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1. Wstęp 

"Fotograf" to przygoda prowadzona w 

siódmej edycji Zewu Cthulhu osadzona 

w zapomnianej przez świat podlaskiej 

mieścinie Jaworniki, w trudnych czasach 

po przemianach ustrojowych lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. 

Przeznaczona dla czwórki graczy, jest 

"jednostrzałem" o wartkiej akcji.  Początkowo zakrawający nawet o sielankę szybko staje się 

niepokojący i wprowadza graczy w tak zwaną "Dolinę niesamowitości"
1
. 

Gracze wcielają się w mały oddział policji wysłany z Komendy Głównej w Warszawie, aby 

zbadać sprawę śmierci trójki młodych chłopaków z Jaworników, którzy zaginęli 

poprzedniego dnia w lesie i nad ranem zostali znalezieni w scenerii jakby wyciągniętej z 

amerykańskich horrorów. Gdy stróże prawa docierają na miejsce odkryją, że powoli budzące 

się do życia miasteczko skrywa pradawne tajemnice, strzeżone przed wścibskimi oczami od 

czasów gdy pierwsze pogańskie ludy dotarły w te rejony słowiańszczyzny... 

 

 

                                                           
1
 Uncanny Valley 

System: Zew Cthulhu 7ed. 

Setting: Polska lat 90' 

Liczba graczy: 4 

Liczba sesji: 1 

Czas trwania: 4 godziny 

Gotowe Postacie: tak, ale można zastosować własne 

Mechanika: bez modyfikacji; dodana mechanika 

upływu czasu 

Zajawka dla Graczy 

Mamy rok 1997. Nad Polską wstaje dzień siódmego lipca, a oczy Polaków zwrócone są w 

tym dniu na Warszawę, gdzie na dniach amerykański Prezydent Bill Clinton ma złożyć 

oficjalną wizytę dyplomatyczną. W cieniu tych doniosłych wydarzeń na obrzeżach kraju, tuż 

przy granicy z Rosją, ma wydarzyć się inna dziejowa wizyta. Jednak temu gościowi z 

najodleglejszych krain nikt nie chce wejść w drogę... 

W kierunku wschodzącego słońca, do Jaworników, pędzi Polonezem oddział specjalistów z 

Komendy Głównej. Po przekazaniu przez lokalną policję raportu do Warszawy, sprawa 

została natychmiast utajniona i przekazana na wyłączność komórce Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych do Przeciwdziałania Zjawiskom Paranormalnym, w skrócie "PZP". Ten 

poczet obrońców cywilizacji ma stawić czoła zagrożeniu z najdawniejszych eonów, które 

rozciągnęło swój cień nad kniejami Podlasia. Na tropie trafią na prastarą wiedzę Słowian, 

ludzkie tragedie, potężne artefakty i pomoc ze strony, której najmniej się spodziewali. Czy 

na zawsze odeprą plugawe macki zła? Może polegną i pozostawią na pastwę Mroku naszą 

ojczyznę? A może sami staną się heroldami Demonicznego Sułtana, niosącymi jego 

niszczące słowo? To wszystko rozstrzygnie się w "Fotografie"... 
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Dla Mistrza Gry 

Tok wydarzeń przed przybyciem badaczy 

Wampirzy fotograf robi zdjęcia mieszkańcom Jaworników, za pomocą przeklętego aparatu, 

który pozwala mu wysysać krew z ludzi poprzez zdjęcia. Wykorzystuje ten artefakt do 

zbierania krwi, którą wykorzystuje do kontrolowania Sanktuarium Azathota, którego jest 

Strażnikiem.  

Chciał wykorzystać odpowiednie ułożenie gwiazd oraz ostatnio odnalezione zapiski, aby 

złamać klątwę ciążącą na Sanktuarium i na zawsze odegnać zło, a samemu uwolnić się od 

tego miejsca i ruszyć w świat. Jednak jego uczeń w mrocznych arkanach - Krzysztof Mazur, 

przyprowadził do plugawej świątyni swoich wścibskich kolegów, Patryka Bialika i Olega 

Stasika oraz brata Kubę. Ich wtargnięcie zakłóciło rytuał, co doprowadziło do wyładowania 

na nich gniewu Nyarlathotepa, który zorientował się, że Strażnik chce przyłamać klątwę. 

Trójkę z młodych chłopaków znaleziono nieopodal owianej złą sławą jaskin. Krzysztof, brat 

jednej z ofiar, z pomieszanymi zmysłami w panice zdołał uciec do domu. 

Strażnik zbiera co miesiąc krew jako trybut dla Mrocznych Panów. Jednak do przełamania 

klątwy potrzebował zebrać jej więcej niż zazwyczaj co wywołało widoczną wśród populacji 

Niemoc. 

Gra na Czas 

Ważnym elementem "Fotografa" jest zarządzanie czasem. Przygoda jest jednostrzałem na 4 

godziny i gracze muszą dobrze spożytkować ten czas. Jeśli będą się ociągać to akcja 

wyślizgnie im się z rąk i popłynie własnym nurtem. W każdym opisie lokacji będzie aneks 

mówiący co się stanie jeśli gracze przyjdą tam za późno.  
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2. Streszczenie i tajemnice 

Przygoda rozpoczyna się w drodze do Jaworników. Drużyna jedzie Polonezem pośród 

Podlaskich lasów. Podczas drogi, drużyna może wykorzystać czas na podzielenie się 

informacjami o sobie i o swoich zadaniach, przekazanym im przed wyjazdem do akcji
2
. 

Po wjeździe do Jaworników kierowca zatrzyma samochód pod miejscowym komisariatem, 

gdzie mają dowiedzieć się więcej na temat sprawa oraz przeprowadzą obdukcję ciał ofiar. 

Jednocześnie pierwszy raz zetkną się z Niemocą mieszkańców miasteczka. Na komendzie 

będzie również zamknięty łachmaniarz miejscowy , który odnalazł chłopców. 

Następnie rozpocznie się etap poszukiwania poszlak. Drużyna może w dowolnej kolejności 

obejść całe miasteczko przepytując mieszkańców i odwiedzając miejsca związane z 

tajemniczym zaginięciem. Do zbadania będą między innymi: mieszkania rodziców ofiar; 

nieodległy lasek, gdzie odnaleziono ciała; miejscowy sklep wielobranżowy; mały warsztat 

fotograficzny, czy skwerek, gdzie ludzie spędzają czas wolny. 

W trakcie poszukiwań drużyna dość szybko natknie się na poszlaki, która będą podkreślać 

potrzebę szybkiego działania oraz wskażą wyjątkowość nadchodzącej północy. Niektóre 

lokacje mają specjalne warunki czasowe, definiujące co zastaną w nich poszukiwacze 

przygód
3
. 

