Trzeciej Rzeszy? Dlaczego nikomu nie było wolno się z nim kontaktować? 

Czy to naprawdę Hess powiesił się na starość? 

 

Na te pytania odpowiedzą bohaterowie. 

 

Co się wydarzyło i co ma się zdarzyć 

10 maja 1941 roku Rudolph Hess wsiadł do samolotu i skierował się w stronę Szkocji. 

Celem jego misji było nawiązanie kontaktu z diukiem Hamilton i próba zawarcia rozejmu lub 

sojuszu z Wielką Brytanią, który miał być skierowany przeciwko Rosji Radzieckiej. Ale to 

nie wszystko. Rudolf Hess był odpowiedzialny za projekt stworzenia map linii mocy na 

terenie Rzeszy Niemieckiej. Owe ley-lines miały podobno być źródłem ogromnej energii, 

potrzebnej do odprawiania czarów, przewidywania przyszłości oraz wpływania na strukturę 

rzeczywistości. Szczególnie silna koncentracja tych naturalnych zbiorników kwintesencji 

znajduje się na Wyspach Brytyjskich. Podczas swego pobytu Hess miał je zlokalizować i 

sprząść ze sobą, aby mógł dysponować ich mocą. 

Pierwsza część planu spełzła na niczym, ale drugą udało się przeprowadzić z 

nadzwyczajną skutecznością. Dzięki pewnym zaklęciom oraz rytuałom, ukrytym pod maską 

schizofrenii i szaleństwa, Hess zlokalizował źródła mocy, nakreślił mapę ley lines i był gotów 

rozpocząć swój diaboliczny plan, kiedy na jego drodze stanął niespodziewany przeciwnik. 

Rząd brytyjski doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odkrywał 

nazistowski okultyzm i stale monitorował działania niemieckich mistyków. Agenci Jego 

Królewskiej Mości podejrzewali, że i Hess może być jednym z wtajemniczonych, dlatego 

podjęli pewne kroki zaradcze. Jednym z nich było spotkanie Niemca z Aleisterem 

Crowley’em. Ich rozmowa nie trwała dziesięciu minut, a nie padło w jej trakcie żadne słowo. 

Przynajmniej takie, które mógłby usłyszeć zwykły człowiek. Po przekroczeniu progu 

pomieszczenia angielski czarnoksiężnik został bezceremonialnie i brutalni zaatakowany z 

siłą, której ledwie był w stanie się przeciwstawić. Otrząsnąwszy się z pierwszego szoku, 

zdołał odeprzeć napór Hessa i zorientować się, skąd w Niemcu tyle mocy. Podczas starcia 

dwóch umysłu, splotu siły woli i prymitywnych emocji Crowley zdołał dostrzec bardzo 

ogólny zarys planu, jaki znajdował się w myślach Hessa. Było to przedsięwzięcie na ogromną 
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skalę, przerażające w swym rozmachu i skutkach. Bestia uciekła z celi Niemca, smagana jego 

szyderstwem, biczem mentalnej energii i aurą złej woli. 

Po tym przesłuchaniu Hessa wywieziono na północny zachód i osadzono w 

odosobnionym ośrodku na Isle of Wraith. Przed trybunałem Norymberskim stanął figurant, 

biedny człowiek który miał nieszczęście być łudząco podobny do Niemca, którego poddano 

praniu mózgu, hipnozie i wielu innym, niehumanitarnym zabiegom. Prawdziwy Hess był 

tymczasem uwięziony na samotnej wyspie, w dawnym ośrodku psychiatrycznym, pilnowany 

przez wybraną grupę strażników. Isle of Wraith jest bowiem najdalej położoną od 

jakiekolwiek ley line placówką, gdzie można przetrzymywać więźniów. 

Minęło kilkanaście lat, jest rok 1963. Czasy wojny i powojennej biedy minęły. 

Żelazna Kurtyna zapadła na dobre, dzieląc Europę na dwa wrogie obozy. Układ Warszawski i 

NATO prężą nulearne muskuły, walcząc ze sobą na dalekich frontach i unikając 

bezpośredniej konfrontacji. Ludzie żyją w cieniu atomowego grzyba i próbują zapomnieć o 

wszechobecnym zagrożeniu, odsuwając od siebie myśl o kolejnej wojnie. Nikt nie chce 

słuchać starszego pokolenia, które przeżyło Bitwę o Anglię, więc nikt nie pamięta o ostatnim 

Naziście. A on czeka i jest rad z tego, że znikł z ludzkiej świadomości. Rudolf Hess nie 

zapomniał chwały Tysiącletniej Rzeszy, nie pogodził się z jej upadkiem. Nadal wierzy, że 

można przebudować cały świat na inną modłę. Wie, że gdzieś tam czeka nań Żelazna Rzesza, 

gotowa rzucić wolny świat na kolana. Przybył do Anglii po to, aby wykorzystać jej moc i 

otworzyć bramy, przez które wedrą się jej dywizje, żołnierze, wspierane przez nieprzebrane 

zasoby i liczną ludność. Może czekać, tkwić w więzieniu, bowiem zwycięstwo jest jego. 

 

Plan Hessa 

Odcięty od ley lines, Hess nie jest w stanie manipulować 

ogromnymi energiami, potrzebnymi do otwarcia bramy 

prowadzącej do Żelaznej Rzeszy, dlatego musi się wydostać z 

więzienia. Pilnie strzeżony, nie może liczyć na słabnące ciało, stąd 

musi użyć swej wiedzy i inteligencji. Pozorując niepoczytalność 

zyskał margines do działania. W lecie 1962 roku zaczął symulować 

chorobę i potworne bóle. Lekarz przepisał mu silne środki 

przeciwbólowe, jednak te nie skutkowały, zastosował więc morfinę. O to właśnie chodziło 

Hessowi. Dzięki narkotykowi zdołał wejść w trans i przeniknąć całun normalności, 

poszukując istoty nadnaturalnej, która mogłaby mu pomóc. Znalazł ją w osobie Starej 

Kobiety Bagien, istoty wegetującej na chłostanych zimnym wichrem torfowiskach. Kiedyś 
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była piękną dziewczyną, córką wodza plemienia Anglów, które zostało wyrżnięte przez 

wrogów spod znaku krzyża. Dziewczynę, którą siłą próbowano nawrócić i zamknąć w 

klasztorze, zabito topiąc żywcem w bagnie za liczne akty bluźnierstwa wobec nowej wiary. 

