Paskudne obrażenia
Czasem chcesz, by bohaterowie boleśnie odczuli każde trafienie i ranę. Wymaga tego realistyczna gra policyjna, przygoda dla najemników, śledztwo kryminalne, a nawet brutalne fantasy
z barbarzyńcami w rolach głównych. Kiedy nastrój scenariusza wymusza odejście od obrażeń w stylu
filmu przygodowego, użyj poniższej mechaniki.

Obrażenia

Obrażenia porównaj z Wytrzymałością postaci, a wynik sprawdź
w poniżej tabeli. Każda Rana
powoduje -1 do wszystkich testów,
maksymalnie -3.
Bohaterowie nie mogą wyparowy wać obrażeń! Wolno im
natomiast wydawać fuksy, by
powtarzać bolesny test Wigoru
po otrzymaniu Rany.

Obrażenia
powyżej
Wytrzymałości
0-3
4-7
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Zawsze, gdy bohater otrzyma Ranę, wykonuje test Wigoru (uwzględniając modyfikatory
za Rany z tego ataku). Sukces oznacza brak dalszego efektu. W wypadku porażki, jest Wyeliminowany (patrz niżej).
(Uwaga: Według podstawowych zasad, bohater
nie wykonuje testu Wigoru, dopóki nie otrzyma
przynajmniej czterech Ran. Paskudne obrażenia
nie nazywają się jednak bez powodu. Reguły Eliminacji i tabela Urazów też nieco się w nich różnią,
więc pamiętaj, żeby używać wersji zamieszczonej
poniżej, a nie podręcznikowej).

Eliminacja

Wyeliminowana postać musi natychmiast
przetestować Wigor (uwzględniając minusy za
Rany).
Przebicie: Postać jest tylko ogłuszona i może
wrócić do akcji. Wciąż jest w Szoku, otrzymuje
wszystkie Rany i tymczasowy Uraz do zakończenia walki (lub uleczenia wszystkich Ran).
Rzuć w Tabeli Urazów.
Sukces: Ranny traci przytomność do
momentu wyleczenia (lub na 2k6 godzin) i rzuca
w Tabeli Urazów.
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Porażka: Postać traci przytomność jak
w wypadku sukcesu i otrzymuje trwały Uraz
(rzuć w tabeli). Niestety, prócz tego zaczyna się
wykrwawiać. W każdej rundzie, przed rozdaniem Kart Akcji, testuje Wigor. Jeżeli odniesie sukces, będzie rzucać w kolejnej rundzie.
Porażka oznacza śmierć. Przebicie (lub udany
test Leczenia) powoduje stabilizację – krwawienie ustaje i postać nie musi więcej testować
Wigoru.
Krytyczna porażka: Bohater natychmiast
wyciąga kopyta.

Tabela Urazów
2k6

Rana

3-5

Ręka: Rzuć kością. Nieparzysta = lewa, parzysta = prawa;
całkowicie niesprawna do wyleczenia .
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6-8

9-10
11-12

Niewymowne: Jeżeli uraz jest trwały, na bohaterze ród się
zakończy.

Bebechy: Bohater obrywa gdzieś między biodrami a szyją.
Rzuć 1k6:
1-2 Połamany: Zręczność spada o jeden rodzaj kostki (min. k4)
3-4 Poobijany: Wigor spada o jeden rodzaj kostki (min. k4)
5-6 Pokaleczony: Siła spada o jeden rodzaj kostki (min. k4)
Noga: Rzuć kością. Nieparzysta = lewa, parzysta = prawa;
całkowicie niesprawna do wyleczenia. Tempo spada o -1.

Głowa: Ofiara otrzymuje potężny cios w głowę. Rzuć 1k6:
1-2 Paskudna blizna: Bohater otrzymuje zawadę Brzydal.
3-4 Oślepiony: Uszkodzono oko. Otrzymujesz Zawadę
Jednooki (albo Ślepiec, jeżeli masz tylko jedno oko).
5-6 Uraz mózgu: Uszkodzona została czaszka. Spryt spada
o jeden rodzaj kostki (min. k4).
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Magia i Mieczem

Witaj, przyjacielu
Większość klasycznych i współczesnych
gier RPG jest mocno zakorzeniona w tradycji
tolkienowskiej fantasy. Dzięki Gary’emu Gygaxowi, twórcy naszego hobby, niezliczona ilość
krasnoludów, elfów, niziołków i ludzi wyruszała
penetrować zapomniane lochy, stawiać czoła
potężnym smokom i odzyskiwać zapomniane
skarby.
Niniejszy tekst pomoże ci wskoczyć w sam
środek świata fantasy i przeżyć brawurowe przygody z magią i mieczem w roli głównej. Znajdziesz w nim wszystko, czego nie udało nam
się zmieścić w podręczniku do SWEPla: klasyczne rasy fantasy, specjalne zasady oraz prze-
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wagi, które możesz użyć w kampanii. Do gry
potrzebny będzie jeszcze podręcznik SWEPl.
SWEPl
Jeśli jeszcze go nie masz, na początek ściągnij
Jazdę Próbną ze strony wydawnictwa Gramel.
Przypasz zatem miecz, przygotuj łuk i odkurz
stary wolumin z zaklęciami. Czas przenieść się
do najbardziej fantastycznego ze światów!

Rasy fantasy

Poniżsi nieludzie tworzą najbardziej typowy
zestaw ras tolkienowskiego fantasy.

Krasnolud

Krasnoludy to rasa niskich, krępych i wytrzymałych mieszkańców podziemnych jaskiń. Lata
potyczek i wojen z dzikimi orkami oraz goblinami uczyniły z nich lud dumny i wojowniczy.

Krasnoludy dożywają nawet dwusetnych urodzin. W większości światów fantasy mają skórę
podobną do białych ludzi i pospolite kolory
włosów oraz bród.
• Krępy: Krasnoludy są barczyste i wytrzymałe. Zaczynają grę z Wigorem na k6.
• Powolny: Tempo krasnoluda wynosi 5”.
• Widzenie w ciemności: Krasnoludzkie
oczy przywykły do braku światła. Przedstawiciele tej rasy ignorują kary do ataku ze względu
na półmrok i mrok.

Elf

Elfy to istoty wysokie i smukłe, o szpiczastych uszach i głęboko osadzonych oczach.
Górują nad ludźmi zwinnością, są jednak
drobniejszej budowy. Zamieszkują nieprzebyte
knieje i ukryte doliny, a większość dożywa 300
lat. Odznaczają się jasną cerą oraz wielką rozmaitością kolorów włosów: prócz pospolitych braw,
miewają fryzury w odcieniach srebra czy błękitu.
• Niechętny mechanizmom: Elf y nie
przepadają za urządzeniami mechanicznymi i
zwykle ich unikają. Stąd zaczynają grę z Zawadą
Niezdara.
• Widzenie w ciemności: Oczy elfów przystosowują się do ciemności, podobnie jak kocie.
Członkowie tej rasy ignorują kary do ataku
spowodowane przez półmrok i mrok.
• Zręczny: Ruchy elfów są zręczne i pełne
gracji. Zaczynają grę ze Zręcznością na k6.

pieńcem albo wśród ludzi, albo w społeczności
elfów.
• Widzenie w ciemności: Oczy postaci
dostosowują się do mroku jak kocie. Półelfy
ignorują kary do ataku, spowodowane przez
półmrok i mrok.

Niziołek

Niziołki to drobne, żwawe istoty o bujnych
brązowych lub czarnych czuprynach. Choć w
porównaniu z innymi rasami wydają się kruche,
ich optymizm i radość życia dają im siłę, by
radzić sobie z największym nawet przeciwnościami. Niziołki trzymają się razem i przeważnie
żyją w zamkniętych społecznościach.
• Fuksiarz: Postać zaczyna grę z jednym
dodatkowym fuksem. Tę cechę można łączyć z
przewagami Szczęściarz i Cholerny szczęściarz.
• Mały: Niziołki mierzą około 120cm.
Postać odejmuje -1 od Wytrzymałości (posiada
Rozmiar -1) i nie może wybrać zawady Konus.
• Wielki duchem: Niziołki wierzą, że
wszystko może się udać. Postać zaczyna grę z
Duchem na k6.

Półelf

Półelfy to potomkowie dwóch ras: ludzkiej i
elfiej. Mają nieco naturalnej gracji elfów i oczy,
które widzą w ciemności – oraz odziedziczoną
po ludziach życiową zaradność. Często zdarza
się, że rasa któregoś z rodziców półelfa unika
mieszańca, ze względu na jego nieczystą krew.
Długość życia półelfa zbliżona jest do ludzkiej i
wynosi około 100 lat.
• Dziedzictwo: Niektóre półelfy dziedziczą
grację elfich przodków, inne odznaczają się
ludzką wszechstronnością. Półelf zaczyna grę
albo z darmową przewagą (dziedzictwo ludzkie),
albo ze Zręcznością na k6 (dziedzictwo elfie).
• Odszczepieniec: Półelfy zaczynają grę z
Zawadą Odszczepieniec. Postać jest odszcze-
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Półork

Półork to potomek orka i człowieka lub półorka i orka. Takie osobniki są zwykle akceptowane w orczych społecznościach, jednak
większość cywilizowanych ras – elfy, krasnoludy
czy ludzie – unika ich z powodu barbarzyńskiego
pochodzenia. Istnieją jednak „cywilizowane”
półorki, które odcinają się od dzikich przodków.
Wielu z nich stara się dokonywać bohaterskich
czynów, aby udowodnić, ile są warci. Półorki
mają jasną, ludzką skórę lekko zabawioną zielonym, orczym pigmentem, czarne włosy i małe
oczy. Ich rysy są ostre i nieregularne, zupełnie
jak u orków. Mogą żyć tyle co ludzie, jednak
mało który dożywa starości.
• Odszczepieniec: Półorki cieszą się złą
sławą wśród cywilizowanych ras. Postać otrzymuje karę -2 do Charyzmy.
•
Silny: Orki posiadają część sił y swoich
barbarzyńskich przodków.
Postać zaczyna grę z Siłą
na k6.
• Widzenie w ciemności: Półorki ignorują kary
za słabe oświetlenie
(półmrok i mrok).

Zasady światów
fantasy
Poniższe zasady dodadzą charakteru twojej
kampanii fantasy.

Języki

Wszystkie postaci władają (mówią oraz
umieją czytać i pisać, chyba że są analfabetami)
liczbą języków równą połowie ich Sprytu. Jeden
z nich musi być ich mową ojczystą. Gdy bohater
rozwinie Spryt, Mistrz Gry może pozwolić mu
na naukę nowego języka.
W większości światów fantasy język łączy się
z rasą: można władać mową ludzi, krasnoludów
czy elfów. Przed rozpoczęciem gry powinieneś
ustalić, jakie języki postaci graczy mogą znać.

Prowadzenie/Pilotowanie

W kampaniach fantasy nie używa się umie
umiejętności Prowadzenia i Pilotowania. Do powo
powożenia zaprzęgami służy Jeździectwo.

Odwaga

Groza nie jest typowym elementem gry fan
fantasy. Stąd nie używa się umiejętności Odwaga.
Gdyby zaszła konieczność sprawdzenia, czy
bohaterowie nie wpadli w przerażenie, przete
przetestujcie Ducha.