Na koniec dnia bohaterów czeka stawienie czoła rytuałowi mogącego oczyścić tej region ze 

zła. Jednak będzie to nie lada wyzwanie, aby wszystko przebiegło zgodnie z planem. Jednak 

gra jest warta świeczki, ponieważ niepowodzenie może oznaczać, że wieczny mrok zapanuje 

nad Podlaskimi lasami. 

Komórka do Przeciwdziałania Zjawiskom Paranormalnym przy Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych.  W skrócie "PZP" 

Specjalna tajna komórka przy MSW podległa bezpośrednio ministrowi, odpowiedzialna za 

wykrywanie i przeciwdziałanie zjawiskom paranormalnym na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. Powstała na miejsce swojego odpowiednika w Milicji Obywatelskiej, czyli 

Wydziałowi X MO. Początkowo większość oficerów z Wydziału X zwyczajnie przeszło pod 

nową banderę Policji i kontynuowało swoją pracę nie zważając na nic dla nich nieznaczące 

roszady w szeregach władzy. 

Kult Pradawnych Bóstw na ziemiach Polskich 

Mroczni bogowie byli znani na ziemiach polskich w czasach przed nadejściem wiary w 

Chrystusa, po imionami Czarnoboga i Nyja. Czarnobóg jako złe bóstwo stwórcze, a Nyj jako 

chciwe bóstwo zaświatów. Do dzis na ziemiach słowiańszczyzny pozostało już niewiele 

Czarnych Świątyń ukrytych głęboko pod ziemią. Przez wieki były wyszukiwane i niszczone 

przez wszelkiej maści organizacje zwalczające potworności z Mitów, od Świętej Inkwizycji 

aż po Wydział X Milicji Obywatelskiej. 

                                                           
2
 Informacje przekazane wraz z kartami postaci w rozdziale "Postacie" 

3
 Sekcje "Gra na Czas" 
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3. Postacie 

Przygoda posiada przygotowaną drużynę czterech postaci. Każda postać ma również 

przygotowaną historię, relacje z innymi postaciami oraz opis otrzymanych wytycznych 

odnośnie zadania. 

Istnieje możliwość w miarę prostego zamienienia postaci na jakąkolwiek inną, stworzoną 

przez graczy. Te konkretne postacie nie są koniecznie wymagane przez scenariusz. 

Poniżej przygotowane są krótkie opisy oraz streszczenie karty postaci. Pełne karty dołączone 

zostały na końcu scenariusza. 

 

Tadeusz Wroński - Specjalista Starej Daty 

Niski przysadzisty staruszek, chodzący o lasce. Często zamiera w ikonicznej pozie gładząc 

czarne wąsiska i wiercąc badany obiekt swoimi przenikliwymi szarymi oczami spod 

krzaczastych brwi. Jak każdy dżentelmen starej daty chadza w jasnoszarym garniturze i z 

wymiętym kapeluszem. 

Długie lata pracował w Wydziale X Milicji, gdzie zajmował miejsce skarbnicy wiedzy o 

mitach. Jako profesjonalista zawsze dążył do zamknięcia wszystkich zaczętych spraw, musi 

mieć pewność, że na świecie nie pozostanie żadna potworność spoza naszej rzeczywistości. 

Przeszedł na emerytuję, jednak gdy jego córka Hanna Wrońska rozpoczęła pracę w "PZP" 

wrócił do zawodu w trosce o swoją jedyne dziecko. Pomimo, że już dawno wyfrunęła z 

ojcowskiego gniazda, Pan Tadeusz nadal próbuje jej dopomóc na wszelkie możliwe sposoby. 

Dla niego zawsze będzie małą Hanią, którą musiał zaprowadzać do szkoły za rękę. 

Siła Kondycja Budowa Ciała Inteligencja Moc 

40 40 60 70 80 

Zręczność Wygląd Wykształcenie Poczytalność Wytrzymałość 

50 50 80 50 10 

Broń: Laska 

Silne Strony: Duża wiedza o Mitach i okultyzmie; zdolności perswazji 

Słabe Strony: Małe zdolności bojowe 
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Hanna Wrońska - Młoda Pani Prokurator 

Młoda kobieta o sprężystym kroku, rozciągająca wokół siebie atmosferę buntu. Zanim została 

oddelegowana do "PZP" pracowała w Warszawskiej policji kryminalnej, jednak jej niezwykła 

skuteczność w pracy zaowocowała zauważeniem przez przełożonych i przydziałem do 

tajemniczej komórki policji.  

Przez swoich współpracowników jest dobrze znana ze swoich niezwykle ekscentrycznych 

metod działania na granicy prawa. Jeśli widzi, że może z kogoś wyciągnąć informacje jest 

gotowa posunąć się do szantażu, włamania czy nawet pobicia. A to wszystko dla swojej 

własnej satysfakcji z uczucia triumfu po rozwiązaniu każdej sprawy. 

Jednak ta sprawa jest ważniejsza od innych. Po serii skarg i zażaleń na działania Pani Hanny, 

przełożeni dali jej do zrozumienia, że bez sukcesu w dużej sprawie będzie zmuszona 

odpowiedzieć w końcu za swoje wybryki i zostanie przeniesiona do sekcji administracyjnej 

"PZP". Byłaby to gorsza kara niż wieloletnie więzienie. 

Przed wyruszeniem do Jaworników otrzymała raport od jednego z Podlaskich obserwatorów 

organizacji. Donosi on o comiesięcznych załamaniach nastrojów wśród populacji miasteczka, 

ponad to prawie wszystkie zgony mają miejsce w okolicy kilku dni po nowiu. Jednak 

najbardziej rzuciły się w oczy akta pewnej staruszki, która zmarła na dziwną chorobę. Jednak 

po sekcji najbardziej prawdopodobnym powodem uznano anemię. 

Siła Kondycja Budowa Ciała Inteligencja Moc 

60 60 40 70 60 

Zręczność Wygląd Wykształcenie Poczytalność Wytrzymałość 

70 60 60 50 10 

Broń: Nóż sprężynowy; Pistolet CZ-85 

Silne Strony: Zdolności tropienia i wysoka spostrzegawczość; umiejętności przesłuchiwania 

Słabe Strony: Małe przygotowanie teoretyczne 
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Mieczysław Cieplak - Policjant zwany "Golfistą" 

Doświadczony przez pracę facet ukryty za ciemnymi okularami bacznie obserwuje otoczenie, 

gdy reszta grupy bada tajemnice mitów. Jego to nie interesuje. Od wielu lat pracuje dla "PZP" 

i zawsze uważał próbę badanie i zrozumienia monstrów za stratę czasu i niebezpieczeństwo 

dla psychiki. Powtarza wtedy swoje powiedzenie "Gdy patrzysz za długo w te paskudztwa to 

w końcu one spojrzą na ciebie.". Jedyna wiedza jaka go interesuje to jak taką paskudę ubić 

jeśli wymknie się spod kontroli. 