Jej nienawiść i wściekłość była tak wielka, że od wieków nęka ona mieszkańców okolicznych 

wsi, zwabiając na moczary, torturując, dręcząc i topiąc na koniec. Hess zdołał ją przekonać, 

że jest duchem uwięzionym w ludzkim ciele i potrzebuje pomocy. W zamian za nią Stara 

Kobieta z Bagien miała otrzymać w darze strażników i załogę więzienia. Aby się uwolnić 

Hessa, postanowił wykorzystać  rytuał translokacji, opracowanym w pierwszych miesiącach 

wojny przez Stowarzyszenie Thule. Polega on na stopniowym zamazywaniu różnicy 

pomiędzy dwiema lokacjami geograficznymi i przeniesieniu jednej w drugą. Aby tego 

dokonać należy podawać dokładne koordynaty dwóch miejsc, a potem stopniowo zamieniać 

je ze sobą, tworząc z nich jeden punkt, a potem przeprowadzić proces odwrotny. Hess 

zamierza przenieść się do Neuschwabenland, gdzie znajduje się tajna baza hitlerowskich 

naukowców, o istnieniu której nie wiedział nikt oprócz najważniejszych dowódców 

zaangażowanych w Operację GOTTERDÄMMERUNG. Rytuał translokacji trwa mniej 

więcej trzy tygodnie. Kiedy gracze przybędą na Isle of Wraith, pierwszy będzie już za 

Niemcem i lokacje zaczną się przenikać. 

 

Co się może wydarzyć 

Pierwszą oznaką, że coś złego dzieję się na Isle of Wraith było nienaturalne zimno. 

Tydzień przed przybyciem bohaterów woda zaczęła zamarzać w rurach, a w piwnicach 

ośrodka zaczął gromadzić się lód. Przełożony placówki, major Thomas Bleddford zawiadomił 

o tym fenomenie przełożonych, ale ci zignorowali jego meldunek. Obecnie w służbach nie ma 

już nikogo, kto wiedziałby, dlaczego „więźnia numer siedem” dożywotnio przetrzymuje się 

na Isle of Wraith, ale nikt też nie zadaje pytań. Strażnicy znieśli do piwnic wszystkie piecyki, 

grzałki i kotły, próbując je ogrzać i rozkruszyć lód, ale ich wysiłki spełzły na niczym. 

Obecnie w zakładzie panuje nerwowa atmosfera, ponieważ jasnym jest, że dzieje się coś 

dziwnego, nienaturalnego zresztą, załoga nie potrafi sobie poradzić z zagrożeniem, a pomocy 

z zewnątrz nie ma jak się spodziewać. 

Na szczęście, służby specjalne swoimi wtyczkami sięgają daleko, a z ich szeregów się 

nie odchodzi. Jeden z emerytowanych agentów został poinformowany o dziwnych 

wydarzeniach na Isle of Wraith i w mig zrozumiał, że Hess znalazł wreszcie sposób na 

przejęcie inicjatywy i postanowił, że trzeba działać. Tak do sprawy zwerbowano bohaterów. 

http://scrollofskelos.blogspot.com/2010/05/operacja-gotterdammerung.html


6 
 

Jeżeli plan Hessa przebiegnie bez zakłóceń, w ciągu drugiego tygodnia lód skuje całą 

wyspę i ośrodek. Moc zaklęcia chroni go przed zimnem, więc może spokojnie czekać na 

translokację na Antarktydę. Rytuał jest odprawiany głównie za jej pomocą i Wiedźma 

doskonale o tym wie. Robi się coraz bardziej butna i żarłoczna, do tego stopnia, że już 

porwała dwóch ze strażników. Na szczęście dla planów Hessa 

major Bledford jest przekonany, że doszło do dezercji i zastanawia 

się, w jaki sposób poinformować o niej przełożonych. 

Stara Kobieta z Bagien odprawia rytuał za pomocą stacji 

radiowej, którą na wybrzeżu ukryli agenci KGB. Monotonnym 

głosem opętanej przez siebie dziewczyny recytuje bez końca 

kolejne cyfry szczegółowego położenia geograficznego Isle of 

Wraith i bazy niemieckiej w Neuschwabenland, obecnie 

wymieniwszy już połowę liczb z jednego i drugiego „adresu”. Kłopot polega na tym, że 

radziccy szpiedzy usiłują dociec kto przejął ich radiostację i dlaczego  wykorzystuje ją do 

nadawania bezsensownych komunikatów. Podejrzewają działania obcego wywiadu, a 

przybycie bohaterów tylko ich w tym utwierdzi. Na razie obserwują domniemaną lokalizację i 

próbują ocenić, czy ryzykować dekonspirację. Dobrym pomysłem będzie odtworzenie 

graczom któregoś z tych plików (albo nawet zapętlenie ich w odtwarzaczu) 

http://home.freeuk.com/spook007/ . Szczególnie zaś polecam ten link: 

http://home.freeuk.com/spook007/SWEDVOICE.mp3. 

 

PROWADZENIE PRZYGODY 

Osobiście, nie lubię przygód prowadzących graczy za rękę od punktu A do punktu Z, 

dlatego „Tajemnica więźnia numer siedem” będzie miała konstrukcję otwartą, tak aby 

Prowadzący mógł ją dostosować do swojego własnego stylu gry i potrzeb. 

 

Wplątanie bohaterów 

Emerytowanym tajnym agentem, który zleci bohaterom „tajną misję w imię nie tyle 

Ojczyzny, co całej wolnej Ludzkości” powinien okazać się najmniej spodziewany człowiek 

spośród otaczających ich znajomych. Ostatecznie dlatego był dobrym szpiegiem, że nikt nie 

podejrzewał go o takie powiązania! Dobry wujek, miły pan sprzątający w lokalnym pubie, 

antykwariuszka z biblioteki czy partner szachowy dotychczasowego kontaktu będą idealnymi 

opcjami. Ważne, aby człowiek ów był w takim wieku, że podczas wojny mógł służyć w 

wywiadzie. Choć pozostaje na emeryturze, nadal dyskretnie interesuje się sprawami 

http://home.freeuk.com/spook007/
http://home.freeuk.com/spook007/SWEDVOICE.mp3
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bezpieczeństwa (czy oznacza to, że inni starsi panowie, z którymi grywa warcaby albo 

wspólnie karmi kaczki w parku też mają powiązania ze służbami?) i przestrzega pewnych 

procedur.  

Bohaterowie powinni być ludźmi, którzy mogą dać sobie radę z dziwnym, 

niestandardowym zagrożeniem, jakie narosło na Isle of Wraith. Zakładamy, że Twoja drużyna 

nie składa się z basebolisty na wakacjach, florystyki, oraz studenta bibliotekoznawstwa. 