Zdolności nadprzyrodzone

W kampaniach fantasy używa się tylko
dwóch rodzajów Zdolności nadprzyrodzonych:
Magii i Cudów. Ponadto, postacie posiadające
ZN: Magia nie mają dostępu do mocy leczenie
i uzdrowienie
uzdrowienie, a cudotwórcy traktują wymaganą
Rangę wszystkich mocy zadających obrażenia,
jakby była o jeden wyższa (maksymalne wyma
wymaganie – Legenda).
Obowiązki i grzechy, ograniczające posia
posiadaczy ZN: Cuda zależą od panteonu lub
bóstwa, które postać wyznaje. Poniżej
podajemy kilka przykładów, dla różnych
aspektów bogów fantasy:
• Walka: Pomagać wojownikom i żołnierzom, opuszczać pole bitwy jako ostatni.

6

• Śmierć: Chronić cmentarze i krypty,
pomagać zbłąkanym duszom zaznać ukojenia i
zwalczać nieumarłych.
• Leczenie: Pomagać tym, którzy potrzebują
leczenia, zawsze okazywać miłosierdzie.
• Honor: Wspierać osoby wypełniające swój
obowiązek, zawsze dotrzymywać słowa.
• Słońce/ K się ż yc /Św iat ło: Poma g ać
istotom, których istnienie zależy od światła,
zwalczać ciemność. Ten aspekt może też uznawać światło i ciemność za symbole wiedzy i
ignorancji.
• Natura: Utrzymywać równowagę w naturze i chronić naturalny cykl życia.
Powyższe propozycje opisują „dobrych”
bogów. W wypadku bóstw złych, należy odwrócić działanie danego aspektu. Np. bóg zarazy i
chorób może być wypaczoną wersją boga leczenia. Aby go wyznawać, należy zarażać innych
chorobami i nigdy nie okazywać miłosierdzia.

Przewagi

Poniższe przewagi wpasują się idealnie do
większości klasycznych kampanii fantasy.

Przewagi zawodowe
Adept
Wymagania: Nowicjusz, ZN:
Cuda, Wiara k8+, Walka k8+
Adepci to mnisi-wojownicy,
którzy nauczyli się używać
własnego ciała jako broni.
Gdy walczą gołymi pięściami,
traktuje się ich, jakby mieli
broń, a ich uderzenia zadają Si+k4
obrażeń.
Ponadto, na
każdej randze
postać moż e zmienić
wariant jednej z poniższych
mocy tak, by jej aktywacja
nie wymagała akcji: podkręcanie/przykręcanie, odbicie,
leczenie, grom lub szybkość.
szybkość
Adept musi znać daną moc i
nie może aktywować więcej,
niż jedną na turę.

Trubadur
Wymagania: Nowicjusz, ZN: Cuda,
Występy k6+
Trubadurzy to wędrowni artyści, przynoszący wiadomości i rozrywkę ludziom w
różnych zakątkach świata. Choć używają ZN:
Cuda, nie wyznają konkretnego bóstwa, lecz
sztukę jako taką. Wiarę zastępuje u nich umiejętność Występy (Spryt). Ponadto, trubadurzy
nie muszą martwić się grzechami, ale mogą się
nadwyrężyć.
Nadwyrężenie: Trubadur, który wyrzuci 1
na kości Występów, otrzymuje kary jak za lekki
grzech (-2 do testów Występów na tydzień). W
przypadku krytycznego pecha, kary są analogiczne do grzechu ciężkiego (utrata mocy na
tydzień i -4 do „normalnego” użycia Występów).
Te kary tłumaczy się utratą głosu, nadwyrężeniem gardła lub straszliwym zmęczeniem.
Umiejętność Występy ma jeszcze jedno
zastosowanie – można jej używać, by zabawiać
ludzi i zarobić przy okazji trochę grosza. Po
każdym udanym występie (przeważnie kilkugodzinnym) postać zyskuje $1k6 za każde 10
słuchaczy, lub podwójną stawkę na przebiciu.
Ta zasada zakłada, że widzowie dają napiwki, a
nie płacą za wstęp na przedstawienie. Czasami
zamiast pieniędzy trubadur uzyska kufel piwa,
żywy inwentarz, szansę na randkę w ciemno
z córką sołtysa lub informacje, które mogą
poprowadzić bohaterów na nową przygodę.

Przewagi rasowe
Uzdolniony
Wymagania: Doświadczony,
człowiek lub półelf
Ludzie potrafią bardzo szybko
przystosować się do nowych oko
okoliczności i uczyć rzeczy, które wydają
się nieosiągalne. Wykupując tę przewagę,
możesz wybrać podstawową wersję przewagi
przeznaczonej dla innej rasy, jeśli spełniasz jej
pozostałe wymagania.
Tę przewagę mona wybierać wielokrotnie,
ale tylko raz na Rangę. Jeśli człowiek stanie
się Zwinny, przewaga działa wobec przeciw
przeciwników o Rozmiarze 1 lub większym.
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Krew barbarzyńców
Wymagania: Doświadczony, Berserk, półork
Niektóre półorki potrafią kontrolować drzemiącą w nich zwierzęcą potęgę. Postać może
wydać fuksa, by aktywować przewagę Berserk.

Prawdziwy barbarzyńca
Wymagania: Weteran, Barbarzyńska krew,
Duch k8+
Prawdziwy barbarzyńca potrafi kontrolować się nawet podczas bojowego szału. Postać
ignoruje karę -2 przy rzucie na ustanie szału, a
po wyrzuceniu 1 nie trafia sojuszników (jednak
nadal może trafić niewłaściwą osobę lub chybić).

Elfi łucznik
Wymagania: Doświadczony, elf lub półelf z
elfim dziedzictwem, Strzelanie k8+
Elfi łucznicy słyną z umiejętności wystrzelenia dwóch strzał jednocześnie. Postać może
podczas jednej akcji posłać w jednego przeciwnika dwie strzały, testując Strzelanie -2.

Przeciwnik musi znajdować się na zasięgu
bliskim. Sukces na teście Strzelania oznacza,
że obie strzały zadają normalne obrażenia. Tej
przewagi używać można wyłącznie strzelając z
łuku – nie zadziała, gdy posługujesz się kuszą
czy inną bronią strzelecką.

Mistrz elfiego łucznictwa
Wymagania: Weteran, Elfi łucznik
Postać ignoruje karę -2 do Strzelania podczas
używania przewagi Elfi łucznik.

Zwinny
Wymagania: Doświadczony, Zręczność k8+,
niziołek
Niziołki są małe, szybkie i tak zwinne, że
potrafią bez trudu wymykać się większym przeciwnikom. Atakując bohatera, każdy przeciwnik
o rozmiarze człowieka lub większym odejmuje
-1 od testu trafienia. By ta przewaga zadziałała,
niziołek musi być świadomy ataku.

Nieziemsko zwinny
Wymagania: Weteran, Zwinny
Chyży niziołek potrafi przyprawić przeciwników o zawrót głowy. Postać przemyka pomiędzy wrogami tak zręcznie, że nie otrzymują oni
premii atakując wielu na jednego.

Rozbicie
Wymagania: Doświadczony, krasnolud
Krasnoludy znają się na rzemiośle. Posiadacze Przewagi Rozbicie potrafią wykorzystać tę
wiedzę, aby uderzyć w najsłabszy punkt pancerza. Każda broń w rękach krasnoluda, który
posiada tę zdolność, ignoruje 1 Punkt Pancerza
(w dodatku do wartości PP broni) podczas zwykłego trafienia lub 2 punkty przy przebiciu. Ta
Przewaga działa na wszystkie formy pancerza:
naturalny, magiczny i tak dalej.

Roztrzaskanie
Wymagania: Weteran, Rozbicie
Działa tak jak Rozbicie, z tym że ignoruje 2
Punkty Pancerza przy sukcesie i 4, jeżeli bohater
uzyska przebicie.

8

9

Najczarniejsza Afryka
Przygoda o nieopanowanej chciwości w sercu Czarnego Lądu
Poniższy scenariusz ma pomóc wam zapoznać
się z Savage Worlds. Stąd w ramce przed każdą
sceną znajdziesz informacje, które zasady z podręcznika szczególnie się przydadzą. Podczas gry,
użyj gotowych Odkrywców, dostępnych na stronie
wydawnictwogramel.pl lub stwórz własne postaci.
Tekst zakłada ten pierwszy wariant: z łatwością
jednak dostosujesz go do dowolnej grupy. Współczynniki wszystkich bohaterów niezależnych
znajdziesz na końcu tekstu.

Akt pierwszy:
Nigdzie w Afryce
Towarzystwo Polsko-Afrykańskie

Nairobi, rok 1903. Do szpitala prowadzonego przez ojca Franciszka trafia grupa czterech
tajemniczych, wycieńczonych długą podróżą
Afrykanów, z których jeden ucierpiał poważnie,
zaatakowany przez dzikiego drapieżnika. Choć
są u kresu sił, domagają się widzenia z Simbą.
(Jeżeli nie używasz gotowych postaci, zmodyfikuj
to zawiązanie zgodnie z ich charakterem: grupa
zdesperowanych Murzynów może zetknąć się
z drużyną w dowolnych okolicznościach). Kiedy
bohaterowie odpowiedzą na wezwanie, Simba
rozpozna w przybyszach swoich współplemieńców: to słynny z krzepy Kawanza, szybkonogi
Abasi i zawsze czujny Etana, najlepsi myśliwi
ludu Wahima. Na szpitalnym łóżku leży natomiast
mądry Haki – i to on, mimo ran i wyczerpania,
zrelacjonuje następującą historię:
Od dłuższego czasu plemię Wahima prześladują złe duchy, które porywają ludzi. Z początku
Pierwsza część przygody jest raczej
spokojna i ma budowę modularną – możesz
skrócić ją do dwóch scen, albo dość dowolnie
rozbudować. Przydadzą ci się zasady podstawowe – reguły przeprowadzania testów oraz
walki. Odśwież ponadto zasady zaskoczenia
oraz Wiedzy Ogólnej. Grupa będzie miała
ponadto możliwość najęcia licznych pomocników: jeżeli się na to zdecyduje, zapoznaj
się z regułami dotyczącymi sojuszników.
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zniknięcia były sporadyczne, i składano je na
karb aktywności drapieżników – która w Afryce
Środkowej nikogo nie dziwi. Ginęło jednak coraz
więcej członków plemienia, a drapieżników nie
udało się ani upolować, ani nawet wytropić.
W końcu wódz Mbwana, ojciec Simby, zasięgnął
rady czarowników, a ci ogłosili, że przed gniewem duchów zdoła obronić Wahimów tylko syn
przywódcy i jego biali przyjaciele. Stąd najlepsi
myśliwi wyruszyli, by przekazać bohaterowi pilne
wezwanie do powrotu. To powiedziawszy, Haki
straci wreszcie przytomność.
Wezwanie jest bardzo bezpośrednie, a poświęcenie kurierów, którzy z narażeniem życia przebyli
ogromny szmat Czarnego Lądu, powinno dostarczyć Simbie dodatkowej motywacji. Dla Tomka
i Nelly jest to w dodatku okazja zapuszczenia się
w bardzo słabo zbadane okolice Jeziora Edwarda,
Ksenia zyska okazję pomocy ludziom całkowicie
bezbronnym, natomiast ojciec Franciszek – kontaktu z wyznawcami religii tubylczej, której fałsz
zdoła być może przy okazji obnażyć. Bohaterowie mogą ruszyć w drogę sami, lub zabrać trzech
myśliwych, którzy bez oporów poddadzą się pod
dowództwo syna swojego wodza – czwarty, Haki,
jest zbyt słaby, by podróżować, i zostanie w szpitalu. Ewentualni sojusznicy mają współczynniki
wojowników Wahima, które znajdziesz na końcu
przygody.
Jeśli drużyna poprosi o dodatkowe informacje
o plemieniu Wahima i okolicy, którą zamieszkuje, poproś o wybór jednej kategorii informacji i zarządź testy: Wiedzy Ogólnej dla Simby
i Tomka oraz Wyszukiwania lub Wypytywania
dla pozostałych. Za każdy sukces i przebicie podaj
jedną z poniższych wiadomości.
• Polityka: Wioska Wahimów znajduje się na
terytorium Protektoratu Ugandy, który w przeci
przeciwieństwie do Afryki Wschodniej (obecnie: Kenii)
nie jest kolonią, tylko państwem Afrykanów, pod
opieką Korony Brytyjskiej.
• Polityka: Ziemie plemienia znajdują się
w pobliżu granicy Ruandy, kolonii niemieckiej,
oraz Kongo, prywatnej własności belgijskiego
króla Leopolda II.
• Polityka: Uganda składa się z pięciu
murzyńskich królestw – władzę zwierzchnią spra
sprawuje kabaka, władca królestwa Bugandy. Obecny
kabaka, Daudi Cwa, ma sześć lat.

