
Bohaterowie, Solarion was wzywa! Świątynia Solariona zapłaci 1000 słońc za doprowadzenie 
do Królewskiego Portu Lactariusa z Tristom, odszczepieńca, który omamił wielu niewinnych 

starszych ludzi. Podaje się za kapłana Solariona, ale tak na prawdę, wykorzystując magię, udaje 
tylko jednego z nas. Należy go zdemaskować. Uwaga, jego poplecznicy, „Lniane Czapy” to praw-

dziwi fanatycy!

Kiedy ork Ci miesza w życiu, 
Drużyna R musi być w uży-
ciu! Drużyna bohaterów czeka 
na zlecenia, codziennie między 
10 a 14, Karczma „Poszuki-
wacz Słońca”, Królewski Port, 
Cromholmska 34. Pytać o 

Raltorna. 

NIE JESTEŚMY TĄ SIÓ-
DEMKĄ! Las Maquinas de la 

Muerte PS. Nie płacimy za Ediego. 

Wiecej nie szukaj, Trzem 
Gwiazdom zaufaj! Załatwiamy 

potwory śpiewająco. 

Edi, p
łać 

na 
nas

ze d
ziec

ko! 
Jas

min
a.

Dzieci Złote załatwią robotę. 
Szukajcie nas w Złotym Zaułku, 

Królewski Port.

„Baron Sotham szuka grupy poszukiwaczy - mają 
pomóc jego córce odzyskać dziewictwo dziedzictwo.”

Przyjmę giermka, możliwe wyszkolenie na Czerwonego Rycerza. Królewski 
Cień, pytajcie o Vitolda. Tylko prawdziwi wyznawcy Solariona!

Bank Hulkin poszukuje odważnych Herosów do pracy jako ochrona karawany z 
niezwykle cennym ładunkiem. Trasa: Sotham-Hulkin. 40 słońc dziennie, zapewniamy 

wyżywienie i atrakcje krajoznawcze

Znany kucharz królewski, Oli Vera (zwany Wielkim, mimo swojego niziołczego pochodzenia), został okradziony. Szuka grupy 
bohaterów, która odbije należący do niego statek z krabami pochodzącymi ze Smoczych Wysp. Kraby te są wielkim delikatesem i 

Oli będzie bardzo stratny, jeżeli nie odzyska statku - może nawet jego kariera na dworze runie w gruzach. W zamian oferuje 1000 
słońców  i ucztę godną króla.

Książę Rallin zaginął! Szwagier króla Kadena, baron Południowych Przystani i honorowy seneszal Czerwonych Rycerzy wyruszył poszukiwać 
Dobrosławy i zaginął. Dobry, nawrócony ork Puddleglum przekazał, że książe dał się omamić czarem tajemniczej Czarnej Pani i poszedł za nią 
na północ, za ośnieżone szczyty Gór Grozy. Ork widział też, że siły życiowe i wolę wysysa z Rallina przeklęty Miedziany Tron. Kto odważny 

podąży za Puddleglumem poza Góry, władztwa gigantów do podziemi zamieszkałych przez wrogich orków i uwolni księcia?

„U Nancy” poszukuje grupy bohaterów do ochrony tawerny przed „ochroną”. Praca łatwa, za-
pewniamy dach nad głową, wikt i opierunek na miejscu oraz zniżkę na usługi Violet i koleżanek. 
Pierwsze piwo dziennie gratis, resztę odliczymy od rachunku. Ulica Portowa, pytać o Nancy.

Orki terrorryzują okolicę Tristom. Te krwiożercze ssaki morskie polują na niewinnych rybaków i wypoczywających na plażach tury-
stów. Możliwe, że za tym wszystkim stoi pewien mag, William Fri, który znany jest ze swoich eksperymentów z tymi zwierzętami.

Jeśli masz na Imię Jerzy lub jesteś utalentowanym szewcem tudzież termi-
nujesz u takowego. Jeżeli zwą cię Niteczką, Dratewką czy Lineczką - TO 
ZADANIE NIE JEST DLA CIEBIE! Potrzebujemy profesjonalnych 
łowców draków, a nie utalentowanych amatorów. Gród Starydom pustoszy 
okrutny drak zwany Smogiem. Wszelkie plotki o tym, iż w okolicy brzucha 
ma nieopancerzony, miękki niczym u ślimaka fragment ciała są fałszywe! 

Grodowy łucznik sprawdził - świeć Solarionie nad jego duszą!

Problemy rozwiązujemy
z hukiem. Kanonierzy

Wilki eliminujemy zawodowo.
Wilcze Kły, Sotham. 

Z Biblioteki Solariona skradziono cenną księgę. 
Okazuje się, że to jedna z kopii bluźnierczego 
Octavonomiconu! Ostatnio pytał o nią niejaki 
Burfil Wormley. Trop wiedzie do Tanficz, 

sennej wioski niedalego Sotham. Ale co może 
spotkać graczy w latyfundium rodziny Worm-

ley`ów i jakie horrorry się tam kryją?

Dobra księżna Petronela prosi o pomoc w odbiciu 
jej ukochanej pasierbicy księżniczki Dobrosławy po-
rwanej przez siedmiu krwiożerczych karłów, wśród 
których rozpoznano trzech dezerterów z oddziałów 
thana Thorrima: kapitana Mędrutha, sierżanta Gbu-
reka oraz okrutnego siepacza Czarnych Toporów - 
A’psika. Wspomniani złoczyńcy mają już na koncie 
kilku obywateli księstwa, ubili m.in. gajowego królew-
skiego. Herosi, którzy ocalą księżniczkę, otrzymają 

piękną nagrodę - magiczne, złote lustro.

700 słońc dla śmiałków, którzy zdejmą kotka naszej ukochanej 
księżniczki, córki umiłowanego króla Kadena, z czubka drzewa! Co 
to dla prawdziwych bohaterów! Zwykły kotek ze zwykłego drzewa!

Chętni proszeni są o zgłaszanie się do lorda Herreka.
Lokalizacja: jesion Yggdrasil

Biedne zwierzątko do uratowania: Filemon (trzyletni, ważący tuzin 
cetnarów dziki kot waluzjański zwany smilodonem), uwaga kotek zdarł z siebie 

magiczną Obrożę Łagodności! Może nieco kąsać i drapać!

*Użyj statystyk Lwa ze SWEPla ze Wspinaczką d4).
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