Kontakt niechętnie wyjawi kilka faktów ze swojej przeszłości („cóż, brałem udział w kilku 

akcjach, udaremniliśmy nawet próbę porwania Churchila”i opowie raczej o spisku, 

nazistowskiej konspiracji, nie nadnaturalnych zjawiskach. Nie wyjawi także nazwiska 

więźnia, ponieważ go nie zna. Gdyby był w posiadaniu takich informacji, to jako znaczący 

rangą urzędnik pociągnąłby za inne sznurki. Wspomni, że to „wysokopostawiony zbrodniarz 

wojenny”, nazywając go „więźniem numer siedem”. Nasz zleceniodawca jest w stanie 

załatwić zlecenie wyjazdu dna Isle of Wraith, ale niewiele więcej. Nie może  opłacić 

wydatków, podróży koleją, zaoferować wynagrodzenia. Działa dla Ojczyzny i spodziewa się, 

że bohaterowie także. 

 

OŚ CZASU 

 

1 tydzień 

Poniedziałek - Stara Kobieta z Bagien dominuję Ellen. 

Wtorek Ellen kradni łódkę i dopływa do Rock Island, zaczyna transmisję 

Środa -  

Czwartek – Zamarzają piwnice w przytułku. 

Piętek – Lód zaczyna skuwać najniższe pomieszczenia i obejmuje je w ciągu dnia. 

Major Bledford składa meldunek, ale zostaje zignorowany. 

Sobota – Joe Briggs natrafia na audycję Ellen. 

Niedziela – Kontakt bohaterów otrzymuje informacje i zaczyna działać. Stara Kobieta 

z Bagien pożera pierwszego z żołnierzy. 

 

2 tydzień 

Poniedziałek – Joe Briggs ponownie wychwytuje audycję. Głos Ellen jest tak 

zachrypnięty, że jej nie rozpoznaje. 

Wtorek – chorąży Wood zaczyna nasłuchiwać audycji Ellen i odkrywa ukryty w niej 

kod geograficzny, przypominający położenie Isle of Wraith. 
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Środa – Stara Kobieta z Bagien morduje drugiego z żołnierzy. Pękają rury w budynku 

„B”. 

Czwartek – Agenci KGB orientują się, że Ellen używa ich kryjówki i radiostacji, 

zaczynają obserwować Rock Island i próbują zorientować się, co jest grane. 

Piętek – przybycie bohaterów 

Sobota 

Niedziela – Agenci KGB podejmują próbę dotarcia na Rock Island, ale powstrzymuje 

ich silny sztorm, uniemożliwiający żeglugę. 

 

3 tydzień 

Poniedziałek  

Wtorek 

Środa 

Czwartek 

Piętek – Około północy Hess kończy rytuał i przenosi się do Nueschwabenland. Stara 

Kobieta z Bagien atakuje przytułek, zaspokajać swój apetyt ciałami strażników. Jeśli 

bohaterowie lub okoliczności powstrzymali ich przed zrealizowaniem planu, do akcji wkracza 

Ulrike i jej pomocnik. Porywają Hessa i wywożą go w nieznanym kierunku. 

 

MIEJSCA 

Pociąg – Za oknami przesuwają się ponure wrzosowiska i małe miasteczka, gdzie do 

tej pory widać ślady wojny. Niebo jest szare, tak samo jak jesionki i kaszkiety ludzi na 

peronach. Domy przy torach są jednakowe i ciągną się długimi szeregami, a nad nimi wiszą 

chmury cieplarnianej pary. Zza nich wyglądają kominy fabryk, walcownie stali i hałdy węgla. 

Podróż pociągiem powinna być wstępem do przygody. Niech gracze i ich bohaterowie 

zapoznają się ze sobą, jeśli nie stanowią zespołu. Jeden z nich, bardziej wtajemniczony od 

innych, być może urzędnik, agent rządowy, wysłannik do specjalnych poruczeń, powinien 

opisać to, co wiadomo o sytuacji na Isle of Wraith. W więzieniu od tygodnia zieją się dziwne 

rzeczy. Dowództwo zbyło je , upominając dowódcę za niepotrzebne zawracanie głowy. W 

raporcie do którego „dotarł” kontakt bohaterów mowa jest o nadzwyczaj dziwnym fakcie 

stopniowego zamarzania piwnic i niżej położonych pomieszczeń. Skutkiem tego strażnicy 

byli zmuszeni przenieść „więźnia numer siedem” do wieży i ewakuować część kwater oraz 

pomieszczeń gospodarczych. Przyczyna anomalii jest nieznana i major Bledford prosi o radę 

oraz pomoc. Żaden z bohaterów nie powinien znać tożsamości tajemniczego skazańca, ani 
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słyszeć o więzieniu. Jeśli powiedzie się trudny (modyfikator -2) test Wiedzy (historia, 

ośrodki penitencjarne itp.) bohaterowie zorientują się, że do 1912 roku mieścił się tam 

przytułek dla sierot, prowadzony przez Siostry Rezurytki, jednak po gwałtownym sztormie w 

zimie tegoż roku został zlikwidowany. Podobno wody wdarły się do kilku budowli, jedne z 

budynków zawaliły, a mieszkające w nim dzieci zostały zabrane przez morze. Tylko bohater 

głęboko „osadzony” w świecie wywiadów, organizacji rządowych i wojskowych będzie 

przypomnieć sobie, że w 1940 roku utworzono tam więzienie. Bohater parający się magią lub 

dawnymi wierzeniami, może z kolei wykonać test Wiedzy Tajemnej, którego sukces powie 

mu, iż wyspa jest wysoce niemagicznym miejscem, które nigdy nie znajdowało się w polu 

zainteresowań żadnej z frakcji. Tę informację przekaż w pejoratywny sposób, aby gracz uznał 

Isle of Wraith za miejsce nieciekawe i wręcz mu nieprzychylne. 

 

Mann Village – Droga do Mann Village prowadzi przez torfowiska, las i moczary. 

Osada jest niewielka i położona w depresji terenu, nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego. Wieś 

stanowi dziewiętnaście budynków oraz dwanaście farm, porozrzucanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie. Ludzie mieszkają w niewysokich, omszałych domkach, ogrodzonych 

kamiennymi płotkami. Pośród mężczyzn dominuje moda na kamizelki pod marynarkami i 

żaden nie pokazuje się bez czapki. Kobiety cenią sobie pończochy, które pozostały symbolem 

luksusu i zamożności, ale ubierają się skromnie i dość konserwatywnie. Mieszkańcy wsi 

utrzymują się z połowów ryb, pracy w odległym o dwanaście kilometrów na południe 

Staddfordshire, do którego codziennie dojeżdżają rowerami, furgonetką lub idąc na piechotę. 