• Polityka: Wioska Simby znajduje się w królestwie Ankole.
• Kultura: Królestwo Ankole zamieszkują dwa
ludy: rolnicy Iru i pasterze Hima, którzy stanowią
kastę wyższą. Wahima są szczepem Hima i hodują
bydło.
• Kultura: Hima wierzą w ducha-stwórcę,
od którego się wywodzą, oraz duchy opiekuńcze,
opiekujące się poszczególnymi szczepami.
• Kultura: Wedle wierzeń Hima, ludzie nie
umierają z przyczyn naturalnych: każda śmierć jest
wynikiem wypadku lub złego czaru.
• Kultura: Wszyscy Hima praktykują oruhuko,
tradycję zmuszania dziewcząt do małżeństwa za
pomocą opasania jej szyi sznurem, spryskania
twarzy mlekiem lub położenia na głowie odpowiedniej rośliny. Tak oznaczona, panna musi wyjść
za młodzieńca, który rzeczy dokonał.
• Przyroda: Wioska Wahima leży na skraju
trawiastych równin i nieprzebytej dżungli.
• Przyroda: Okolica należy do najżyźniejszych
i najbardziej przyjaznych regionów Afryki. Obfituje w wodę i zwierzynę, a średnie temperatury są
stosunkowo niskie
• Przyroda: Dżungla, na skraju której znajduje
się wioska Wahimow jest domem dzikich goryli,
które podobno strzegą ruin pradawnego miasta.
• Przyroda: W pobliżu wznosi się tajemniczy
i niezbadany masyw Gór Księżycowych (Ruwenzori), o których pisał już Ptolemeusz, a odkrył
Henry Stanley w 1889 roku. Ich szczyty pokrywa
lodowiec.

Nairobi - Kampala

Mężni Wahimowie przebyli daleką drogę znad
Jeziora Edwarda pieszo, obawiając się Żelaznego
Węża. Bohaterowie są w lepszej sytuacji, żaden
przesąd nie zabrania im bowiem skorzystać z usług
otwartej właśnie linii kolejowej, łączącej Mombasę
nad Oceanem Indyjskim z położoną nad Jeziorem
Wiktorii stolicą Bugandy, Kampalą. Pierwszy
etap podróży przebiegnie zatem w komforcie,
wśród cudownych pejzaży afrykańskiej sawanny,
zamkniętych przez ośnieżony szczyt Mt. Kenya
– wszystko to oglądane bezpiecznie z okien
wygodnego wagonu dla białych, do którego Simba
zostanie wpuszczony z szacunku dla Towarzystwa.
Jeżeli grupie towarzyszą Wahimowie, na wyraźne
polecenie Simby wsiądą do pociągu, choć muszą
podróżować „czarnym” wagonem bydlęcym.
Kampala jest niewielkim miastem, rozrastającym się wokół świętego wzgórza, na szczycie którego znajduje się otoczony palisadą pałac kabaki.
Architektura kolonialna miesza się tu z lokalną,
a dzięki szczególnemu statusowi Protektoratu
podział rasowy jest tu znacznie mniej restrykcyjny.
Bohaterowie nie zechcą pewnie tracić czasu na
zwiedzanie zabytków tubylczej kultury. Bardziej
zainteresuje ich fakt, że od czasu ukończenia linii
kolejowej miasto stało się popularnym punktem
wyjścia licznych ekspedycji w głąb Najczarniejszej
Afryki, a co za tym idzie – dostarcza koniecznych
w tym względzie usług. Drużyna bez trudu uzupełni tu sprzęt, zakupi racje żywnościowe i wynajmie muły lub czarnoskórych tragarzy. Ponieważ
ich obecność ma tylko przydać opowieści kolonial-
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nego nastroju, przyjmij, że konieczny ekwipunek
opłacić można z funduszy Towarzystwa i dopilnuj,
by bohaterowie wydali własne pieniądze, tylko
gdy zechcą fachowej pomocy w rodzaju kolejnych
myśliwych czy wojowników.
W razie napaści lub walki, tragarze co rychlej
się rozbiegną: gdyby jednak bohaterowie zmusili ich do udziału w starciu, zastosuj poniższe
statystyki:

•

Kampala - Wahima

Dotychczas bohaterowie podróżowali wygodnym, europejskim pociągiem: teraz stają oko w oko
z Afryką. Przed nimi około 300 mil drogi – przynajmniej dwa tygodnie wędrówki przez głuszę.
Większość trasy prowadzi przez zielone sawanny
Ugandy, zamieszkane przez wielką obfitość
wszelkiej zwierzyny oraz stosunkowo gęsto (jak
na Afrykę, rzecz jasna) zaludnione, okazjonalnie
trafią się jednak i przeprawy przez szeroko rozlane
rzeki, i przekraczanie wąwozów o stromych zboczach czy urwistych skał, i mozolne przedzieranie
przez bagnistą dżunglę. Uganda oferuje wszystko,
czego spodziewać się można po Czarnym Lądzie.
Jeżeli pilno wam do właściwej przygody, możecie zredukować ten epizod do opisu kilku scen na
tle charakterystycznej scenerii, jak z „Kopalni
Króla Salomona”, i być może jednego wieczoru
rozmów przy ognisku. Jeśli natomiast macie ochotę
dłużej przedzierać się przez bezdroża Afryki, skorzystajcie z poniższej mechaniki:
Każdego dnia drużyna wybiera przewodnika
ekspedycji (jeśli wskaże osobę, wynajętą w Kampali lub któregoś z Wahimów, pamiętaj, że nie
rzuca Kością Figury!). Następnie przewodnik
testuje Przetrwanie, dodając do wyniku +2, jeśli
posiada ponadto umiejętność Wiedza: (Afryka),
poczym ciągnie jedną kartę z talii akcji i konsultuje ją z tabelą w ramce obok. Jeśli test zakończył
się niepowodzeniem, używa się zawsze opcji
„czarnej”. W wypadku sukcesu, decyduje kolor
karty – a w razie przebicia, rezultat jest zawsze
„czerwony”. Propozycje w nawiasach traktuj
jako przykłady i śmiało uzupełniajcie je o własne
propozycje!
• 2: Osada białych.
Czarne: Obóz handlarzy niewolnikami,
gotowych bronić się przed drużyną (użyj
statystyk belgijskich przemytników, które
znajdziesz niżej. Posiadają broń palną).
Czerwone: Misja, w której można odpocząć, uzupełnić zapasy i opatrzyć rany.
• 3: Osada czarnych.
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Czarne: Szczep jest wrogo nastawiony do
białych ludzi lub wojuje z Wahima (użyj
statystyk tragarzy, posiadają włócznie
i tarcze).
Czerwone: Szczep jest przyjazny, można
uzupełnić zapasy, nająć nowych tragarzy
i zażyć egzotyki.
4-8: Kolejny dzień podróży.
Czarne: Droga była szczególnie męcząca.
Wszyscy testują Wigor – niepowodzenie
oznacza punkt Wyczerpania przez cały
następny dzień.
Czerwone: Droga wśród urokliwych pejzaży, ale nic ponadto.
9: Czarni wędrowcy.
Czarne: grupa wojowników Nandi, ukrywających się w Ugandzie po zamachu na
kolej (użyj statystyk wojowników, posiadają
włócznie i tarcze)
Czerwone: pasterze Hima, gotowi przekazać wieści, że tajemnicze zniknięcia
zdarzają się w wielu wioskach na granicy
dżungli.
10: Biali wędrowcy.
Czarne: przemytnicy kości słoniowej (użyj
statystyk przemytników, posiadają broń
palną).
Czerwone: Badacze Czarnego Lądu, gotowi
opowiedzieć o okolicy to, czego bohaterowie nie dowiedzieli się przed wyjazdem
z Nairobi.
Walet: Incydent z małym zwierzęciem.
Czarne: Niebezpieczny (małpa lub ptak
kradnie ważny element ekwipunku),
Czerwone: Zabawny (mały słoń myszkuje
w pakunkach z jedzeniem w poszukiwaniu
smakołyków).
Dama: Incydent ze średnim zwierzęciem.
Czarne: Niebezpieczny (wygłodniałe hieny
gotowe są bronić posiłku, który zakłóciła
drużyna, użyj statystyk psów z podręcznika, po 2 hieny na gracza).
Czerwone: Ujmujący (ranna antylopa daje
się opatrzyć i chwilowo oswoić).
Król: Incydent z dużym zwierzęciem.
Czarne: Niebezpieczny (stado lwów, po
jednym na bohatera),
Czerwone: Pomocny (uratowany z potrzasku gepard będzie towarzyszył drużynie do
końca przygody – statystyki znajdziesz na
końcu tekstu).
As: Incydent w grupie.
Czarne: Niebezpieczny (śmiertelna bójka
między tragarzami, przewodnik brutalnie
przystawia się do Kseni lub Nelly),

Czerwone: Zabawny (Komiczne nieporozumienie językowe, niefortunna, lecz
niegroźna przygoda).
• Joker: Odkrycie.
Czarne: Niebezpieczne (nieznana choroba
tropikalna, na którą zapadają tragarze
i którą mogą zarazić się bohaterowie: uniknięcie zakażenia wymaga testu Wigoru
-2. Wywołuje gorączkę, dreszcze, ospałość i krwawy pot. Każdego dnia rano
– konieczny test Ducha, w razie niepowodzenia 1 Rana. Wyleczenie wymaga testu
Leczenia -4 lub boskiej interwencji).
Czerwone: Chwalebne (nowy gatunek
antylopy, ruiny zabudowań tajemniczej
cywilizacji, nieznana góra/rzeka/jezioro).

Wioska Wahima, nareszcie!