Jego niechęć wzięła się z jego tragicznej przeszłości. Gdy był małym chłopcem stracił ojca, 

który pracował w milicji. Oficjalnie była to śmiertelna rana postrzałowa podczas starcia z 

przemytnikami. Jednak tę tajemnicę na lata zakryło zaspawane wieko stalowej trumny. Wiele 

lat później, gdy młody Mieczysław wstąpił do "PZP" pracował przy przekazaniu archiwów z 

Wydziału X do nowego odpowiednika, wpadły mu w ręce akta na temat śmierci jego ojca. Jak 

donosił raport ojciec zginął podczas akcji grupy uderzeniowej wydziału X w polskich Tatrach, 

gdzie mieli rozbić sektę parającą się nekromancją. Od tej pory policjant poprzysiągł sobie 

zemstę na wszelkich bytach, ludzkich czy nie, związanych z okultyzmem. 

Swoje przezwisko zawdzięcza swojemu zwyczajowi noszenia golfów przez cały rok. Przy 

największych upałach Pan Cieplak jedynie podwija rękawy, jednak nigdy nie pokazuje się 

innym ludziom ani z krótkim rękawem ani z odkrytą szyją. Dla jednych to po prostu jego 

dziwactwo, jednak tylko dwójka ludzi zna prawdziwą przyczynę takiego ubioru. Jedynie jego 

matka i ukochana Róża Kremer widziała blizny na ciele Mieczysława. Są to smutne 

pozostałości po wielu starciach z nieznanymi potęgami. 

Siła Kondycja Budowa Ciała Inteligencja Moc 

80 80 70 50 50 

Zręczność Wygląd Wykształcenie Poczytalność Wytrzymałość 

60 60 40 60 16 

Broń: Pistolet CZ-85; Nóż sprężynowy; PM wz.1984 "Glauberyt" 

Silne Strony: Duże zdolności bojowe; Obeznanie terenowe; Wiedza o naturze 

Słabe Strony: Małe zaplecze teoretyczne; nikła znajomość mitów 
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Róża Kremer - Doktor ds. Pradawnych Tajemnic 

Wesoła i lekkoduszna pani doktor psychiatrii jest najmłodszym członkiem grupy Hanny 

Wrońskiej. Z ogromnym przygotowaniem teoretycznym i naukowym obyciem jest niezwykle 

pomocna podczas dochodzeń. Napędza ją chęć poznania reakcji ludzi na nieznaną potęgę 

mitycznych sił. Skrzętnie zbiera i kataloguje wszelkie plotki, legendy i podania o reakcji i 

relacjach między ludźmi a bytami spoza naszej rzeczywistości. 

Została zwerbowana do organizacji, gdy informator PZP na Warszawskim Uniwersytecie 

Medycznym przechwycił doktorat Róży p.t. "Zjawiska Paranormalne a psychika człowieka. 

Przekrój relacji na tle wieków". Praca zawierała zbyt dużo informacji, które nie powinny się 

przedostać do szerszej publiki, więc prace przeniesiono do archiwów, pannę Kremer 

zrekrutowano, a tytuł doktorski psychiatrii przyznano jej za fikcyjną pracę o leczeniu lęków 

poprzez muzykoterapię. 

Zawsze schludna i zadbana, młodziutka Róża jest obiektem westchnień całego wydziału, 

jednak odkąd zaczęła spędzać coraz więcej czasu z Mieczysławem, nikt nie śmiałby się nawet 

za długo spoglądać na panią doktor w obawie zazdrością Pana Cieplaka. Wielkiego serca 

Róża dba o Mieczysława i zawsze boi się o niego, gdy ten rusza do akcji. 

Większość czasu spędza w bibliotece, gdzie wertuje prastare księgi z archiwów "PZP". Na 

kilka dni przed wyjazdem do Jaworników wpadł jej w ręce maszynopis o tytule 

"Słowiańszczyzna a kult mrocznych bóstw - zbiór spraw z lat 1918-1945". Jedynie 

przekartkowaną książkę, wzięła ją ze sobą jako lekturę na drogę na Podlasie. 

Siła Kondycja Budowa Ciała Inteligencja Moc 

30 40 40 80 50 

Zręczność Wygląd Wykształcenie Poczytalność Wytrzymałość 

60 80 80 50 9 

Broń: Pistolet CZ-85; paralizator 

Silne Strony: Znajomość tajników medycyny oraz chemii; Urok osobisty; Wiedza o psychice 

człowieka 

Słabe Strony: Niskie zdolności terenowe;  
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4. Jaworniki 

Funkcjonariusze rozpoczynają przygodę tuż przed świtem, siedząc w Ciemnowiśniowym 

Polonezie, pędzącym w piątkę, wraz z kierowcą Karolem Patlewiczem, od ponad trzech 

godzin w kierunku Rosyjskiej granicy, gdzie z dala od oczu cywilizacji znajdują się Jaworniki. 

Gracze wjeżdżają do małego miasteczka skąpanego promieniami wschodzącego słońca. 

Między zaniedbanymi budynkami unosi się atmosfera letargu. Jedyny ośrodek pracy - stara 

PRL-owska drewutnia, stoi pusta i niszczeje. Brudne ulice świecą pustkami, a jedyny pub w 

wiosce popada w ruinę, nieużywany od wielu lat.  

Kierowca Karol przejeżdża przez puste miasto i zatrzymuje samochód przed starym 

odrapanym Komisariatem, z jeszcze nieusuniętymi oznaczeniami Milicji Obywatelskiej. Gdy 

gracze wysiadają przed wejściem do budynku, kierowca zasiada na stołeczku wędkarskim z 

termosem z kawą w jednej ręce i z krzyżówkami w drugiej, zapewniając graczy, że jeśli tylko 

będą potrzebować gdzieś pojechać to będzie tu czekał.   

Sekrety Jaworników czekają na odkrycie. 

Karol Patlewicz - kierowca wydziału "PZP". Mężczyzna w średnim wieku z postępującym 

łysieniem, odziany z dżinsowe spodnie i kurtkę. Znany z wlewania w swoje chude ciało 

ogromnych ilości kawy i umiłowania do krzyżówek. Doskonale nadaje się na kierowcę z 

faktu, że nigdy nie wtyka nosa w nieswoje sprawy, a jednocześnie zawsze jest gotowy do 

pomocy. 

W miasteczku jest wiele miejsc, gdzie policjanci mogą poszukiwać poszlak, jednak jako 

pierwszy najlepiej odwiedzić jest komisariat. Są to następująco: 

-Posterunek Policji, wraz ze swoim prosektorium i aresztem. 

-Mieszkanie Państwa Bialików 

-Mieszkanie Państwa Mazurów, 

zwłaszcza pokój Krzysztofa 

Mazura. 

-Dom Pana Stasika 

-Las 

-Grota 

-Zakład Fotograficzny, wraz z 

piwnicą. 