W Mann Village jest jeden pub, w którym wieczorami gromadzą się ojcowie rodzin, aby 

pograć w rzutki, podyskutować i wypić piwo. Ludzie znają się na wskroś i wiedzą o sobie 

wszystko, ale trzymają język za zębami, zwłaszcza w stosunku do obcych. Bohaterowie 

napotkają na mur uprzejmej obojętności. W większości domów znajdują się proste 

radioodbiorniki, ale telewizorów praktycznie nie ma (są dwa, w tym jeden zepsuty i służy za 

podstawkę pod kwiaty). Nikt nie dysponuje nadajnikiem, a linia telefoniczna jest jedna, 

obsługiwana przez telefonistkę. Centrala mieści się w budynku poczty, z której listy 

odbierane są we wtorki i czwartki. Oprócz zamówienia rozmowy telefonicznej można nadać 

telegram. Poczta jest czynna od ósmej rano do dwunastej w południe i od czternastej do 

osiemnastej. 

Konstabl przyjeżdża do wsi raz na dwa tygodnie, a miejscowy weterynarz 

przeprowadza także proste zabiegi na ludziach: zszywa rozciętą skórę, nastawiła wywchnięt 

lub złamane kończyny itp. 
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Kilku mieszkańców, do których można dotrzeć po udanym teście Wypytywania, 

odbiera w swoich radioodbiornikach od jakiegoś czasu dziwne audycje. Niepokojący, kobiecy 

głos, trochę nie z tego świata recytuje bez przerwy ciąg liczb. Żaden ze słuchaczy nie 

wytrzymał tak długo, aby zorientować się, że tajemnica spikerka powtarza je bez przerwy, co 

jakiś czas zamieniając jedną z cyfr miejscami z inną. Większość z nich natrafiła na transmisję 

w ciągu tego tygodnia, ale Joe Briggs usłyszał ją w połowi zeszłego (trzy dni po tym, jak 

Stara Kobieta z Bagien zmusiła Ellen Rigg do uległości). 

Jeśli bohaterom uda się trudny (-2) test Wypytywania, dowiedzą się, że ponad 

tydzień wcześniej zaginęła dziewczyna ze wsi, Ellen Rigg i wszyscy się bardzo o nią martwią. 

Jak dotąd poszukiwania nie dały rezultatu i zawiadomiono policję w Staddfordshire. 

 

Isle of Wraith – Isle of Wraith położona jest dwa kilometry od Mann Vilage. Z 

brzegu wygląda jak ciemny kształt na tle szarego morza,. W nocy widać świecące się tu i 

ówdzie światła. Strażnicy przypływają do wsi co drugi dzień, aby uzupełnić zapasy i odebrać 

zamówienia, jakie dostarczane są przez Carla Stangreta, kierowcę furgonetki dostawczej ze 

Staddforshire. Większość z mundurowych pozostaje w dobrych kontaktach z miejscowymi, 

stąd tajemnicą poliszynela jest, że w więzieniu przebywa tylko jeden więzień. Miejscowi po 

kilku piwach opowiedzą, że nikomu nie wolno z nim rozmawiać, nikt nie wie jak nazywa się 

ów człowiek, a określa się go jako „więźnia numer siedem”. Był podobno kimś ważnym w 

hitlerowskich Niemczech. Na Isle of Wraith bohaterowie mogą dostać się w dwojaki sposób: 

albo wynająć kogoś z miejscowych, albo poczekać aż przypłyną strażnicy. 

 

Przytułek – Więzienie znajduje się w dawnym przytułku, który 

powstał po przebudowaniu kobiecego klasztoru. Na placówkę 

składają się dwa budynki ustawione prostopadle do siebie. Dwa 

pozostałe, zamykające prostokąt, zostały wyburzone ślady po 

nich widać po zachodniej stronie wyspy. Były to dormitoria, 

które zalał sztorm, zabierając falami mieszkających tam 

chłopców. Po tej tragedii placówkę zlikwidowano, a później w 

jej miejsce powstało więzienie. Normalnie na jej terenie 

mieściły się kwatery strażników, generator prądu, budynki 

gospodarcze, schron oraz więzienie. Przebywać w nim mogło do pięćdziesięciu skazańców, 

ale nigdy nie było ich więcej jak dziesięciu. Załogę stanowi dwunastu strażników z majorem 

Bledforem włącznie. Dwóch z nich zaginęło w ciągu zeszłego tygodnia i wszyscy 
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podejrzewają dezercję. Tak naprawdę padli oni ofiarą apetytu Starej Kobiety z Bagien. 

Trwający od półtora tygodnia rytuał translokacji odnosi już pierwsze efekty. Piwnice, salę 

egzekucji, kotłownię i magazyny skuła warstwa lodu. Strażnicy znieśli piecyki, porąbali 

niepotrzebne meble, ale nie są w stanie go roztopić. Co gorsza, w budynku „B”, gdzie 

mieszczą się ich kwatery, zamarznięta woda rozsadziła rury i zmusiła ich do ewakuacji do 

budynku „A”, czyli właściwego więzienia. Obecnie wszyscy chodzą jak na szpilkach i 

spoglądają na majora Bledforda oraz jego zastępcę porucznika Smitha i kaprala Weaseley’a, 

oczekując rozkazów lub rozwiązania niecodziennej sytuacji. 

W więzieniu znajduje się jedna radiostacja, zdolna nadawać transmisje na dalekie 

dystanse. Obsługujący ją chorąży Wood odebrał transmisję Ellen i wyłowił z niej ciąg 

znajomy liczb. Obecnie dochodzi do przekonania, że wraz z każdym nadaniem, owa liczba 

zmienia się i coraz mniej przypomina pozycję geograficzną Isle of Wraith. Niestety, głos 

spikerki i nerwowa atmosfera sprawiają, że Wood zaczyna odchodzić od zmysłów i bredzi od 

rzeczy. Nie posunął się jeszcze do czynów gwałtownych, ale koledzy spoglądają nań z troską. 

Chłopak całe noce spędza ze słuchawkami na uszach, mruczy coś do siebie i zapisuje kolejne 

kartki dziwnymi obliczeniami. Zrozumienie z nich czegokolwiek wymaga udanego testu 

Sprytu z modyfikatorem -2 lub umiejętności Wiedza (matematyka, geografia, kryptologia 

lub pokrewnej), ale za to bez żadnych modyfikatorów. 