Po dwóch męczących tygodniach, spędzonych
w pięknych okolicznościach przyrody, ekspedycja dociera wreszcie do rodzinnej wioski Simby.
Osada leży wśród łagodnych, porośniętych soczyście zieloną trawą wzgórz, na skraju dżungli. Nad
wierzchołkami drzew wyrastają potężne, pokryte
wiecznym śniegiem zbocza Gór Ruwenzori, częściowo przesłonięte chmurami. Sama osada składa
się z kilkunastu okrągłych chat, ustawionych
w otoczone zeribą koło, oraz dużej zagrody dla
bydła – obecnie pustej, jeśli nie liczyć kilku na pół
pożartych przez dzikie zwierzęta trucheł.
W wiosce panuje nienaturalna, dzwoniąca
w uszach cisza, przerywana wyłącznie
bzyczeniem owadów i okazjonalnymi,
dalekimi krzykami małp. Osada jest
całkowicie opuszczona – zupełnie, jakby
wszyscy mieszkańcy nagle porzucili
to, czym się zajmowali, i postanowili
odejść. Penetrując ją, bohaterowie co
i rusz natrafiać będą na niedojedzone
posiłki, doprowadzoną do połowy pracę,
porzuconą broń i wszelkie ślady życia
przerwanego nagle, w niewyjaśnionych
okolicznościach. Na pierwszy rzut oka
nie widać natomiast żadnych śladów
walki, czy przemocy – całkiem jakby
wszyscy Wahima odeszli dobrowolnie.
Odór śmierci, w pierwszej chwili uderzający, okazuje się pochodzić od martwych krów, które padły w zamkniętej
zagrodzie.
Test Tropienia pozwoli odkryć, że
cała społeczność wioski odeszła do dżungli. Tam jednak trop się urywa, Wahima
opuścili bowiem osadę na tyle dawno,

że zaborcza przyroda pochłonęła wszelkie ślady
ich przejścia. Jeżeli któryś z bohaterów uzyska
przebicie, spostrzeże, że bosym krajanom Simby
towarzyszyło kilka osób obutych w europejskie
obuwie. Dwa przebicia pozwolą odkryć nadto
ślady ogromnego kota, penetrującego wioskę jakiś
czas po odejściu mieszkańców.
Pośrodku osady wznosi się największa chata,
należąca do ojca Simby, nieustraszonego Mbwany.
Wewnątrz kryją się najważniejsze ślady – strzeże
ich jednak ogromny biały lew, samotnik, który
urządził sobie we wsi legowisko niedługo po
zniknięciu mieszkańców. Gigantyczny kot obserwuje bohaterów z ciemnego wnętrza budynku
(chaty Wahimów nie mają okien – tylko otwór
w dachu, przez który ulatuje dym) i szykuje się,
by zaatakować każdego, kto wejdzie do wnętrza.
Gdy bohaterowie przestąpią próg, przeprowadź
test zaskoczenia: w razie powodzenia, będą mogli
zareagować. W przeciwnym razie nim zdążą mrugnąć, drapieżca rzuci się na osobę, która weszła do
budynku jako pierwsza. Podczas walki pamiętaj,
że rozgrywa się w półmroku – a więc bohaterowie
odejmują od wyników testów -1. Lew, jak na kota
przystało, doskonale widzi w ciemności.
Gdy bohaterowie zdołają pokonać drapieżnika,
mogą rozejrzeć się po jego leżu. Oprócz przedmiotów należących do wodza oraz resztek posiłków
lwa, znajdą wewnątrz rozkładające się zwłoki białego człowieka, przeszytego włócznią Mbwany.
Są nietknięte – lew nie jadał padliny,
a padlinożercy bali się zbliżyć do
jego kryjówki. W martwej dłoni
zaciska pustą, szklaną strzykawkę, na ściankach której
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znajduje się zaschnięty, zielony osad (to pozostałości tajemniczego serum, do którego wrócimy za
chwilę). Poza tym, zabity ma na ramieniu torbę,
a w niej: dawno zepsutą kanapkę, trochę leków
(wśród nich słoiczek pusty słoiczek po serum),
rewolwer z amunicją i wyczytany, francuski
egzemplarz powieści Juliusza Verne’a „Gwiazda
południa” („L’Étoile du sud”), z ekslibrisem biblioteki protestanckiej misji w wiosce Kisoro, leżącej
o około pięćdziesiąt kilometrów na południowy
wschód.

Biały lew

Akt drugi:
Wąż w ogrodzie
Kisoro

Najsolidniejszy trop, jaki znaleźć można w wiosce Wahimów, prowadzi do Kisoro – rolniczej
osady ludu Inu, która zyskała na znaczeniu dzięki
stałej obecności białych. Odległa o jakieś dwa
dni drogi wieś leży w szerokiej, żyznej dolinie, na
zboczach której piętrzą się tarasowe pola batatów,
sorgo, fasoli i innych lokalnych upraw. Po dwóch
stronach dość dobrze utrzymanej (jak na warunki
afrykańskie) drogi, prowadzącej do odległej
Kampali, wznoszą się kwadratowe, kryte słomą
domy Inu – zupełnie inne od okrągłych domostw
Hima. Pośród nich bieleje spory kompleks ceglanych budowli zbudowanych przez europejczyków.
Dolinę otaczają łagodne wzniesienia, które w dalszej perspektywie przechodzą w strome szczyty
porośniętych dżunglą gór. Krajobraz zwieńcza
wnoszący się dumnie w niebo, stromy stożek góry
Muhabura – jej szczyt ginie w chmurach.
Misja powstała przed dziesięciu laty, i od tego
czasu wciąż zyskuje na znaczeniu. Jej centrum jest
wciąż drewniany zbór, który holenderski pastor
Casper Zeldenthuis wzniósł własnymi rękami,
dziś jednak poczciwy misjonarz zarządza również
szpitalem, biblioteką i szkołą oraz opiekuje się
faktorią handlową, która łączy wioskę z szerokim
światem. Kisoro kwitnie – a widome sukcesy przekładają się na powodzenie działalności misyjnej.
Właściwie wszyscy mieszkańcy szybko rosnącej
wsi to chrześcijanie.
Ani pastor, ani przywódcy lokalnej społeczności nie mają pojęcia, że Kisoro zawdzięcza sukces
nie tyle bożej opatrzności, co działalności przestępczej. Misja zapewnia przykrywkę dla nielegalnego handlu diamentami. To właśnie niegodziwcy,
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prowadzący tę operację, są przyczyną tajemniczego
zniknięcia plemienia Wahimów. Dobrze się przy
tym kryją – znalezienie węża w chrześcijańskim
ogrodzie wymagać będzie nielichej przebiegłości.

Biblioteka

Bezpośredni trop prowadzi bohaterów do
biblioteki – słusznie zresztą, ponieważ jest ona
centrum przemytniczej operacji. W instytucji
zatrudnionych jest dwóch Belgów (Laurens Aerts
i Milan Cralier), rzekomych przyrodników – choć
chwila rozmowy i test Wiedzy Ogólnej pozwoli
bohaterom ustalić, że przynajmniej jeden z nich
nie ma pojęcia o tej nauce. Jego postura wskazuje
raczej, że przywykł pracować pięściami. Obydwaj
bibliotekarze są spokojni i pewni swego, test
Zastraszania lub Przekonywania ujawnią jednak,
co następuje:
• Sukces: Fałszywi przyrodnicy boją się kogoś
znacznie bardziej, niż drużyny.
• Przebicie: W rozmowie pada nazwisko de
Pauw.
• Dwa przebicia: Rozmówca rzuca lękliwe
spojrzenia w stronę góry Muhabura.
Sama biblioteka jest zaskakująco duża i dobrze
zaopatrzona – ponoć stanowi ośrodek czytelnictwa
dla całej okolicy. Gdyby bohaterowie mieli okazję
pobuszować w niej pod nieobecność gospodarzy
(co wymagać będzie testów Włamywania, by
dostać się do środka, Skradania, aby nie wzbudzić
podejrzeń, i Wyszukiwania, celem znalezienia
informacji), odkryją, że lwia część zbiorów pochodzi z systematycznie powtarzanych darów tajemniczych dobroczyńców – i że większość książek
francuskojęzycznych przynajmniej dwukrotnie
wysyłano do Kampali, do oprawy. Rzekomo, ze
względu na niszczycielski dla papieru klimat.
W rzeczywistości, w okładkach transportowane są
drogocenne kamienie, a większość bibliotecznych
zbiorów pochodzi z donacji przemytników. Gdyby
niegodziwcy przyłapali drużynę na buszowaniu
w bibliotece, spróbują się z nią rozprawić.
Test Wyszukiwania (w bibliotece) lub Wiedzy
(o Afryce) pozwoli ponadto ustalić, że Boudewijn de Pauw to belgijski awanturnik i odkrywca
w służbie króla Leopolda II, który kiedyś w pojedynkę, uzbrojony wyłącznie w nóż, pokonał lwaludojada. Bohater, który uzyska przebicie dowie
się też, że Belg jest wyjątkowym draniem, który
do Afryki uciekł przed europejskim wymiarem
sprawiedliwości.

Belgijscy awanturnicy (2)

Zbór

Misję prowadzi pastor Zeldenthuis, zażywny
i dobrotliwy stary kawaler, tak bezgranicznie
oddany innym ludziom, że całkowicie ślepy na ich
wady. Pomaga mu grupka czarnoskórych seminarzystów, równie nieświadomych, że ich zbożne
przedsięwzięcie ma podwójne dno. Pastor jest
interesującym rozmówcą, istną kopalnią wiedzy
o okolicy, ale kiepskim teologiem, w dodatku ze
skłonnością do protestanckiego radykalizmu – jego
niezachwiana wiara w bożą opatrzność, przeznaczenie i zbawienie przez wiarę może doprowadzić
do kłótni z pragmatycznym ojcem Franciszkiem.
Prócz ewentualnego sporu (w którym gospodarz
rychło wystrzela się z argumentów i sięgnie po
sprawdzoną broń kaznodziei – zacznie wrzeszczeć), duszpasterz do niczego się nie przyda: nie
posiada żadnych pożytecznych informacji, a gdy
zwrócić mu uwagę na podejrzane aspekty działalności nadmiernie udanej misji, z uśmiechem
zacznie opowiadać o bożej opiece.
Niedzielna msza stanowi natomiast rodzaj
ostatniej deski ratunku. Jeżeli śledztwo bohaterów
utknie, na ceremonii pojawić się może kilku Wahimów – właściciele kopalni wykorzystują robotników do transportu diamentów, nagłe pojawienie
się grupy białych wzbudziłoby bowiem podejrzenia. Po mszy, Wahimowie odwiedzą na chwilę
bibliotekę, z której wypożyczą prostą książeczkę
dla dzieci (i zostawią swój cenny ładunek), a potem
odejdą w stronę góry Muhabura. Zaczepieni, nie
zareagują (nie mogą mówić) – wydają się nie rozpoznawać Simby. Gdyby drużyna była natarczywa,
kurierzy będą się bronić z całą zaciekłością.
Próby kontaktu spełzną na niczym, gdyby
jednak grupa spróbowała śledzić lub tropić dziwacznych osobników (ze względu na oszołomienie
Wahimów bohaterowie otrzymują +2 do testów
odpowiedniej umiejętności), ci jak po sznurku
zaprowadzą ją do kolejnej sceny. Nadto, gdy tylko
opuszczą wieś, dołączy do nich biały przemytnik,
niosący na plecach dziwaczną maszynę przypominającą nieco transformator z dodaną anteną,
po której przeskakują błękitne iskry. Cała grupa
gotowa jest zginąć w jej obronie.