-Sklep "U Marzeny" 

-Stara Drewutnia 

 

  

Mniejsze lokacje 

Sklep "U Marzeny" 

Malutki sklepik Pani Marzeny. Sprzedaje wszelkie artykuły 

pierwszej potrzeby, m.in. kredę czy kasety do kamer. 

Stara Drewutnia 

W ruinach starej drewutni miejscowa młodzież spotyka się, żeby 

robić ogniska, pić oranżadę i wspólnie spędzać czas na niczym. 

Rówieśnicy mogą opowiedzieć o dziwnych okultystycznych 

zainteresowaniach zaginionej grupki. 
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Niemoc 

Prawie całe miasto jest pogrążone w 

apatycznej niemocy. Jak się później 

okaże, wszystkie te osoby padły ofiarą 

wampira wysysającego krew poprzez 

zdjęcia. Jedyni nietknięci tą 

dolegliwością to ludzie zbyt biedni lub 

zbyt ekscentryczni żeby ulec 

miejscowemu zwyczajowi 

fotografowania się przy każdej okazji. 

Bohaterowie mogą przepytać ludzi skąd 

ten zwyczaj, dowiedzą się wtedy, że z 

braku innego źródła rozrywki i niskiej 

ceny zdjęć, każdy postrzega to jako 

swego rodzaju atrakcję. 

 

 

5. Posterunek 

Stara komenda stoi na południowym 

krańcu miasteczka. Jej posępny front 

spogląda czujnym wzrokiem na smętny krajobraz apatycznego miasta. Budynek wydaje się 

jakby za duży w porównaniu z gabarytami miasta, dwupiętrowy budynek zdecydowanie 

przesadnie reprezentował słusznie minioną władzę. 

Graczy witają skrzypiące drzwi do głównej sali z recepcją. W środku przy jedynym biurku w 

sali usadowił się podstarzały posterunkowy - Stanisław Pac. Zmizerniały stróż prawa o 

szpakowatych włosach drzemie melancholicznym snem, pokładając się na masywnym 

dębowym biurku, okrążony chaosem porzuconych w nieładzie papierów i kubków po kawie. 

Przed biurkiem na małym stoliku stoi mały telewizor, na którym pomiędzy drzemkami 

posterunkowy ogląda swój ulubiony serial - "Słoneczny Patrol". Gdy wejdą bohaterowie 

podniesie tylko podkrążone oczy i grzecznie ich powita, nie podnosząc się z miejsca. 

Policjant jest pierwszym przypadkiem Niemocy na jaki natkną się bohaterowie. Stanisław 

będzie ledwo w stanie sklecić składne zdanie, a gdy zostanie poproszony o poprowadzenie do 

kostnicy wyda jedynie klucz i powie, że nie ma siły więcej na nich patrzeć. Nie powinno 

początkowo to wydawać się aż tak niezwykłe. Można to uznać za zwyczajne zmęczenie całą 

tragedią. 
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Poszlaki 

- Gdy tylko rozpoczną rozmowę o sprawie poinformuje, że gdy tylko zaraportował o sprawie 

do Warszawy wykonał otrzymany nakaz zachowania sprawy w tajemnicy aż do 

rozstrzygnięcia. Na razie o chłopakach wiedzą jedynie on, Pan Kowalec oraz dwójka grabarzy 

pracujących przy cmentarzu. 

- Stanisław zapytany o ofiary jest w stanie wskazać, że byli to miejscowi młodzieńcy. Powie, 

że znalazł ich Marian Kowalec - miejscowy pijaczyna, aktualnie zatrzymany w areszcie 

posterunkowym. 

- O Marianie Kowalcu powie jedynie, że jest niegroźnym łachmaniarzem szukającym u 

każdego jakiegokolwiek zarobku. Mieszka w kotłowni w jednym z bloków. 

- Jest w stanie wskazać miejsce zamieszkania rodziców młodzieńców. 

-Opisze jak dotrzeć do miejsca zdarzenia. 

- Korzystanie z bibliotek (zwykły test) 

- Akta zmarłych w dziwnych okolicznościach. Można znaleźć twarze ludzi ze zdjęć 

znalezionych w kotłowni Mariana Kowalca. 

- Medycyna (trudny test) 

- Przy dokładnym oglądzie, policjant zachowuje się bardzo nienaturalnie. Widać zmiany 

wskazujące na anemię i dalekie osłabienie. 

- Psychologia (zwykły test) 

- Podczas mówienia o miejscu zdarzenia i grocie, będzie mówił przytłumionym głosem, jakby 

mówił o jakimś lichu czającym się w ciemnościach. 

- Zastraszanie/Przekonywanie (trudny test) 

- Pytany o to czy były kiedykolwiek podobne przypadki, będzie kręcił i nieudolnie zapewniał, 

że absolutnie nie. Prosty test psychologii potwierdzi kłamstwo. Lekko przyciśnięty powie, że 

były przypadki nagłych śmierci z "dziwnych przyczyn". Wskaże szafkę, gdzie składuje takie 

akta. 

- Korzystanie z Bibliotek (zwykły test) 

- Po przeanalizowaniu akt "Dziwnych zgonów", bohaterowie odkryją, że zgony te miały 

miejsce w miesięcznych interwałach i dotykały ludzi starszych i osłabionych. Zgony miały 

cechy charakterystyczne dla anemii. 

  



"Fotograf" Strona 13 
 

6. Prosektorium 

W smętnym mrocznym pokoju, oświetlonym jedynie brzęczącymi mętnymi świetlówkami, na 

trzech stołach leżą trzy zamknięte czarne worki. Stęchła aura śmierci unosi się w powietrzu. 

Pod ścianami stoją oprószone pajęczynami sprzęty i narzędzia do przeprowadzania sekcji 

zwłok. 

Bohaterowie mogą obejrzeć, przeszukać i przebadać ciała. Każda ofiara ma swoją własną listę 

poszlak, które można odkryć po ich przebadaniu. Otwarcie i obejrzenie każdego ciała to koszt 

1/1k6
4
 punktów poczytalności. 

Patryk Bialik 

- Chłopak, około 19 lat. Niski, czarnowłosy, ubrany w czarne, charakterystyczne dla 

subkultury metalowców ubranie oraz z kolczykami w uszach.  

- Brak testu 

- Chłopak ma wydłubane oczy, twarz poznaczoną pionowymi szramami, aż do gołego mięsa. 

Ma zdarte kolana i brudne ubrania. 

- Spostrzegawczość (zwykły test) 

- W kieszeniach ma walkmana z zapauzowaną kasetą i ze złożonymi słuchawkami oraz 

paczkę papierosów z zapalniczką. Pod paznokciami i na kolanach pył z piaskowca. 

-Nie jest pokryty żadnymi poważnymi ranami. 

- Spostrzegawczość (trudny test) 

- Ma popękaną szczękę i zęby. 

- Pod paznokciami zaschniętą krew i strzępki skóry. 