Jedynym więźniem na Isle of Wraith jest Rudolf Hess. Nikt nie zna jego prawdziwego 

nazwiska, jeśli nie liczyć majora Bledforda i porucznika Smitha. Ci trzymają język za zębami 

i jak na angielskich służbistów przystało, stosują się ściśle do protokołu i rozkazów. Cela 

„więźnia numer siedem”, bo tak się o nim mówi, naszpikowana jest aparaturą podsłuchową, a 

obydwaj oficerowie przesłuchują nagrany materiał na cotygodniowych spotkaniach i 

sporządzają raport, wysyłany pocztą do dowództwa. Dawno już przestali zwracać uwagę na 

mamrotania szaleńca (od uwięzienia Hessa minęły 22 lata, wszyscy są pewni, że już dawno 

postradał zmysły!) i nie uważają, by mogło się w nich kryć cokolwiek ciekawego. Niemniej 

posłusznie wykonują rozkazy, odliczając tylko dni do końca służby. Nikomu ze strażników 

nie wolno z nim rozmawiać, przekazywać korespondencji, odbierać przesyłek, wchodzić w 

bliższe relacje. Rzecz jasna jest to pusty przepis, dlatego kilku z nich zapewne wie, kogo 

pilnują i ma swoje zdanie na temat jego uwięzienia. Co więcej, przemycają dla niego książki, 

słodycze, niekiedy podrzucają prasę. Wyciągnięcie ze strażników jakiś informacji wymaga 

udanego testu Wypytywania z modyfikatorem -1. 
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Rock Island – Rock Island to niewielka skała, wystająca z wody Oceanu, jakieś 

dwieście metrów od brzegu, cztery i pół kilometra na północ od Mann Village. W niewielkiej 

grocie znajduje się pomieszczenie, gdzie ukryta została radiostacja radzieckich szpiegów. Na 

Rock Island dostać się można tylko łódką, każdy kto spróbuje popłynąć wpław, ryzykuje 

śmierć w przeraźliwie zimnych wodach. Test Pływania obarczony jest modyfikatorem -2. Po 

dwóch minutach w wodzie bohater musi rozpocząć testowanie Wigoru, a każde 

niepowodzenie oznacza jeden poziom zmęczenia. Jeżeli postać wpadnie do wody, doznaje 

Szoku i musi wykonać analogiczny test jak w przypadku pływania. Łódka pozostawiona 

przez szpiegów znikła (zabrała ją Ellen), więc. John Hopkins i Michael Yorkshire krążą jak 

wilki w klatce, obserwując wybrzeże i wyspę, zastanawiając się, co robić. Na razie nie 

posunęli się do kradzieży, a nie specjalnie mają jak popłynąć na Rock Island, aby nie zbudzać 

podejrzeń. Wiedzą doskonale, że ktoś wykorzystuje ich radiostację, ale nie wiedzą po co i 

obawiają się zdekonspirowania i aresztowania. Przybycie bohaterów z pewnością wpędzi ich 

w jeszcze większą paranoję, zwłaszcza, jeśli będą utrzymywać, że działają na zlecenie rządu. 

Jeżeli bohaterowie popłyną na wyspę bez trudu odnajdą grotę. U jej wyjścia znajduje 

się antena, której kabel ciągnie się w głąb pieczary. Na kamiennej podłodze klęczy 

wychudzona, dygocząca z zimna dziewczyna. Jest mokra, brudna i blada jak płótno. 

Zachrypniętym, nieobecnym głosem powtarza ciąg liczb i tylko cudem, aczkolwiek jakimś 

potwornym i nieludzkim, nie straciła jeszcze przytomności. Nie można tego powiedzieć o jej 

zmysłach. Nawet o przewiezieniu na ląd będzie mamrotać liczby, ale uważny słuchacz (udany 

test Spostrzegawczości) wychwyci jakieś bełkotliwe wspominki o bagnach, grozie, 

wiedźmie, przedwiecznym źle, 

Jeżeli bohaterowie odkryją Ellen, z pewnością przewiozą ją do Mann Village. To 

pociągnie za sobą dwa wydarzenia: po pierwsze agenci KGB spróbują ich uciszyć i przejąć, 

bądź zniszczyć radiostację (która jest ewidentnie radzieckiej produkcji, ma nawet znaczek z 

sierpem, młotem, czerwoną gwiazdą i sztandarem!). Poprowadź jakąś fajną strzelaninę, niech 

rozrusza bohaterów, którzy do tej pory głowili się, próbowali połączyć jakieś fakty, badali 

okolicę. Pamiętaj, nic tak nie ożywia sesji, jak kilka trupów (nie koniecznie nawet 

ożywionych). 

Druga sprawa to reakcja Starej Kobiety z Bagien. Szybko zorientuje się ona, że służka 

została wyswobodzona spod jej wpływu. Upiór po pierwsze zapewni kontynuację rytuału, 

opętując młodego Wooda. Teraz on zacznie nadawać sygnał, przenosząc lokację więzienia. 

Tym razem spiskowcy będą ostrożniejsi Wood będzie nadawał tylko co godzinę, przez kilka 
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minut, tak aby nie można go było nakryć. Jeśli i on zostanie schwytany, Stara Kobieta 

pocznie się zakradać i sama recytować ciąg liczb. 

Istnieje szansa, że bohaterowie ją nakryją i zabiją. Pozwól im na chwilę tryumfu, niech 

zaczną się zastanawiać, czy ktoś za nią stał, co nią mogło powodować itp. Kiedy będą pewni, 

że znają rozwiązanie (na przykład znaleźli sygnet z symbolem swastyki i zębatego koła), 

pozwól im doprowadzić do konfrontacji z Hessem. Kiedy będą z nim rozmawiać, Ulrike 

dokończy rytuał (okultyści Żelaznej Rzeszy udoskonalili go i są w stanie bardzo szybko 

przenosić nawet całe dywizje) i Hess oraz jego współpracownicy i ona, znajdą się w bazie w 

Neuschwabenland. Przeprowadź walkę z żołnierzami Żelaznej Rzeszy, którzy przyjdą na 

pomoc swej dowódcy, w trakcie której Hess być może się wymknie. Będzie przydatny w 

kontynuacji, choć jego obecność nie jest konieczna. O roli Ulrike i tym, co się dzieje w bazie 

na Neuschwabenland, kilka słów w zakończeniu przygody. 

 

Bagna - Starodawne mokradła opodal Mann Village nie poddały się niczyjej władzy. 

Pierwsze wzmianki o ich istnieniu pochodzą jeszcze z czasów rzymskich, kiedy to zaginęła na 

nich ekspedycja karna IX Legionu. Na trzęsawiskach schronienia znajdywali mieszkańcy 

okolicznych wsi, gdy groziła im pożoga, najazdy piratów, czy wojny lokalnych władyków. 

Liczne uroczyska podobno nawiedzane są przez duchy tych, którzy potonęli w bagnach, a od 

niepamiętnych epok są domem dla druidów, których wiara przetrwała Rzymian, 

chrystianizację, zawieruchę Reformacji i proces laicyzacji czasów współczesnych. Opowieści 

o dziwnych istotach jakie zamieszkują moczary łatwo wkładać między bajki, gdy się siedzi w 

ciepłym pubie, oświetlonym przez elektryczne żarówki. Mało który z tych „odważniejszych” 

ma dość serca, aby zapuścić się pomiędzy porośnięte drzewami i krzewami trzęsawiska, a już 

żaden nie będzie tak butni gadał, gdy przyjdzie mu spędzić na nich noc. 