Faktoria

Faktoria pośredniczy w handlu lokalnymi
płodami ziemi – prowadzi ją Yusuf al-Duri, Arab,
który z powodów czysto handlowych przyjął
chrześcijaństwo. Nie jest bezpośrednio zaangażowany w szmugiel diamentów, hołduje jednak
żelaznej zasadzie nie wnikania w interesy klien-

Druga część przygody to proste
śledztwo, które skieruje bohaterów na
trop złoczyńców. Zapewni okazję do
odgrywania rozmów z najróżniejszymi
typami mieszkańców Afryki – od misjonarzy, przez śliskich arabskich kupców
po przesądnych murzyńskich rolników.
Przydadzą ci się z pewnością reguły
Przekonywania, Zastraszania, Wypytywania, Szperania oraz Charyzmy – a
być może również Skradania.

tów, dostarcza więc łotrom niezbędnego sprzętu
i wysyła książki „do oprawy”, nie zadając pytań.
Jeżeli poczuje, że jego interesy są zagrożone, nie
zawaha się ich bronić przy pomocy sześciu krzepkich i uzbrojonych w pałki oraz broń palną pracowników (statystyki tragarzy). Oczywiście, nie
ma zamiaru zrobić drużynie poważnej krzywdy,
idzie mu raczej o nastraszenie przeciwników.
Z drugiej jednak strony, gdy bohaterowie zaoferują mu odpowiednią korzyść (test Przekonywania -2 lub bez modyfikatora jeżeli gracze złożą
odpowiednio kreatywną propozycję), bez cienia
wyrzutów wyśpiewa wszystko, co wie (patrz niżej).
Podobne informacje uzyskać można, włamując się budynku faktorii (testy jak w wypadku
biblioteki) i otwierając sejf (test Włamywania -4),
gdzie zapobiegliwy Arab trzyma skrupulatny spis
wszystkich swoich operacji, na wypadek, gdyby
kiedyś musiał zaszantażować klienta. Dzięki
Wyszukiwaniu można wówczas dowiedzieć się, że:
• Sukces: Biblioteka bezustannie wysyła te
same książki do oprawy.
• Przebicie: Szpital w Kisoro zamawia
ogromne ilości leków i sprzętu medycznego.
• Dwa przebicia: Yusuf sprawdził kiedyś
podejrzane książki i odkrył, że w oprawie umieszczone były trefne diamenty. Nie mieszał się jednak,
w obawie przed przemytnikami.

Chłopcy Yusufa (2)

Szpital

Szpital jest instytucją dobroczynną, udzielającą darmowej pomocy medycznej całej okolicy.
Zatrudnia jednego białego lekarza, cztery białe
pielęgniarki, kilkoro czarnych uczniów (w większości równie kompetentnych, jak lekarz).
Zwierzchnik instytucji, angielski doktor nazwiskiem Cecil Hunt, jest twardym, pragmatycznym
człowiekiem, z konieczności zaangażowanym
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w działania przemytników. Wie jednak doskonale,
że cichy układ zapewnia jego instytucji środki
finansowe, konieczne, by nie zawiesić działalności
i święcie wierzy, że w tym wypadku cel uświęca
środki. Jego pracownicy nie mają o niczym pojęcia.
Lekarz nie przyzna się łatwo – podziała właściwie wyłącznie Zastraszanie -2 (lub bez modyfikatora, jeżeli grupa postraszy go pastorem).
Przyciśnięty do muru wyjawi, co następuje:
• Sukces: Szpital odsprzedaje znaczną część
sprzętu bibliotekarzom.
• Przebicie: Doktora Hunt śledził kiedyś
tragarzy, którzy przyszli nocą – odeszli w kierunku
góry Muhabura.
• Dwa przebicia: Tragarze byli dziwnie
apatyczni i w ogóle nie rozmawiali. Pilnował ich
jeden biały, który niósł na plecach dziwaczne urządzenie elektryczne.

Wioska

Test Wypytywania wśród czarnoskórej ludności Kisoro (z modyfikatorem -4, jeżeli indagujący
jest biały) przyniesie kilka rewelacji:
• Sukces: Inu wiedzą doskonale, że z okolicy
giną bez śladu ludzie, i przypisują winę duchowigorylowi. Nie informują o tym białych, ponieważ
pastor bardzo sroży się na każdy przejaw dawnej
wiary.
• Przebicie: Zaginieni trafiają rzekomo do
Miasta Goryli, które znajduje się na zboczu góry
Muhabura. Tam pożera ich potężny duch tego
tajemniczego i przerażającego miejsca.
• Dwa przebicia: Co niezwykłe, krajowcy
twierdzą, że miasto goryli powstało niedawno,
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już za ich życia. Od tego jednak czasu każdy, kto
zapuścił się w nawiedzoną przez ducha okolicę,
ginął bez śladu.
Inu boją się bardzo gniewu potężnej istoty,
przekonani, że zaginięcia są karą za odstępstwo
od wiary przodków. Jeżeli bohaterowie zdecydują
ruszyć na nawiedzoną górę, nie znajdą żadnego
przewodnika.

Akt trzeci:
Miasto Goryli
Ruszaj w góry!

Muhabura, trzeci najwyższy szczyt masywu
Wirunga, wyznaczających granicę belgijskiego
Kongo, niemieckiej Afryki Wschodniej i Protektoratu Ugandy, to stromy stożek wygasłego wulkanu,
wysoki na ponad 4000 metrów. Otacza go gęsta
dżungla, dom górskich goryli, która mniej więcej
w połowie wysokości przechodzi w las bambusów
i hagenii. Szczyt pokrywa wieczny śnieg, który
tubylczy mieszańcy kraju nie znającego przecież
zimy uważają za pokłady soli.
Przez gąszcz u podnóża góry prowadzi ścieżka
(zamaskowana – odkrycie wejścia wymaga testu
Tropienia), wydeptana przez tragarzy. Jest pod
ścisłą obserwacją dwóch goryli i jeżeli drużyna
z niej skorzysta, musi pokonać aktywnych strażników w teście Skradania przeciwstawnym do
Spostrzegawczości. W razie niepowodzenia (lub
ogólnego braku ostrożności), wartownicy błyskawicznie zaalarmują przebywających w strażnicy
nadzorców.

Grupa może też wybrać drogę przez dżunglę
– wówczas jednak męcząca wspinaczka wymagać
będzie testu Wigoru. W razie niepowodzenia
bohaterowie otrzymują jeden poziom Wyczerpania, który usunie kilkugodzinny odpoczynek.
W tym jednak wypadku test Skradania będzie
konieczny wyłącznie, gdy grupa zachowa się
wyjątkowo nieostrożnie lub rozbije obóz.

Strażnica

Mniej więcej w połowie wysokości góry Muhabura gęsta, tropikalna dżungla przechodzi w las
bambusów i hagenii. Linię podziału wyznacza
skalny uskok – jedyna droga w górę prowadzi przez
wąski i stromy wąwóz, wydrążony przez wartki
potok. U jego wylotu znajduje się strażnica, obsadzona przez dwóch ludzi, wspieranych przez stado
pięciu dorosłych goryli.
Ukryta wśród zarośli budowla jest wprawdzie
niewielka, ale bardzo solidna – wzniesiono ją
z grubych, nieociosanych bali. Na ścianie skierowanej w stronę wąwozu znajduje się długi otwór
strzelniczy, doskonały do obserwacji okolicy, ale
za wąski, by przecisnął się przez niego człowiek
(zapewnia załodze Osłonę -4). Naprzeciw ulokowane są drzwi z solidną zasuwą (Wytrzymałość
10). Wewnątrz znajdują się dwie prycze, metalowy
piecyk, stół z dwoma krzesłami, solidna szafka
zawierająca kilkanaście porcji serum oraz dziwaczne, metalowe urządzenie, na szczycie którego
kręci się bezustannie sypiąca błękitnymi iskrami
antena. To dzięki niemu strażnicy wydają polecenia gorylom. A nadto – nieco rzeczy osobistych
oraz wypożyczony z biblioteki w Kisoro egzemplarz „Damy kameliowej” Dumasa (po francusku
– „La dame aux camellias”).
Wprawdzie ze strażnicy rozpościera się wspaniały widok, gęsta dżungla przesłania jednak to, co
dzieje się u podnóża uskoku – jeśli więc bohaterowie nie zaalarmowali patrolujących okolicę goryli,
mają szansę zbliżyć się niezauważeni. W tym celu
muszą pokonać aktywnych strażników w przeciwstawnym teście Skradania (ze względu na strome
podejście i płynący dnem wąwozu strumień odejmują od swojego wyniku -2). W razie sukcesu
zastaną dwóch mężczyzn zajętych grą w tryk-traka
i rozpoczną starcie posiadając wstrzymaną akcję.
Trzy goryle dołączą do nich dopiero w drugiej
rundzie walki – dwa pozostałe są na patrolu i nie
zdążą wesprzeć swoich panów.
Jeżeli drużyna zachowuje się nieostrożnie lub
dała się zauważyć, jest w poważnych opałach.
U wylotu wąwozu rozstawiono wszystkie goryle

(trzy lub pięć, zależnie, czy grupę dostrzegł patrol,
czy dopiero obsada strażnicy), a dwaj ludzie gotowi
są otworzyć do intruzów ogień. Szósty zmysł Kseni
może wprawdzie ostrzec grupę przed zasadzką –
nawet przygotowana drużyna będzie jednak miała
nieliche kłopoty. Goryle atakują bez cienia strachu
czy wahania, a ich panowie kryją się za ciężką
osłoną (-4). W pierwszej rundzie obydwaj użyją
wiatrówek, strzelających strzałkami zatrutymi
serum doktora Todtnauberga, w kolejnych sięgną
po karabiny.
Nawet, jeżeli drużyna została dostrzeżona,
wciąż ma szansę wyjść cało z opresji. Strażnicy
zakładają, że każdy intruz skorzysta z najdogodniejszego przejścia przez uskok – wąwozu.
Jeżeli grupa wespnie się na stromą skałę (prosty
test Wspinaczki, -2, by zachować ciszę) i pokona
wartowników w teście Skradania (dodaje do rzutu
+2, ze względu na nieoczekiwany kierunek), może
zajść ich od tyłu. Bohaterowie zaczynają wówczas
starcie ze wstrzymaną akcją – w dodatku łatwiej
im będzie dostać się do wnętrza strażnicy, co jest
o tyle istotne, że niszcząc emiter fal mózgowych
sprawią, że ewentualni zniewoleni towarzysze
natychmiast odzyskają swobodę działania. Niestety, goryle pozostają pod kontrolą przemytników, póki działa serum.