- Medycyna (zwykły test) 

- Oczy wydrapał sobie sam, a szramy na twarzy są pozostałościami po jego paznokciach. 

- Szczęka popękana od zgryzu. 

- Medycyna (ekstremalny test lub zwykły test przy pełnej sekcji (koszt 1/1k4 punktów 

poczytalności)) 

- Chłopak zmarł na zawał wywołany szokiem psychicznym. 

 

  

                                                           
4
 Zależnie od udanego/nieudanego testu poczytalności 
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Oleg Stasik 

Stereotypowy "dresiarz". Ogolony na łyso postawny człowiek około 20 lat, ubrany w 

znoszony, szary dres. 

- Brak testu 

- Ubranie przesiąknięte krwią, upuszczoną z poderżniętego gardła. Twarz zastygła w 

niewypowiedzianym przerażeniu. 

- Spostrzegawczość (zwykły test) 

- W zaciśniętej do teraz dłoni zalepiony zastygłą krwią skrywa się sprężynowiec. 

- Ma nienaturalnie zapadłą klatkę piersiową. 

- Inteligencja (trudny test) 

- Umiejscowienie i sposób cięcia na szyi bezapelacyjnie wskazuje na to, że cięcie wykonał 

sam Oleg. 

- Medycyna (zwykły test) 

- Klatka piersiowa zapadła się od ciosu obuchem o niesamowitej sile. 

 

 

Kuba Mazur 

-Nerd w popękanych okularach, wygląda najmłodziej z nich wszystkich. W koszulce z 

pokemonów, w spodniach z masą kieszeni. Najmłodszy z grupy, osiemnastoletni brat 

Krzysztofa. 

- Brak testów 

- Został praktycznie rozerwany na pół. (Po otwarciu worka koszt 1/1k10 punktów 

poczytalności) 

- Twarz zastygła w przerażeniu i okropnym bólu. 

- Spostrzegawczość (zwykły test) 

- Cios od tyłu i silne szarpnięcie w górę rozerwało chłopaka na dwoje. 

- W kieszeni spodni znajduje się nieodpakowana kaseta z filmem do kamery z naklejoną 

karteczką "Zapas". 

- W kieszeni ma telefon komórkowy z wykręconym numerem telefonu z napisem "Krzysztof". 

Po próbie połączenia ze słuchawki popłynie miarowe mamrotanie i dziwaczna muzyka. 

Udany zwykły test okultyzmu potwierdzi wymawianie inkantacji, zaś zwykły test Mitów 

Cthulhu wskaże na jakiś czar kontaktu z wyższym bytem. Jeśli postaci uda się wykonać test 

mitów, powinien wykonać od razu test inteligencji. Udany test wskaże, że postać jest w 

stanie usłyszeć fałsz w śpiewie, co nigdy nie wróży nic dobrego. 
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7. Areszt 

W zakurzonej salce, gdzie promienie z jedynego okienka eksponują kurz zawieszony w 

dusznym powietrzu. W kącie jedynej celi siedzi brudny obdartus. Drzemiąc oczekuje na 

bohaterów, którzy, gdy go zbudzą, zostaną zasypani prośbami o wypuszczenie i prostackimi 

zapewnieniami o niewinności. Początkowo nie będzie chętny powiedzieć czegokolwiek o 

wydarzeniach poprzedniej nocy. Chrapliwym głosem wypapla wszystkie informacje które ma 

i które policjanci od niego wykupią. 

 

Informacje, które można wyciągnąć z żebraka poprzez udane testy interpersonalne lub za 

drobne upominki
5
: 

-Rano, gdy lekko przypity błąkał się po lesie, wpadł na już zimne trupy. Z przestrachu wpadł 

do groty, gdzie ponoć widział jakieś "Świecące znaczki". 

-Wczoraj wieczorem był u Fotografa, jak co miesiąc, spytać się czy ma zdjęcia do 

zutylizowania. Wziął je, schował w kotłowni i poszedł przepić wypłatę. 

-(*)Co miesiąc chodził pod osłoną nocy do Fotografa, żeby zabrać zdjęcia i zakopać je 

głęboko w lesie. Gdy pytał po co zakopywać tak daleko, Fotograf nie chciał nic powiedzieć i 

robił się bardzo nerwowy. Sam nie zaglądał do worków. 

-(*)Uważa Fotografa za dziwaka, który wychodzi tylko po zmierzchu lub przed świtem ze 

swojego zakładu. Pan Marek podejrzewa, że pewnie w piwnicy zakładu Fotograf urządził 

sobie mieszkanie, bo nie ma żadnego mieszkania w bloku. 

 

 

                                                           
5
 Informacje oznaczone (*) wymagają trudnego testu lub większej łapówki 

Marian Kowalec - lokalny biedak, mieszkający w kotłowni jednego z bloków. Chodzi po 

miasteczku, każdego dnia szukając drobnych robót za drobne pieniądze. Z zarośniętej i 

brudnej twarzy nerwowo łypią zaskakująco bystre i przebiegłe oczy. Żmijowaty typ gotowy 

zrobić wszystko za drobne pieniądze czy papierosy, od których jest głęboko uzależniony. 

Zdjęcia z worka - jeśli bohaterowie ruszą do klitki Marka Kowalca, znajdą reklamówkę z 

kilkunastoma wyblakłymi zdjęciami, z dziurkami "po pineskach" z dziwnego papieru.  

Po udanym teście Sztuki/Rzemiosła (Fotografii) okaże się, że materiał na którym 

wydrukowane są zdjęcia, nie jest nawet bliski papierowi fotograficznemu. Za to bliżej mu do 

dziwnego plastiku lub nawet skały. 

Udany test spostrzegawczości pozwoli dostrzec, że postacie na zdjęciach wyglądają jak 

chodzące truposze. Postacie ustawione w naturalnych dla zdjęć pozach, jednak straszące jak 

zasuszone mumie. Dostrzeżenie tego faktu kosztuje bohatera badającego zdjęcia 1/1k4 

punktów poczytalności. 
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8. Mieszkania Bialików i Stasika 

Mieszkanko Lidii Bialik w jednym z bloków, okryte cichą żałobą po synu. Matka dotknięta 

apatią w ciszy powita policjantów, oczekując powodu odwiedzić. Zapytana o syna wskaże 

jego pokój i odejdzie do salonu, gdzie oczekuje informacji o śmierci syna.  

 

Pokój Patryka Bialika - 

malutka klitka pomalowana 

na ciemno-szary kolor, 

stwarzająca poczucie 

pustawej. Ścianę nad 

biurkiem pokrywają 

kiczowate emo rysunki 

diabłów, kozłów czy 

pentagramów.  

Jeśli bohaterowi postanowią 

przebadać te rysunki, będą 

w stanie odnaleźć szkice 

groty wraz dziwnymi 

znakami. Trudny test 

okultyzmu potwierdzi runy ochronne ukrywające chroniony obszar przed wścibskim okiem.  