Zła sława bagien jest w pełni zasłużona. To dziwne miejsce, w którym czas zatrzymał 

się dawno temu i obowiązują inne prawa, niż logika, progres, wiara w to co namacalne. 

Jednym z przejawów tej prawdy jest istnienie Starej Kobiety z Bagien, dla której uroczysko 

jest domem. Częstokroć mieszkańcy farm położonych najbliżej widywali, jak w księżycowe 

noce pokraczna, zesztywniała postać wędruje przez wrzosowiska, unikając szczekających 

psów i ludzkiego wzroku. Zdarzało się, że rankiem po takiej nocy znajdywano dobytek 

jakiegoś zapóźnionego podróżnika, a kilka ty ogni później odnajdywano częściowo pożarte 

zwłoki nieszczęśnika. Ludzie zdają sobie sprawę z istnienia starej Kobiety z Bagien (sami ją 

tak nazwali i krąży o niej kilka mrożących krew w żyłach opowieści), ale wolą o niej nie 
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wspominać. Po co kusić złe, głośno o nim rozprawiając, skoro nikt z obcych nie uwierzy na 

słowo, a miejscowi sami doskonale wiedzą? 

 

Greengate Manor – Dawna siedziba lorda Greengate, 

spłonęła w 1935 roku i nie została odbudowana. W 

ruinach zostało pogrzebanych wielu gości i gospodarzy, 

których śmierć dosięgła podczas wystawnego balu. 

Obecnie trudno odróżnić prawdę od fikcji, ale wedle 

opowieści, rodzina Greengate słynęła z wystawnych 

przyjęć i dekadenckiego stylu życia. Jedno z nich 

wyprawiono w burzową, sierpniową noc, na przekór 

żałobie po załodze zatopionego kutra. Błyskawica uderzyła z nieba prosto w główną wieżę, 

wybuchł pożar, a błyskawicznie rozprzestrzeniający się pożar strawił budynek i ludzi. 

Spadkobiercy nie interesowali się pałacem przez wiele lat, uważając go  zbyt kosztowny w 

odbudowie, lub faktyczne przeklęty, ale miesiąc temu przyjechała Elizabeth Greengate-

Mason, która ma nadzorować ewentualne prace restauracyjne. Młoda kobieta mieszka w 

dawnym domku ogrodnika ze służącym i pomocnikiem. Z mieszkańcami wsi kontaktuje się 

rzadko, mówi z dziwnym akcentem (co ludzi nie dziwi, skoro mieszkała na Seszelach, jak 

twierdzi) i całymi dniami zajmuje się jakimiś pomiarami, wyznaczaniem linii, granic itp. 

O czym miejscowi nie wiedzą, to że Elizabeth Greengate-Mason nazywa się naprawdę 

Ulrike von Tottenkopf i jest wysłanniczką Żelaznej Rzeszy. Jej celem jest wydostanie Hessa z 

angielskiej niewoli. Obserwuje bacznie teren oraz sytuację, ogromnie zaniepokojona tym, co 

widzi i czeka na rozwój wypadków. 

 

JESZCZE KILKA UWAG O PROWADZENIU 

Jeśli Prowadzący zamierza poprowadzić „Tajemnicę więźnia numer siedem” jako 

przygodę jednostrzałową, nie musi przejmować się pewnymi drobiazgami. Jeżeli przygoda 

ma stanowić wstęp do zaznajomienia graczy z Operacją: Gotterdammerung, może być 

zmuszony do delikatnego manipulowania wydarzeniami, aby gracze niechcący nie zepsuli 

sobie zabawy. 

W tym pierwszym przypadku, niech gracze mają całkowicie wolną rękę. Jeśli zabiją 

Ulrike i udaremnią rytuał translokacji, świetnie, są wybitnymi śledczymi i uratowali wolny 

świat! Szkoda tylko, że nikt o tym się nie dowie. Poprowadź sesję tak, aby była brawurowa i 

grywalna, mieszając elementy akcji ze śledztwem, klimatycznymi opisami i okazją do 
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wcielenia się w postać. Na koniec opowiedz graczom o całej intrydze i dajcie mi znać, jak 

wam się podobała. 

Jeśli chcesz wciągnąć bohaterów w realia świata, gdzie Żelazna Rzesza przygotowuje 

się do inwazji na wolną Europę, a świat stoi na krawędzi kolejnej wojny i nic o tym nie wie, 

będziesz musiał prowadzić przygodę bardzo uważnie. Po pierwsze chodzi nam o to, aby 

gracze nie domyślili się zbyt szybko, że to Hess jest głównym „schwarzcharakterem”. Nie 

będzie to łatwe zadanie, ale dasz radę. Być może zacznie udawać przerażonego i błagać, aby 

do wywieźć. Przebiegle skieruje podejrzenia na „głosy” lub dziwną istotę widywaną nocami 

na wrzosowiskach. Niech bohaterowie pomyślą, że to ona (czyli Stara Kobieta z Bagien), są 

sprawcami dziwnych wydarzeń. Lód będzie skuwał cały przytułek, a oni gonić na ślepo. 

Jak widzisz, większość Bohaterów niezależnych ma coś do ukrycia. Mamy dwóch 

agentów KGB, tajemniczą dziedziczkę, ale to nie wszystko. Zasiej trochę niepewności: czemu 

Briggs nasłuchuje nocą radia i to nie programu rozrywkowego BBC. Dodaj kilku BN-ów od 

siebie, podrzuć kilka informacji na temat zazdrosnego absztyfikanta Ellen, jednym słowem, 

rozwiń po swojemu wątki fabularne. Kiedy stworzysz bogate tło, główne nici intrygi będą się 

wiły między nimi i nie będą się rzucać w oczy. 

Po co te zabiegi? 

Ano po to, aby bohaterowie nie rozwiązali sprawy za szybko. Niech rytuał rozwinie 

się prawie do końca, wtedy przyjdzie czas na finałowe starcie. Idealnie byłoby, gdyby 

przygoda potoczyła się tak: bohaterowie orientują się, że przytułek na Isle of Wraith zaczął 

zamarzać mniej więcej w tym samym czasie, co rozpoczęły się dziwne transmisje. Zaczynają 

szukać ich źródła i trafiają w końcu na Rock Island. Przywożą z niej Ellen oraz radzieckie 

radio. Dziewczynę oddają do miejscowego szpitala, a sprzętem mogą zainteresować władze. 