Belgijscy awanturnicy (2),
Goryle (3 lub 5)

Krwawe diamenty

Gdy drużyna upora się ze strażnikami, droga
do tajemniczego Miasta Goryli stanie przed nią
otworem. Bohaterowie muszą jednak zachować
ostrożność, gdyż okolice patrolują regularnie grupy
trzech górskich goryli. Wprawdzie ich podstawowym zadaniem jest chwytać niewolników, którzy wyrwali się spod wpływu maszyny doktora
Todtnauberga, ale gotowe są również wyrwać ręce
intruzom. Użyj ich, jeżeli bohaterowie zaczną czuć
się zbyt pewnie.
Po dalszych dwóch godzinach przedzierania
się przez las bambusowy grupa dotrze wreszcie do
położonych na przeciwległym wobec Kisoro zboczu ruin. Przed bohaterami roztoczy się niesamowity widok – oto w wulkanicznych skałach otwiera
się niecka o płaskim dnie, szeroka na około pół
kilometra. Z jej dna tryskają niezliczone źródła
krystalicznie czystej wody, która tworzy potoki
płynące ulicami zrujnowanego przez nieznany
kataklizm miasta, piętrzy się w gruzach budowli
i z bulgotem przelewa wśród posągów, których
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Czas na akcję! W ostatniej części przygody bohaterowie walczyć będą z bandą
przemytników, szalonym naukowcem oraz
dzikimi gorylami. Wrogowie są liczni,
dobrze uzbrojeni i zorganizowani – by
odnieść sukces, drużyna będzie musiała
skorzystać z rozmaitych sztuczek: manewrów bojowych, opisanych w podręczniku
oraz reguł skradania. Przypomnij sobie
również zasady dotyczące mroku i ciemności. Jeśli chcesz, w finale zyskasz sposobność
przeprowadzenia bitwy (nie jest jednak
obowiązkowa).

rysy dawno zatarła. Brodzi w niej kilkudziesięciu Murzynów, w większości Wahimów, pilnie
wypatrując diamentów. Strzegą ich pojedyncze
górskie goryle, zwinnie skaczące wśród wystających z wody kolumn i resztek murów.
W głębi, dno niecki wznosi się ponad wodę
– tam znajduje się kilka baraków, wśród których
kręcą się uzbrojeni w karabiny biali ludzie,
o wyglądzie zbirów. Obok wybudowano
zagrody, gdzie pokotem leżą niewolnicy
zbyt słabi, chorzy i zmęczeni, by w tym
momencie pracować. Całość zwieńczają
pradawne, wyciosane w skale schody,
prowadzące do wykutego w skale,
zionącego czernią wejścia w głąb
góry. Strzegą go gigantyczne
płaskorzeźby, przedstawiające
goryle.
Jeżeli drużyna zdecyduje się
czekać i obserwować rozwój
sytuacji, pod wieczór oglądać
będzie dziwaczną ceremonię:
oto z wyrytej w skale części miasta wyłania się blady jak upiór,
młody człowiek w kitlu i goglach,
by nadzorować białych zbirów,
aplikujących każdemu niewolnikowi
oraz gorylowi zastrzyk z lśniącej
przepisow ym, zielonym blaskiem
substancji. Następnie przybysz wchodzi
do największego baraku – przez otwarte
drzwi widać, jak pochyla się nad znacznie większą kopią maszyny, która znajdowała się w strażnicy i coś przy niej
majstruje. Potem zadowolony wraca do
wnętrza góry.
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Obserwacja pozwoli ponadto dość szybko
zidentyfikować zwierzchnika całego przedsięwzię
przedsięwzięcia: żylastego jegomościa, którego twarz szpecą
straszliwe blizny po pazurach lwa. To niewątpliwie
de Pauw. Jeżeli ktoś spróbuje policzyć uczestni
uczestników operacji, ustali, że białych awanturników jest
dwudziestu, goryli – trzydzieści, a niewolników
około dwustu.

Powstrzymać łotrów!

Przed drużyną stoi zatem naprawdę niełatwe
zadanie: tym razem nie wystarczy wpaść pomiędzy
łotrów, strzelając na lewo i prawo. Przeciwników
jest wielu, są dobrze uzbrojeni, w dodatku mają
po swojej stronie właściwie nieograniczone ilo
ilości mięsa armatniego. Na to ostatnie składają się
natomiast współplemieńcy Simby – w tej liczbie
również jego najbliższa rodzina. Wystrzelanie
zniewolonych Wahimów nie wchodzi raczej w grę.
Najrozsądniejszym wyjściem wydaje się oczywiście zniszczenie maszyny, kontrolującej niewolników, trudno jednak wyrokować, jak drużyna się
do tego zabierze. Jeśli spróbuje przekraść się nocą,
musi minąć czujne goryle, w dodatku brodząc
w wodzie (Skradanie -4). Alternatywą jest
infiltracja obozu – Simba może bez trudu
wmieszać się w tłum zbieraczy diamentów
(ludzie de Pauwa na pewno nie rozpoznają nowej twarzy), a drużyna – pozwolić się schwytać. Maszynę da się ponadto
uszkodzić z daleka, co wymaga podejścia
na dystans, z której można celnie strzelać (Skradanie -2), zaczekania, aż ktoś
otworzy drzwi do baraku, gdzie znajduje się urządzenie, a potem oddanie
iście heroicznego strzału (Strzelanie
-6, Wytrzymałość urządzenia wynosi
8). Oczywiście, grupa może próbować
też innych metod: eliminować ludzi de
Pauwa pojedynczo, próbować zawalić
zbocze góry przy pomocy dynamitu
i tak dalej – powinieneś, Mistrzu,
zezwolić na realizację każdego
sensownego planu.
Gdyby drużyna postanowiła
wycofać się i sprowadzić wsparcie, ma do wyboru kilka możliwości.
Simba może zgromadzić okolicznych Himów, pozostali – ściągnąć
w ciągu miesiąca żołnierzy
brytyjskich z Kampali lub belgijskich, z terenów Kongo. To
rozwiązanie ma jednak wyraźny

minus – wojsko nie będzie patyczkować się z nie-wolnikami i prawdopodobnie wytłucze współple-mieńców Simby do nogi.
Jeżeli grupa wpadnie, wbrew pozorom nie czeka
jej natychmiastowa i bolesna śmierć. De Pauw dwa
razy się zastanowi, nim skrzywdzi dobrze wypo-sażonych białych – zwłaszcza, gdy zorientuje się,
że ma do czynienia ze znanymi odkrywcami, któ-rych na pewno poszukiwać będą kolonialne wła-dze. Nadto, z mety spodoba mu się Ksenia, którą
spróbuje oczarować (lub, w ostateczności, znie-wolić przy pomocy serum). Stąd nim zdecyduje
się podjąć drastyczne kroki, spróbuje przeciągnąć
drużynę na swoją stronę, przekupić lub zastraszyć.
Gdy żadne targi nie pomogą, posłuży się serum, by
odurzyć grupę, a następnie nakaże wyprowadzić
wszystkich (prócz Ksenii) jak najdalej i upozoro-wać atak dzikich zwierząt lub wściekłych tubyl-ców. W każdym jednak razie, drużyna będzie
miała dość czasu, by spróbować wyswobodzić się
i dotrzeć do maszyny Todtnauberga.

Bitwa w Mieście Goryli

Ledwie drużyna zdoła unieszkodliwić maszynę
kontrolującą umysły, zniewoleni odzyskiwać
zaczną przytomność umysłu. Wybuchnie zamie-szanie i minie dobra chwila, nim przemytnicy
i Wahimowie zorganizują się na tyle, by zacząć
skutecznie ze sobą walczyć. Powiększą je goryle,
które prawdzie wciąż pozostają pod kontrolą ludzi
de Pauwa, ale nie ma jak wydać im nowych roz-kazów (innych, niż „pilnujcie, by nikt nie uciekł”).
Czarni mają wprawdzie przewagę liczebną (około
stu zdolnych do walki współplemieńców Simby
przeciw mniej więcej pięćdziesięciu Belgom i gory-lom), brak im jednak uzbrojenia, są oszołomieni,
osłabieni i rozproszeni. Wrogowie mają ponadto
lepszą pozycję – bronią się wyżej, w dodatku wśród
zapewniających osłonę baraków. Rzecz zapowiada
się krwawo.
Scenę możesz rozegrać na dwa sposoby.
W pierwszym wariancie bitwa to tylko malownicze
tło dla działania bohaterów, których priorytetem
powinno być schwytanie przywódców nieludzkiej
operacji, de Pauwa i Todtnauberga. W ten pierw-szy ucieknie z garstką najwierniejszych ludzi
w głąb góry, gdzie kryje się drugi. Drużyna będzie
musiała przedrzeć się pod karabinowym ogniem aż
do wejścia – i dalej, jak opisano w kolejnej sekcji.
Tymczasem Wahimowie, pod komendą wodza
Mbwany rozprawią się z wrogiem.
Jeżeli wolisz, możecie również wypróbować
zasady bitew. W tej sytuacji zabłąkana kula rani
Mbwanę na samym początku starcia, wyłączając

Ale co się dzieje?
Znikające plemiona, miasta goryli, dziwaczne
chemikalia, przemyt diamentów i francuska literatura? Co to wszystko ma ze sobą wspólnego? Cóż,
Mistrzu Gry – pora, byśmy odkryli karty i spokojnie
wyłożyli złowrogą intrygę.

Wszystko zaczęło się, kiedy belgijski awanturnik
nazwiskiem Boudewijn de Pauw podjął wyprawę w
Góry Księżycowe, wyznaczające wschodnią granicę
Kongo. Po wielu przygodach wspiął się na zbocze
góry Muhabura, gdzie odkrył ruiny miasta nieznanej
cywilizacji. Bardziej jednak od pozostałości tajemniczego ludu zafrapowało go inne zgoła znalezisko:
tryskające wśród gruzów źródła okazały się rodzić
diamenty. Chciwy Belg nie miał zamiaru dzielić się
nimi z królem Leopoldem – postanowił wydobywać
je na własną rękę.
Początkowo w operacji udział brała grupka zaufanych ludzi de Pauwa, którzy kańczugami zapędzili do
roboty kilkunastu schwytanych w okolicy czarnych.
Droga przerzutu klejnotów prowadziła przez Kisoro
i Kampalę do Mombasy – brytyjskie prawodawstwo
karze bowiem przemytników diamentów znacznie
mniej surowo, niż drakońskie i nieludzkie prawa
Leopolda. Potem jednak w dżungli schwytano doktora Todtnauberga i rzecz rozwinęła skrzydła.

Ekscentryczny niemiecki akademik, Hermann
von Todtnauberg, oficjalnie przybył do najczarniejszej Afryki by eksperymentować na gorylach – choć
nie bez znaczenia był fakt napiętnowania jego niehumanitarnych badań przez środowiska uniwersyteckie
Europy. Pracował bowiem nad metodami kontroli
umysłu naczelnych za pomocą fal elektromagnetycznych, wykorzystując w tym celu specjalny emiter oraz
wprowadzane do krwioobiegu serum, wzmacniające
jego oddziaływanie. Chciwy Belg i pozbawiony
skrupułów Niemiec błyskawicznie weszli w spółkę:
pieniądze ze sprzedaży diamentów zapewniły finansowanie dalszych eksperymentów, dzięki którym
kopalnia rychło wzbogaciła się o dodatkową siłę
roboczą.
Eksperymenty na gorylach okazały się znacznie
bardziej owocne, niż próby dokonywane na ludziach,
których serum otępia i przekształca w bezmyślne
maszyny, z jakiś powodów pozbawione mowy. Stąd
w kopalniach de Pauwa doszło do dziwacznej zmiany
ról – wściekle inteligentne goryle służą za zwiadowców i strażników, a porywani z całej okolicy Murzyni
(wśród nich współplemieńcy Simby) bez słowa skargi
poszukują diamentów.
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z akcji. Na czele Wahimów będzie musiał stanąć
Simba – jego towarzysze wezmą udział w walce
lub zapuszczą się do wnętrza wulkanu (w tym
wypadku będziesz jednak musiał dzielić uwagę
pomiędzy rozgrywanie bitwy i penetrację pradawnych korytarzy). Przyjmij, że Wahimowie mają
przewagę 10:8 (wprawdzie jest ich znacznie więcej,
ale to wróg ma karabiny), ale Simba odejmuje -3
od testu ze względu na korzystną pozycję wroga.
Belgami dowodzić będzie de Pauw, który ucieknie
w głąb góry dopiero w razie klęski (jego statystyki
znajdziesz niżej).

cuda. Zespół pomieszczeń otwiera duża sala, której sufit wspiera się na dwóch rzędach wykutych
w kamieniu kolumn, dość widna dzięki ogromnemu wejściu. Na jej końcu znajduje się wejście
do sanktuarium i pokojów – tuż przed nim kryje
się za komunami czterech strzelców, którym de
Pauw nakazał powstrzymać intruzów. Posiadają
częściową osłonę (-2) i skrywa ich półmrok (-1),
sami natomiast widzą drużynę jak na dłoni,
w prześwicie wejścia (użyj statystyk belgijskich
awanturników).