Ponadto przeszukanie biurka, zwykły test spostrzegawczości, pozwoli odnaleźć w jednym z 

wielu pudełek skromny zestaw okultysty. Wystrugane własnoręcznie różdżki, gliniane krzyże, 

ankh czy powiązane w snopki suszone zioła, obwiązane jedwabną szmatką, ukryte wraz z 

karteczkami zapisanymi drobnym, trudnym do odczytania pismem. Ten prowizoryczny 

grimuar zawiera cytaty z Większego Klucza Salomona czy prac Aleistera Crowleya.  

Najważniejszym znaleziskiem jest cynowy dysk z wyskrobanymi znakami, który po 

zbadaniu, trudny test okultyzmu lub test Mitów Cthulhu okaże się mieć magiczne 

właściwości. Wypowiedzenie odpowiednich słów odczytanych z dysku wymaga trudnego 

testu Inteligencji lub zwykłego testu łaciny oraz wycelowanie ramienia z dyskiem w 

nieczystego ducha pozwala wygnać go na zawsze. Użyta na wampirzym fotografie będzie w 

stanie go uwięzić na wieki w cynowej Pieczęci Salomona.  

Uwięzionego wampira można użyć z czarem Reanimacji Nyja, aby wskrzesić ofiary 

tragicznej nocy. 

Na dysku naklejona jest karteczka z napisem "Na starego dziada".  

 

Dom Stasików 

Zapadły przedwojenny dom Pana Stasika stoi przy wjeździe do Jaworników. Przy wejściu 

uderza odór stęchlizny i alkoholu. Ojciec Olega śpi pijany na wersalce. Bohaterowie mogą 

wkraść się do domu nawet go nie kłopocząc, skradanie się z dwoma kośćmi premiowymi.  

Jeśli ojciec się obudzi wpadnie w gniew i wyrzuci policjantów z domu. I tak nie byłby w 
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stanie pozwalającym na wyciągnięcie jakichkolwiek informacji.  

Jedyną wartą uwagi poszlaką jest pamiętnik Olega. Pośród masy żenujących wpisów o 

bójkach i meczach piłkarskich w oczy rzuca się jeden z ostatnich. Aby go znaleźć wystarczy 

zwykły test korzystania z bibliotek. 

"6 Czerwca 1997 

W tej grocie co z Krzyśkiem łazimy, za budą fotografa, jest coś nie tak. Nie, że się boje czy , że 

jestem tchórz, ale coś tam siedzi. Jak tam byliśmy to jakiś czarny typ lazł za nami, a było 

czarno jak w rzyci." 

9. Mieszkanie Mazurów 

Państwo Mazurowie są jednymi z bogatszych mieszkańców Jaworników i to widać po ich 

mieszkaniu. Już po przejściu progu widać schludność i nowoczesność wystroju. Do 

mieszkania wpuści ich słaniająca się na nogach matka chłopaków - Lidia Mazur. Już w 

drzwiach zasypie policjantów pytaniami o syna. Drobniutka kobieta będzie chodzić za 

policjantami jak cień i odpowiadać na wszelkie pytania, które śledczy jej zadadzą. 

Wściekły na policje ojciec Leopold będzie jedynie wyzywał policjantów i przeklinał ich 

bezradność. Odmówi również dłuższej rozmowy, nie mając nawet dość sił, żeby podnieść 

swoje tęgie ciało z kanapy. 

Przekazanie wieści o śmierci syna będzie zbyt dużym ciężarem dla kobiety i tak już 

obciążonej efektem wampira. Należy wykonać test kondycji starszej kobiety (Kondycja 40), 

nieudany test oznacza zawał. Udany test medycyny lub trudny test pierwszej pomocy 

doraźnie pomoże kobiecie do czasu przewiezienia jej do najbliższego szpitala w Suwałkach. 

Taka wyprawa zajmie około 2 godziny w jedną stronę. Najlepszym rozwiązaniem będzie 

wysłanie kierowcy Krzysztofa, jednak jeszcze lepiej będzie w ogóle nie mówić nic 

konkretnego kobiecie o synu. 

W całym mieszkaniu uwagę śledczych powinny przykuć dwa miejsca, mianowicie pokój 

zmarłego Kuby Mazura i jego brata, który cudem przeżył rytuał i zabarykadował się w swoim 

pokoju. 
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Pokój Krzysztofa 

Kobieta wręcz zaciągnie jednego z policjantów przed pokój starszego syna, który późną nocą 

wbiegł do domu i zabarykadował się w nim, nie odpowiadając na żadne wołania. Rodzice ze 

względu na swój stan osłabienia nie są w stanie sforsować drzwi. 

Jeśli gracze podejdą pod pokój mogą usłyszeć jakieś mamrotanie zza nich. Krzysztof według 

matki najpierw bardzo długo krzyczał, potem nic nie mówił, a zaledwie od niedawna zaczął, 

jak ona to określiła - "nucić". Jeśli gracze zdadzą zwykły test nasłuchiwania, usłyszą 

miarowe recytowanie w kółko podobnych zdań. Będzie to ten sam głos, który słyszeli w 

słuchawce, jednak z ledwie słyszalnym wibrującą melodią złowieszczych piszczałek. Kolejny 

zdany test, tym razem zwykły test Mitów lub trudny test okultyzmu, pozwoli potwierdzić, 

że jest to swego rodzaju inkantacja wzywająca kontakt z nieczystym plugastwem Ślepego 

Śniącego. Ku przerażeniu badaczy, nawet niewtajemniczani w Mity wykryją, że chłopak 

pląta się i myli w inkantacji. Trzeba jak najszybciej interweniować i przerwać to szaleństwo!   
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Gra na Czas 

Jeśli gracze przybyli przed upływem drugiej godziny gry.  

Gdy gracze będą naradzać się pod drzwiami należy stopniowo pogłaśniać muzykę i opisywać, 

że inkantacja przyśpiesza, a oni podświadomie czują, że zbliża się coś okropnego. Po 

wyważeniu drzwi, wymagającego trudnego testu Siły, oczom graczy ukaże się pokój 

Krzysztofa.  

Co mgnienie oka zmieniać się będzie percepcja otoczenia. Przy jednym rzucie oka policjanci 

zobaczą siedzącego na ziemi młodzieńca w poszarpanym ubraniu, otoczonego kręgiem z 

kruszonych minerałów tlących się błękitnymi płomyczkami. Jego podkrążone oczy będą 

ciemne niczym nocne, bezchmurne niebo pełne nieznanych ludzkości gwiazd. Z 

wzniesionych ku górze dłoni spływać będą strużki krwi skapujące na płonące znaki w kręgu, 

które ognistymi językami łapczywie ją chłepcą. Jeśli bohater mrugnie stanie przed nim serce 

wszechświata, gdzie pośród galaktycznej pustki policjanci będą spoczywali wraz z 

chłopakiem na wielkiej lewitującej platformie z czarnego jak najczarniejsza noc kamienia. 