Tego samego wieczora zostają napadnięci przez agentów KGB. Następnej nocy orientują się, 

że ktoś wznowił transmisje i odkrywają, że to chorąży Wood. Chłopak jest pod wpływem 

Starej Kobiety z Bagien z jej rozkazu dalej translokuje Hessa, nie wiedząc, co sam robi. Na 

tym etapie bohaterowie zażądają wyjaśnień od majora Bledfora, który w końcu niechętnie 

opowie im, kogo przetrzymuje w celi. Pamiętaj, że nie zdaje sobie sprawy z magicznych i 

nadnaturalnych aspektów sprawy Hessa! Po tym, jak „pionki” zostaną wyeliminowane, do 

dzieła przystąpi stara Kobieta z Bagien. Bohaterowie po raz trzeci usłyszą monotonnie 

recytowany ciąg liczb, tym razem potwornym głosem jakby spoza grobu. Miejmy nadzieję, 

szybko się zorientują, skąd nadawana jest audycja i dojdzie finalnej konfrontacji. Wiedźma 

jest twardym przeciwnikiem, być może wspomoże ja kilku zahipnotyzowanych lub 

zdominowanych żołnierzy. Oby bohaterowie poradzili sobie z nią, bowiem w przeciwnym 



16 
 

wypadku czeka ich smutny koniec. Przy zwłokach Starej Kobiety z Bagien zajdą sygnet z 

symbolem Żelaznej Rzeszy i on powie im, że to tajemniczy więzień, Rudolph Hess, stał za 

całą intrygą. W chwili kiedy dojdzie do konfrontacji na scenę wkroczy Ulrike i jej pomocnik, 

kończąc rytuał i przenosząc Hessa oraz bohaterów na Antarktydę, do zapomnianej bazy w 

Neuschawbenland. 

 

EPILOG 

Jeśli zamierasz uczynić z „Tajemnicy więźnia numer siedem” pierwszą część 

kampanii, zakończ sesję cliffhangerem. „Białe światło otacza wszystkich, czujecie się 

przenicowani na drugą stronę. Wszędzie dookoła śnieżna zawierucha, potworny mróz i… 

spotykamy się na następnej sesji!”Kolejną zacznij od walki z żołnierzami Żelaznej Rzeszy 

oraz brawurowej ucieczki Ulrike i Hessa. Jeśli bohaterowie przeżyją, będą musieli ruszyć ich 

śladem, zadbać o to, aby nie umrzeć z zimna i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. 

Ale to już kwestia kolejnej przygody… 

 

BOHATEROWIE NIEZALEŻNI 

Poniżej znajdują się cechy i charakterystyki bohaterów niezależnych oraz 

przeciwników, jakich mogą spotkać na swojej drodze gracze. Jeżeli drużyna jest złożona ze 

starych wyjadaczy (p. Doświadczonych bohaterów), prowadzący może śmiało zmienić 

statystki wrogów tak, aby stanowili należyte wyzwanie. Pamiętajcie jednak, nie chodzi o to, 

aby „wykosić” całą grupę, ale o to by możliwie odniosła sukces, choć z pewnymi 

trudnościami. Zwycięstwo okupione trudami, smakuje lepiej. 

 

RUDOLF HESS 

Ostatni Żelazny Nazista 

Cechy: Duch k8, Siła k4, Spryt k10, Wigor k6, Zręczność k6 

Umiejętności: Odwaga k8, Pilotowanie k8, Prowadzenie k6, Przekonywanie k10, 

Spostrzegawczość k10, Strzelanie k6, Walka k4, Wiedza (Tajemna) k8, Wiedza (sekrety 

Trzeciej Rzeszy) k10, Wyszukiwanie k8, Wyśmiewanie k10, Żeglowanie k6 

Charyzma: -2; Tempo: 6; Obrona: 4; Wytrzymałość: 5 

Zawady: Ślubowanie (wierność Trzeciej Rzeszy), Ślubowanie (Żelaznej Rzeszy), 

Wredny 

Przewagi: Zdolności Nadprzyrodzone(Magia)  
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Sprzęt: brak 

Języki: angielski, niemiecki 

Czary: rytuał translokacji (patrz niżej), wykrycie/ukrycie mocy, przerażenie 

Punkty mocy: 10 

Rudoplh Hess jest chudy i zasuszony. Brwi ma krzaczaste, ale jego włosy rzedną. Gdy 

bohaterowie go zobaczą, udaje szalonego: gada do siebie, śmieje się, wyłamuje place u dłoni i 

niekiedy nie zauważa obecności ludzi. Naprawdę jest diabelnie inteligentny i przebiegły. 

Będąc pod ścisłą kontrolą i nie dysponując praktycznie żadnymi środkami zdołał uknuć i 

przeprowadzić intrygę. Wie, że koniec uwięzienia jest bliski, a przekonanie, że ostatecznie 

zatryumfuje, jest w nim niezachwiane. 

 

STARA KOBIETA Z BAGIEN 

Nieumarła celtycka księżniczka 

Cechy: Duch k8, Siła k10, Spryt k6, Wigor k10, Zręczność k8 

Umiejętności: Odwaga k8 Spostrzegawczość k10, Walka k8, Wiedza (Tajemna) k8, 

Wyszukiwanie k8, Zastraszanie k8 

Tempo: 6; Obrona: 6; Wytrzymałość: 9. 

Zdolności specjalne : 

 Nieumarła: +2 do Wytrzymałości, +2 do wyjścia z Szoku, strzał mierzony nie 

zadaje dodatkowych obrażeń. 

 Odporna na moc: +2 do Pancerza przeciwko magii, +2 do testów odparcia 

efektów magicznych. 

 Przerażająca: Każdy kto zobaczy Starą Kobietę z Bagien, musi wykonać 

udany test Odwagi, albo dozna skutków strachu (patrz strona 83 podręcznika 

Savage Worlds). 

 Nienaturalna Siła: Ciosy Starej Kobiety z Bagien zadają k8 +k10 punktów 

obrażeń. 

Sprzęt: Sygnet ze swastyką i kołem zębatym. 

Języki: angielski 

Stara Kobieta z Bagien jest nieumarłym stworem, który plugawi zielone wzgórza 

Anglii od tysiąca lat. Zasadniczo można ją określić jako mumię, tyle że jej ciało nie jest 

zasuszone,  pożółkłe i obwinięte bandażami, ale gładkie, zdeformowane i ciemnobrązowe. 