Belgijscy awanturnicy (20),
Goryle (30)

Po drugiej stronie komnaty znajdują się bardzo
strome schody, prowadzące do rozdwajającego się
korytarza. Po lewej stronie widać poblask znikającej za załomem pochodni, z mroku po prawej
dochodzi natomiast miarowe buczenie prądnicy
i laboratoryjny bulgot, mieszający się z odgłosami
tłuczonego szkła.
Jeżeli drużyna ruszy w lewo, ścigając de Pauwa,
Todtnauberg skończy niszczyć swoje laboratorium, po czym wymknie się z jaskini i, korzystając
z ostatniego egzemplarza emitera fal mózgowych
przejdzie między Wahimami niezatrzymywany.
Gdy bohaterowie skierują się w prawo, mają szansę
pochwycić naukowca, Belg dotrze jednak do tajnego przejścia, którym przeczołga się do ukrytego w dżungli wyjścia i umknie, by zaplanować
zemstę. Jedynym sposobem, by powstrzymać obu
złoczyńców jest rozdzielenie sił.

Mbwana,
Wojownicy Wahima (100)

Wojownicy Wahima, biorący udział w bitwie,
odejmują od testów -1, z ze względu na poziom
Wyczerpania.

Serce góry

Kompleks, który nieznana cywilizacja pieczołowicie wydrążyła w sercu góry Muhabura, najpewniej pełnił rolę świątyni, pałacu czy siedziby
króla-boga. Na ścianach zachowały się resztki
płaskorzeźb, przedstawiających podobne małpom
istoty, składające dary władcy o wydłużonej głowie, gorylich wojowników z włóczniami, triumfujących nad stosami odciętych głów i podobne
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Belgijscy awanturnicy (4)

Pościg za de Pauwem prowadzi przez szereg identycznych, wykutych w czarnej skale,
ciasnych i bardzo niskich pomieszczeń. Ze
ścian spoglądają wykrzywione twarze o zniekształconych rysach i nienaturalnie ogromnych oczach, a podłoga jest wyraźnie ciepła.
W dodatku przejście zagradzają kwadratowe
filary, rozstawione bez żadnego planu. Warunki
uniemożliwiają właściwie wykorzystanie broni
palnej (z karabinu nie da się strzelać w ogóle, od
strzelania z pistoletów odjąć należy -2 i z całą
bezwzględnością stosować zasadę niewinnych
przechodniów). Gdy Belg zorientuje się, że jest
ścigany, spróbuje wykończyć bohaterów wręcz,
swoim słynnym nożem. Oczywiście, nie będzie
walczył do śmierci – jeżeli poczuje, że grunt
wymyka mu się spod nóg, podda się i potem
spróbuje ucieczki. Na razie jednak, porusza
się cicho jak duch, atakuje z zaskoczenia i jak
najszybciej znika w ciemnościach. Spróbuj
napędzić graczom stracha przed czającym się
w ciemności drapieżcą.

Boudewijn de Pauw
Laboratorium Todtnauberga zajmuje prawą
część kompleksu, złożoną z dwóch pomieszczeń. W pierwszym znajduje się prądnica,
zasilająca aparaturę, niechluje posłanie i nieco
rzeczy osobistych dziwacznego uczonego oraz
niemieckie wydanie „Skarbu w Srebrnym Jeziorze” („Der Schatz im Silbersee”) Karola Maya
z pieczątką biblioteczną. Poza tym, wszędzie
walają się całkowicie zlekceważone przez
Niemca, mniej więcej dziesięciocentymetrowe,
prymitywne figurki małpoludów w dziwacznych
pozach. Drugie pomieszczenie jest znacznie
większe i najpewniej służyło za komorę grobową. Pośrodku znajduje się wykuty w żywej
skale katafalk, obecnie zastawiony sprzętem
do produkcji serum. W kącie leży stos płyt
z rozbitego sarkofagu, na którym wyobrażono
humanoida o wydłużonej czaszce, ogromnych
oczach i trzech długich pałacach u rąk (nigdzie
nie ma jednak ciała). Poza tym, pomieszczenie
zagracone jest rozmaitym śmieciem, charakterystycznym dla pracowni szalonych naukowców,
Wszystkie te cuda drużyna zobaczy jednak
wyłącznie, jeśli ma własne źródło światła. Todtnauberg korzysta bowiem z gogli, które pozwalają
mu widzieć w całkowitej ciemności i od dawna
nie oświetla swojej pracowni (uważa to za marnowanie energii). Nadto, jego pomocnik, ogromny
goryl-albinos o wdzięcznym imieniu Kong, jest

Ekspryment doktora
Todtnauberga

Piekielny eksperyment niemieckiego
uczonego wymaga dwóch komponentów
– emitera fal oraz serum, które wzmacnia
jego działanie. Jeśli osoba, której podano
substancję, znajdzie się w zasięgu maszyny,
poddana zostaje natychmiast działaniu mocy
władca marionetek. Serum należy wstrzyknąć
bezpośrednio do krwi celu – ludzie de Pauwa
używają w tym celu wiatrówek, wystrzeliwujących zatrute pociski (jest ich w sumie osiem
– dwie w strażnicy i sześć na terenie obozu),
by chwytać nowe ofiary, i zwykłych strzykawek dla przedłużenia działania. Strzałka
zawiera dość substancji, by sparaliżować wolę
człowieka na trzy godziny – dzięki strzykawce
można zniewolić kogoś na całą dobę.
Jeżeli któryś z bohaterów zostanie postrzelony, serum zacznie działać po dwóch minutach, lub gdy w walce dostanie pika jako kartę
inicjatywy. Następnie, gdy ofiara znajdzie się
w zasięgu działania emitera, poddana zostaje
natychmiast mocy, która działa jak władca
marionetek, z tym, że efekt utrzymuje się
znacznie dłużej, inteligencja ofiary zmienia
się w zwierzęcą i traci ona zdolność mówienia.
Ponadto, człowiek odzyskuje wolną wolę kiedy
tylko wydostanie się z zasięgu emitera – goryle
natomiast pozostają posłuszne, póki działa
serum.
Istnieją cztery kopie maszyny, wysyłającej polecenia. Pierwszą bohaterowie znaleźli
w strażnicy – ma zasięg około stu metrów.
Druga, znacznie większa (o zasięgu kilometra)
znajduje się w baraku. W tym samym budynku
umieszczono trzeci, przenośny egzemplarz
o zasięgu pół kilometra – używa się go, by
chwytać nowych niewolników i nadzorować
kurierów, odwiedzających Kisoro. Czwarty
egzemplarz, miniatura, ma zasięg Średniego
Wzornika Wybuchów i ukryty jest w laboratorium doktora.

całkowicie ślepy i kieruje się wyłącznie węchem
i słuchem. Być może zatem grupę czeka starcie
w absolutnym mroku.
Naukowiec zamierza zniszczyć wyniki swoich
eksperymentów, by nie wpadły w niepowołane
ręce, a potem wykorzystać ostatni, przenośny
egzemplarz emitera (wysyłający tylko jedno pole-
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cenie – „ignoruj mnie” – na obszarze Średniego
Wzornika), by się wymknąć. Usłyszawszy intruzów, poleci Kongowi roztrzaskać im czaszki,
a w razie śmierci pomocnika spróbuje ucieczki.
Przygwożdżony, nie podda się – skoczy do stołu
laboratoryjnego, by błyskawicznie spowodować
eksplozję, która uczyni go męczennikiem szalonej
nauki. Wybuch na siłę 6k6 i razi wszystkich na
obszarze Małego Wzornika.

i jej niepokojącego króla-boga. Nadto, jeżeli któryś z łotrów – de Pauw albo Todtnauberg – zdołał
umknąć, z pewnością spróbuje zemścić się na drużynie w sposób możliwie okrutny i wyrafinowany.
Pozostaje też kwestia misji w Kisoro, jej związków
z przemytem diamentów oraz problemów, przed
którymi stanie, gdy przestępcy przestali dbać o jej
rozwój.
Doprawy, Afryka to kontynent przygody.

Hermann von Todtnauberg

Bohaterowie
niezależni

Kong

Podsumowanie

Jeżeli gracze samodzielnie dowodzili bitwą
o Miasto Goryli, pora ustalić rezultaty starcia.
W wypadku, gdy stanowiło tylko tło, uznaj, że
zginęła mniej więcej jedna trzecia Wahimów,
drugie tyle zostało rannych – ale wódz Mbwana
pokonał belgijskich najemników i teraz szykuje
się, by oddać jeńców pod sąd plemienny (a potem
zatknąć ich głowy na włóczniach). Jeżeli drużyna
ma szczególnie humanitarne poglądy, może przekonać wodza, by zamiast tego oddał białych kabace
Bugandy albo władzom kolonialnym (wówczas
czeka ich ciężkie więzienie).
Poza tym, zagospodarowania wymaga mała
fortuna w diamentach. Mbwana proponuje
podzielić je uczciwie między Wahimów i drużynę.
Dzięki temu grupa może zyskać jakieś 10 000$ niestety, w trefnym towarze, którego sprzedaż na
pewno spowoduje niewygodne pytania. Poza tym,
zwróci na grupę uwagę europejskich pośredników
de Pauwa w Antwerpii, być może zapewniając
materiał dla kolejnej przygody. Prócz klejnotów,
w obozie znajduje się sporo broni, beczka serum,
rzeczy osobiste awanturników – i spory stosik literatury, której niedługo minie termin zwrotu do
biblioteki. Jeżeli bohaterowie nie zadbali o zabezpieczenie ostatniej, przenośnej kopii maszyny,
wódz Mbwana zniszczy ją osobiście.
Ujawnienie tajemniczego miasta i jego bogactw
rozsławi imiona drużyny, wywoła jednak szereg
problemów. Ruiny znajdują się na granicy kolonii angielskiej, belgijskiej i niemieckiej – a każda
z tych potęg spróbuje zagarnąć je dla siebie, być
może przy pomocy wojska. Próba powstrzymania
wojny kolonialnej to kolejny pomysł na kontynuację niniejszego scenariusza.
Oczywiście, wyjaśnienia wymaga też zagadka
samych ruin, tajemniczej rasy, która je stworzyła,
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Biały lew

Ogromny, samotny samiec, który
zamieszkał w opuszczonej chacie wodza Mbwany.
Cechy: Duch k10, Siła k12, Spryt k6 (Z), Wigor
k8, Zręczność k8
Umiejętności: Odwaga k10, Spostrzegawczość k8,
Walka k8
Tempo: 8, Obrona: 6, Wytrzymałość: 8
Zdolności specjalne:

• Kły i pazury: Si+k6
• Nawałnica ciosów: Lwy mogą wykonać dwa
ataki na turę, bez żadnych kar.
• Rozmiar +2: Dorosłe samce lwa ważą ponad
250kg.
• Skok: Lwy często rzucają się na ofiary. Jeśli
podczas ataku lew może doskoczyć 1k6cali
do celu, dodaje +4 do obrażeń i odejmuje -2
od swojej obrony do końca tury.
• Widzenie w ciemności: Lwy ignorują kary,
wynikające ze słabego oświetlenia.