Wizja zniknie przy kolejnym mrugnięciu. Bycie świadkiem wizji będzie kosztować wszystkie 

postacie 1k2/1k8 punktów poczytalności, w tym matkę chłopaka jeśli nie odciągnie się jej z 

miejsca zdarzenia. Matka zawsze nie zdaje testu. Aby uratować chłopaka należy go fizycznie 

wypchnąć poza płonący krąg i następnie go przerwać. Chłopak wyda dziki krzyk i zaczną 

targać nim drgawki. Potrzeba zwykłego testu pierwszej pomocy lub medycyny aby opanować 

chłopaka, który bez pomocy może zrobić sobie krzywdę (1k6 obrażeń, chłopak ma 8 pkt. 

wytrzymałości). Po ataku drgawek oczy wrócą do normalnego stanu, a chłopak ocknie się po 

kilkudziesięciu minutach potwornie zmęczony ale całkowicie świadomy i bez większego 

szwanku na zdrowiu i umyśle. 

 Graczom powinno się dać zaledwie kilka minut na reakcje przy przerywaniu rytuału. Długie 

zastanawianie się czy zwłoka prowadzi do takiego samego scenariusza jak przy zwyczajnym 

spóźnieniu się na miejsce akcji. 

 

Gra na Czas 

Gracze przybyli na miejsce akcji za późno, upłynęło więcej niż dwie godziny. Gdy uda im się 

przełamać barykadę w pokoju chłopaka nadal czeka ich kosmiczna wizja jednak stan 

dwudziestokilkulatka będzie dużo poważniejszy. Pośród tryskających z kręgu jęzorów ognia 

będzie siedzieć postać ociekającą cuchnącą czarną mazią roztapiającą wszystko czego 

dotknie (kontakt oznacza otrzymanie 1k2 obrażeń). Ciało zacznie puchnąc i przeistaczać się w 

Bestie o Setce Twarzy. Świadkowie metamorfozy ucierpią stratę dodatkowych 1k4/1k8 

punktów poczytalności. Bestia przełamie krąg i rzuci się na policjantów. Jest w stanie 

zniszczyć ją ochronny amulet znaleziony w domu Patryka. Zabita bestia spłonie w niebieskich 

płomieniach i rozpadnie się w pył. 
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Bestia o Setce Twarzy 

Wielka plugawa góra czarnego, obślizgłego mięsa pokryta dziesiątkami paszcz pełnych 

zębów, mackami o ostrych końcach i oczyma łypiącymi na swoje kolejne ofiary. Niezwykle 

niebezpieczny i równie bezmyślny sługa Boga Idioty. 

Siła Kondycja Budowa Ciała Inteligencja Moc 

100 50 100 5 50 

Zręczność Wygląd Wykształcenie Poczytalność Wytrzymałość 

20 0 0 0 20 

Broń: Szczęki 30% 3k6 Obrażeń; Kolczasta Macka 35% 2k4+1k6 

Szybkość: 7 

Byt nie z tego świata: Co turę otrzymuje 1k4 obrażeń. Jeśli zginie od obrażeń z tej cechy 

zamiast rozpaść się w pył jest wchłaniany w pustkę między gwiazdami. 

Pancerz: 2 

 

Po uporaniu się z rytuałem. Bohaterowie mogą przeszukać pokój Krzysztofa oraz 

porozmawiać z nim gdy odzyska przytomność. Pokój jest dość bogato urządzony i roztacza 

atmosferę tajemniczości. Wielkie biblioteczki są zapchane przeróżnymi notatkami, książkami 

o okultystyczno-historycznej tematyce, a na ścianach wiszą szkice przedstawiające dziwne 

znaki i istoty. Zapytany o rysunki Krzysztof powie, że rysował to, co widział w snach i to, o 

czym przeczytał w książkach. Jeśli badacze przyjrzą się rysunkom znajdą tam szkice znaków 

ochronnych, podpisanych jako pochodzące z jaskini w lesie. Test okultyzmu pozwoli 

rozpoznać w nich znaki chroniące przed wzrokiem i wtargnięciem nieproszonych gości. 

Chłopak generalnie będzie chętny pomóc policjantom jak tylko będzie mógł, jeśli okaże się 

mu chęć zakończenia tego szaleństwa i pomszczenia jego brata. Jest w stanie opowiedzieć 

całą historie niefortunnej wyprawy oraz wskazać na prawdziwą naturę fotografa. 

 

Poszlaki: 

- Do wyciągnięcia z Krzysztofa, wymaga zwykłego testu interpersonalnego lub z jego 

pamiętników - zwykły test korzystania z bibliotek.  

- Z zapisków z ostatnich miesięcy wynika, że miejscowy fotograf jest wampirem i 

korzystając z jakiegoś artefaktu jest w stanie wysysać krew z mieszkańców Jaworników. 

Krew tą wykorzystuje do składania trybutu w ukrytej w lesie świątyni jednego z Pradawnych 

Bóstw, której jest opiekunem. Wampir przyjął chłopaka jako swojego ucznia, gdy dowiedział 

się, że ten interesuje się okultyzmem. 

Z wpisu sprzed kilku dni wynika, że strażnikowi znudziła się rola strażnika i chce złamać 

klątwę i uwolnić się z tego miejsca. 

- Do wyciągnięcia z Krzysztofa, wymaga trudnego testu interpersonalnego lub z jego 

pamiętników - trudny test korzystania z bibliotek. 

- Wcześniejsze wpisy mówią o dziwactwie Fotografa i zaobserwowanej niechęci o mówieniu 

o piwnicy jego zakładu. Gdy kiedyś Krzysztof nieopatrznie spytał się o światło świecące w 
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nocy w małych okienkach piwnicy, fotograf miał wpaść w szał i wyrzucić go z zakładu i 

zabronić kiedykolwiek o tym mówić. 

- Przyciśnięcie Krzysztofa (zwykły test interpersonalny) 

- Krzysztof opowie o felernej nocy, gdy Strażnik odprawiał rytuał przełamania klątwy. Nie 

chciał wykorzystać formuły znalezionej przez młodego Mazura i nie chciał, żeby chłopak brał 

w tym udział. Jednak gdy wygadał się kolegom o okropnościach jakie szykują się w lesie, pod 

naporem tłumu zaprowadził ich tam. Resztę historii przemilczy, mówiąc, że wszyscy chyba 

wiedzą jak się skończyła. Jeśli będzie przy nim matka, nie powie jej, że ktokolwiek zginął. Na 

koniec przypomni sobie, że jego brat Kuba nagrywał tą wyprawę na kasecie, która pewnie 

nadal jest w jego kamerze w lesie. Można ją odtworzyć w pokoju Kuby. 