Zwłoki celtyckiej księżniczki, którą najeźdźcy zgwałcili i wrzucili Zychem do bagna 
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przetrwały, a gorejąca w jej sercu nienawiść sprawiła, że powstałą z martwych. Jako że 

najeźdźcy posługiwali się znakiem krzyża, zaczęła ona tępić wszystkich, którzy szerzyli nową 

wiarę. Z czasem, kiedy „jej lud” przyjął nową religię, wycofała się w głąb bagien i atakowała 

każdego, kto zapuścił się na jej tereny. Hess zdołał ją nakłonić do współpracy, opowiadając o 

wizji Wielkiej Germańskiej Rzeszy i świata zbudowanego bez nowej, narzuconej religii. 

 

MAJOR THOMAS BLEDFORD 

Dowódca placówki na Isle of Wraith 

Wykorzystaj rozpiskę oficera z podręcznika głównego do Savage Worlds, która 

znajduje się na stronie 161. Wedle niej, oficer powinien być Figurą, jednak major Bledford to 

biurokrata, nie odważny dowódca, dlatego pozostaje Blotką.  

 

MICHAEL YORKSHIRE I JOHN HOPKINS  

Rosyjscy szpiedzy 

To zwykłe blotki, przydziel im po dwie, trzy umiejętności i nie zaprzątaj nimi głowy 

Załóżmy że mają Strzelanie na k6,Skradanie na k6 i Walkę na k6. 

 

PORUCZNIK SMITH, CHORĄŻY WOOD I POZOSTALI ŻOŁNIERZE 

Strażnicy z Isle of Wraith 

Zwyczajne blotki, wykorzystaj statystyki żołnierzy, które znajdują się na stronie 160 

podręcznika do Savage Worlds. 

 

ULRIKE VON TOTTENKOPF 

Szpieg Żelaznej Rzeszy 

Cechy: Duch k10, Siła k6, Spryt k8, Wigor k8, Zręczność k8 

Umiejętności: Leczenie k8, Odwaga k8, Pilotowanie k6, Prowadzenie k8, Skradanie 

k8, Spostrzegawczość k10, Strzelanie k8, Walka k8, Wiedza (Historia) k8, Wiedza (Tajemna) 

k8, Wiedza (Żelazna Rzesza) k10, Wyszukiwanie k8, 

Charyzma: +4; Tempo: 6; Obrona: 6; Wytrzymałość: 6. 

Zawady: Lojalna (Żelazna rzesza), Rytuał (Ulrike zawsze opowiada, jak łatwo wodzić 

mężczyzn za nos i ich upokorzyć). 
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Przewagi: Zdolności Nadnaturalne (magia), Nowa moc, Odzyskiwanie mocy, Punkty 

mocy, Śliczna 

Sprzęt: urządzenia miernicze, mapa okolicy i ley lines, pieniądze, samochód, fałszywe 

dokumenty. 

Języki: angielski, niemiecki 

Czary: rytuał translokacji, teleportacja, wykrycie/ukrycie mocy, pocisk 

Punkty mocy: 15 

Ulrike jest  wysoką blondynką o regularnych rysach twarzy, arystokratycznej urodzie i 

figurze, która sprawia, że mężczyźni nie potrafią oderwać od niej wzroku. Wielu  znich 

oświadczało się jej po godzinie znajomości, bowiem jest także czarująca, inteligentna, 

obdarzona zmysłowym głosem i uroczym sposobem bycia. Kłopot w tym, że Ulrike uważa 

mężczyzn za durniów, którzy istnieją po to, aby nimi manipulować i ich wykorzystywać, a na 

dodatek pochodzi z innego świata. 

Ulrike jest jednym z najzdolniejszych agentów operacyjnych 

Eisenbahnreichzauberhaftkomando, służby specjalnej wywiadu, wykorzystującej okultyzm i 

magię do celów wywiadowczych. Jako jedna z nielicznych, opuściła Wielką Germanię i 

wróciła do naszego świata, aby zbadać stan spraw po upadku Trzeciej Rzeszy. Jej zadaniem 

jest zlokalizowanie miejsc dogodnych do inwazji oraz nawiązanie kontaktu z osobami, które 

pomimo klęski pozostały wierne Fuhrerowi. 

Kiedy chce, Ulrike jest urocza i olśniewająca, ale za tą fasadą kryje się zimna, 

wyrachowana osoba, całkowicie i poświęcona sprawie, którą uważa za słuszną. 

 

Rytuał Translokacji 

Ranga: Nowicjusz/Doświadczony, patrz niżej 

Punkty mocy: 5/ 10, patrz niżej 

Zasięg: 50 lub 10 metrów, ale patrz niżej 

Czas trwania: Natychmiastowy 

Czas rzucania: Trzy tygodnie/3 akcje 

Opis: Rytuał translokacji został opracowany w pierwszych miesiącach Drugiej Wojny 

Światowej. Miał umożliwić jednostkom szybkiego reagowania przemieszczanie się na 

ogromne odległości, poprzez zatarcie dzielącej ich odległości i zagięcie czasoprzestrzeni. 

Wersja pierwotna, którą spisali teozofowie Stowarzyszenia Thule była daleka od ideału: 

rzucenie czaru trwało trzy tygodnie, wymagało nieomal nieustannej inkantacji i pozwalała 

przenieść zaledwie kilka osób. Wymagała też doświadczenia i obeznania z tajnikami magii. 
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Prace nad nim zarzucono ze względu na niską skuteczność w tamtej formie i brak możliwości 

dokonania przełomu. Wersję tę zna Rudolph Hess i próbuje rzucić czar z pomocą Starej 

Kobiety z Bagien. Magowie Żelaznej Rzeszy zabrali formułę ze sobą i z czasem ją 

udoskonalili. W ich wersji nie wymaga on aż tak rozległej wiedzy, może być rzucona 

błyskawicznie i zużywa znacznie mniej mocy. Używana jest jako teleportacja  na dalekie 

dystanse. 

W opisie czaru przed ukośnikiem podano pierwotną wersję zaklęcia, po ukośniku tę 

udoskonaloną. Ta pierwszą dysponuje Hess, drugą Ulrike. 

 

 

 

 

 

Scenariusz ten jest wytworem wyobraźni i nie ma pokrycia w świecie rzeczywistym. Materiały graficzne 
zostały znalezione na Wikipedii, oznaczone jako Wikimedia Commons i użyte bez wiedzy czy zgody ich 

autorów. Jeżeli w jakikolwiek sposób narusza to prawa autorskie, proszę o kontakt celem ich usunięcia.

Logo Paladyn's Tower Press i okładkę wykonał Gonzo http://blackgromstudio.blogspot.com

Mapa wykonana dzięki programowi Hexgrapher:
http://www.inkwellideas.com/roleplaying_tools/hexographer/index.shtml
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Mapa Mann Village i Isle of Wraith 

Jedno pole równa się stu metrom. 

Symbol winogrona oznacza pub. Niewielkie, skaliste  wysepki oznaczono szarym 

kolorem z obumarłym drzewkiem. 

 