Boudewijn de Pauw

Belgijski awanturnik, podróżnik,
odkrywca, myśliwy i łotr bez sumienia. Jego
ponurą twarz znaczy straszliwa blizna po pazurach lwa-ludojada, którego de Pauw zabił kiedyś
w pojedynkę, swoim sławnym nożem. Z jego
zębów zrobił naszyjnik.
Cechy: Duch k8, Siła k8, Spryt k6, Wigor k10,
Zręczność k8
Umiejętności: Hazard k4, Jeździectwo
k6, Leczenie k4, Odwaga k10, Pływanie
k6, Przekonywanie k6, Przetrwanie k10,
Reperowanie k4, Rzucanie k6, Skradanie k6,
Spostrzegawczość k8, Strzelanie k8, Tropienie
k8, Walka k10, Wiedza (Strategia) k6,
Włamywanie k4, Wspinaczka k6, Wypytywanie
k6, Wyszukiwanie k6, Wyśmiewanie k6,
Zastraszanie k8, Żeglowanie k4
Charyzma: -2 Tempo: 6 Obrona: 9
Wytrzymałość: 7
Zawady: Arogancki, Brzydal (paskudna blizna),
Chciwy, Rytuał (zawsze opowiada, co też zrobi

z pokonanymi i jak to pożywią się nimi sępy),
Uparciuch, Zarozumiały
Przewagi: Błyskawiczny refleks, Garda,
Podróżnik, Nawałnica Ciosów, Oburęczny
(często przerzuca broń z ręki do ręki w ramach
sztuczki), Tropiciel, Ukochana broń (Lotta)
Sprzęt: Lotta (nóż myśliwski, Si+k4), rewolwer
(Zasięg: 12/24/16, obrżenia: 2k6+1, SzS 1, 6
nabojów).
Zdolności specjalne:

• Popis: De Pauw ma reputację straszliwego
nożownika. Wykorzystuje ją, w pierwszej
turze walki wręcz, obracając ostrze noża
w palcach i przerzucając go z ręki do ręki.
W ten sposób inicjuje opartą o Zastraszanie
próbę woli, z premią +2. Do początku jego
następnej akcji Obrona de Pauwa spada
wówczas o 1.

Hermann von Todtnauberg

Upiornie blady, przeraźliwie chudy
i zaskakująco młody naukowiec z politechniki berlińskiej, który poświęcił życie na badanie tajemnic
elektromagnetyzmu i jego wpływu na umysł.
Lekko uczulony na światło, rzadko opuszcza swoje
mroczne laboratorium. Jak na szalonego geniusza przystało, w ogóle nie przejmuje się innymi
ludźmi.

Cechy: Duch k10, Siła k12+2, Spryt k4, Wigor
k10, Zręczność k8
Umiejętności: Odwaga k10, Rzucanie k6,
Skradanie k6, Spostrzegawczość k6, Walka k12,
Wspinaczka k10, Zastraszanie k8,
Tempo: 8 Obrona: 6 Wytrzymałość: 8
Zdolności specjalne:

• Zamaszysty atak: Kong może zaatakować
wszystkie pobliskie istoty z modyfikatorem
-2.
• Rozmiar +1: Dorosłe samce goryla są
doskonale umięśnione i „krzepkie”.
• Uderzenie: Si+k4
• Superzmysły: Wychowany w ciemnościach
Kong całkowicie polega na węchu i słuchu.
Ignoruje kary za mrok i ciemność, ale musi
wykonać test Spostrzegawczości, by zauważyć nieruchomą osobę odległą o więcej, niż
5”.

Belgijscy awanturnicy

Laurens Aerts i Milan Cralier („bibliotekarze”) z Kisoro, strażnicy uskoku oraz pozostali
członkowie bandy de Pauwa to paskudni, twardzi,
pozbawieni skrupułów najemnicy.
Cechy: Duch k8, Siła k6, Spryt k6, Wigor k6,
Zręczność k6

Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k8, Wigor
k6, Zręczność k6
Umiejętności: Niesamowita nauka
k8, Odwaga k6, Przekonywanie k6,
Reperowanie k8, Spostrzegawczość
k6, Strzelanie k6, Walka k4, Wiedza
(Fizyka i Biologia) k8, Wypytywanie k6,
Wyszukiwanie k8,
Charyzma: -2, Tempo: 6 Obrona: 4
Wytrzymałość: 5
Zawady: Anemiczny, Fobia (agorafobia,
drobna), Odszczepieniec (archetypiczny,
ekscentryczny naukowiec)
Przewagi: Nowa moc, Zdolności nadprzyrodzone (Niesamowita nauka)
Sprzęt: Pocisk (Miotacz Promieni
Todtnauberaga), władca marionetek (Emiter
Fal Mózgowych Todtnauberga, wymaga
wstrzyknięcia serum), 10 PM
Zdolności specjalne:

• Gogle noktowizyjne: Dzięki
cudownym goglom doktor całkowicie
ignoruje mrok i ciemność.

Kong

Ślepy goryl-albinos, od małego wypiastowany przez Todtnauberga. Potrafi podawać
narzędzia, cierpliwie wysłuchuje tyrad uczonego mizantropa i na polecenie miażdży
ludzkie głowy jak nadpsute melony.
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Umiejętności: Hazard k6, Jeździectwo k6,
Odwaga k6, Przetrwanie k4, Skradanie k4,
Spostrzegawczość k6, Strzelanie k8, Walka k6,
Wspinaczka k6, Zastraszanie k8
Charyzma: -2 Tempo: 6 Obrona: 5
Wytrzymałość: 5
Zawady: Lojalny (wobec de Pauwa), Wredny
Przewagi: Zaprawiony w walce
Sprzęt: Karabin (zasięg: 24/48/96, obrażenia: 2k8;
SzS: 1; strzały: 5), Maczeta (Si+k4, PP 1)

Chłopcy Yusufa

Dwaj Arabowie z Mombasy, trzej Inu i jeden
zabłąkany Masaj gotowi są wytłumaczyć grupie,
dlaczego nie powinna wtykać nosa w interesy ich
chlebodawcy.

Tempo: 8 Obrona: 6 Wytrzymałość: 8
Zdolności specjalne:
• Grad ciosów: Goryle mogą wykonać dwa ataki
na turę, z karą -2.
Rozmiar +1: Dorosłe samce goryla są doskonale
umięśnione i krzepkie.
Uderzenie: Si+k4

Mbwana

Ojciec Simby i wódz Wahimów jest
starym, doświadczonym wojownikiem,
który dużo widział i dużo potrafi. Wciąż umie
zawstydzić młodszych członków plemienia siłą
oraz wigorem. Niestety, bój zaczyna z jedną Raną.

Cechy: Duch k6, Siła k6, Spryt k4, Wigor k6,
Zręczność k6
Umiejętności: Jeźdzeictwo k6, Odwaga k6,
Pływanie k6, Reperowanie k6, Spostrzegawczość
k4, Strzelanie k6, Walka k8
Charyzma: -2 (-6); Tempo: 6; Obrona: 5;
Wytrzymałość: 5
Zawady: Wredny
Przewagi: Sprzęt: Pałki (Si+k4, mogą zadawać niegroźne
obrażenia)

Cechy: Duch k8, Siła k8, Spryt k6, Wigor k8,
Zręczność k8
Umiejętności: Odwaga k8, Pływanie k4,
Przetrwanie k6, Rzucanie k6, Skradanie k6,
Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6, Tropienie
k6, Walka k8, Wspinaczka k6, Zastraszanie k6,
Charyzma: +2, Tempo: 6, Obrona: 6/5
Wytrzymałość: 6
Zawady: Analfabeta, Lojalny;
Przewagi: Baczność! Do szturmu!, Opanowany,
Szycha, Zaprawiony w walce
Sprzęt: Włócznia (Si+k6, +1 Obrona, Dwuręczna,
Odległość 1).

Gepard

Wojownicy Wahima

Jeżeli generator losowej podróży przez Afrykę
Środkową i MG okażą łaskę, do drużyny dołączyć
może najszybsze zwierze lądowe świata.
Cechy: Duch k8, Siła k10, Spryt k6(Z), Wigor k8,
Zręczność k10
Umiejętności: Odwaga k6, Skradanie k10,
Spostrzegawczość k6, Walka k8, Wspinaczka k8
Charyzma: -; Tempo: 8; Obrona: 6;
Wytrzymałość: 6
Zdolności specjalne:
• Chyży: Gepardy rzucają podczas biegu k12,
zamiast k6. W dodatku mogą przerzucać asy.
• Skok: Doścignąwszy ofiarę, gepard dopada
ją jednym skokiem. Jeśli podczas ataku może
doskoczyć 1k6 cali do celu, dodaje +4 do
obrażeń i odejmuje -2 od swojej obrony do
końca tury.
• Ugryzienie lub cios pazurami: Si+k6

Goryle

Największa małpa człekokształtna to urocze,
łagodne stworzenie o raczej zajęczym sercu. Niestety, jest też bardzo podatna na działanie serum
doktora Todtnauberga.
Cechy: Duch k8, Siła k12+2, Spryt k8 (Z), Wigor
k10, Zręczność k8
Umiejętności: Odwaga k10, Rzucanie k6,
Skradanie k6, Spostrzegawczość k6, Walka k8,
Wspinaczka k10, Zastraszanie k8,
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Cechy: Duch k6, Siła k8, Spryt k4, Wigor k8,
Zręczność k6
Umiejętności: Odwaga k6, Pływanie k4,
Przetrwanie k8, Rzucanie k6, Skradanie k6,
Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6, Tropienie
k8, Walka k6, Wspinaczka k6, Zastraszanie k6,
Charyzma: 0, Tempo: 6, Obrona: 6/5
Wytrzymałość: 6
Zawady: Analfabeta, Lojalny;
Przewagi: Tropiciel
Sprzęt: Włócznia (Si+k6, +1 Obrona, Dwuręczna,
Odległość 1), Łuk (zasięg: 12/34/48, Obrażenia
2k6).

Tragarze

Niezbędna siła robocza, którą można wynająć
w Kampali – oraz wszystkie czarnoskóre blotki,
wyjąwszy wojowników.
Cechy: Duch k4, Siła k8, Spryt k4, Wigor k6,
Zręczność k6
Umiejętności: Przetrwanie k6, Spostrzegawczość
k6, Walka k4, Wspinaczka k6,
Charyzma: 0 Tempo: 6 Obrona: 4
Wytrzymałość: 6
Zawady: Brak,
Przewagi: Krzepki,
Sprzęt: Nóż (Si+k4)