- Korzystanie z bibliotek (trudny test) lub otrzymana od Krzysztofa po zapytaniu się 

skąd brał wiedzę 

- W biblioteczce chłopaka można odnaleźć dziwne księgi okultystyczne. Większość jest 

znana badaczom jednak ich szczególną uwagę przykuje jedna - " Słowiańskich Nikczemnych 

Bóstw Opisanie, pióra Łukasza z Wielkiego Koźmina". W liczącej kilka wieków księdze, 

zachowanej w niezwykłym jak na swoje lata stanie, autor opisuje dwoje prasłowiańskich 

bóstw: Czarnoboga i Nyja. Dwa miejsca w księdze są zaznaczone, mianowicie fragment 

opisujący prastare tradycje konszachtów  

ze złem oraz opis zrywania takowych umów. (Opis księgi w rozdziale Księgi) 

Pokój Kuby. 

Mniejszy niż pokój brata jednak równie zagracony. Jednak zamiast ksiąg jest tam multum 

aparatów, kamer i regały kaset z "Filmowymi pamiętnikami". Głównym elementem w pokoju 

jest telewizor z podłączonym odtwarzaczem kaset. 

Przeglądanie kaset po zaledwie kilku okaże się bezcelowe. Nie będzie na nich nagrane nic 

związanego ze sprawą. Poza ukazaniem więzi między braćmi i grupką przyjaciół i ich 

wspólnych perypetii na tym odludziu, nie znajdą tam nic ciekawego.  

  

Interesujące fragmenty: 

"a gdy księżyc uśnie, Demoniczny Sułtan pośle swe czarne biesy po dwa tuziny garści 

krwi swych poddanych jako trybut. Strażnik Cyrografu sam zaś posili się resztkami." 

Fragment opisujący przygotowanie rytuału przełamania klątwy wraz z inkantacją w 

przedziwnym nieludzkim języku. 
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Poszlaki: 

- Można odtworzyć ostatnią kasetę przed zaginięciem z filmowego pamiętnika: 

Zapis kasety: 

- Plansza "3 Lipca" 

- Nagranie rozpoczyna się gdy chłopcy idą przez park. Jest środek dnia, w tle bawią się dzieci 

z rodzicami. Na ekranie widać zakład fotografa. Z malutkich piwnicznych okienkach świeci 

się światło. Zasłona w witrynach się rozsuwa gdy przechodzą obok, a chwilę po tym 

zamaszyście ktoś ją zasuwa. Chłopcy skomentują to śmiechem z paranoi starego człowieka, 

tekstem w stylu "Temu staremu to już się w głowie miesza od siedzenia w tej kanciapie". Jeśli 

gracze się przyjrzą zauważą, że na filmie nie widać żadnej osoby, pomimo widocznego na 

firankach uścisku niewidocznej dłoni, wymaga testu spostrzegawczości. 

- Krzysztof z zapałem opowiada o grocie do, której idą i do której chodzi z Fotografem. Mówi 

im o ciekawych książkach, które pożycza od niego i o dziwach jakie są tam opisane. Robi 

pauzę przy słowach "Ale w niedziele to pokażę wam coś niesamowitego". 

- Jeśli badacze zdecydują się odtworzyć kasetę znalezioną w lesie odnajdą na niej zapis 

wyprawy do jaskini w dniu zaginięcia.  Obejrzenie taśmy kosztuje 1/1k4 punktów 

poczytalności. 

Zapis kasety: 

- Plansza "6 Lipca" 

- Czwórka mężczyzn idzie w cichym skupieniu przez las. Docierają do jakiegoś zagłębienia. 

W kadrze Krzysztof manipuluje przy ścianie z piaskowca w grocie. Otwiera się wąskie 

przejście w ścianie. 

- Młodzież rozmawia, czy na pewno chcą tam schodzić. Patryk mówi, że "Jemu to coś tu 

śmierdzi". Cięcie filmu. 

- Oleg wyjmuje sprężynowiec i idzie przodem. Początkowo wykłuty w piaskowcu korytarz 

robi się coraz ciemniejszy aż przechodzi w czarny lśniący kamień. Grupka chłopaków dziwi 

się dziwnym błyskom i refleksom na skałach. 

- W końcu docierają do przejścia do dużej sali. Do środka wchodzi Olek z Patrykiem. 

-Po chwili ciszy rozlega się wrzask. Dwójka chłopaków wybiega i ucieka. Krzysztod próbuje 

panicznie uspokoić grupę. Z sali dobiega przepotworny skowyt. 

- Cała czwórka biegnie po schodach ile sił w nogach. 

- W trzęsącym się kadrze widać cień, ogromnej istoty wynurzającej się z tunelu za Jakubem. 

- Kamera upada na ziemie, w tle Krzysztof krzyczy, żeby "Pieprzyć kamerę i uciekać". 

- Słychać okropny zgrzyt i trzask kości. Na skraju pola widzenia kamery jakiś kształt wpada 

w zarośla. Zapada cisza, którą mąci jedynie potężne sapanie ponad kamerą. 

10. Las 
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Jaworniki są otoczone ze wszystkich stron przepastnymi połaciami dziewiczych puszcz. 

Mieszkańcy pomimo próby industrializacji w czasach PRLu, nadal utrzymują więź z 

tutejszymi lasami jak również z legendami o ich tajemnicach przekazywanych z pokolenia na 

pokolenie w zaciszu domowych ognisk.  

 

Dotarcie do wspomnianej wcześniej Groty nie jest takie łatwe. Las jest gęsty i nie ma w nim 

wydeptanych widocznych ścieżek. Dodatkowo gdy odejdzie się trochę dalej na wschód od 

wsi las staje się tak gęsty, że panuje w nim nieprzyjemny półmrok. Podążanie tam bez 

przewodnika, a jedynie z ustnymi wskazówkami wymaga zwykłego testu nawigacji. 

Nieudany test znacznie wydłuży wędrówkę.  

Zbliżanie się do celu będzie zwiastować niepokojąca cisza, nienaturalna dla lasów. Brak 

nawet najmniejszych zwierząt, brak ptaków w koronach drzew czy nawet szumu liści, 

potęguje tylko podświadome uczucie zbliżania się do złego miejsca. Nie dziwić powinno, że 

rozsądni miejscowi nie zapuszczają się w to miejsce. Poszukiwacze zapłacą za to 

nieprzyjemne uczucie 0/1 punkt poczytalności. 

Nagle przed graczami otworzy się mała polanka. Pomiędzy zbitymi ścianami zieleni unosi się 

mdły zapach krwi i rozkładu. Na samym środku, na wprost grupy, góruje prawie gołe 

kamienne wzgórze, które od frontu jest jakby podkopane. We wgłębieniu w ziemi znajduje się 

mała grota. W dziwnie płaskiej i pionowej ścianie z piaskowca pod warstwą młodzieńczych 

graffiti poszukiwacze mogą dojrzeć wycięte w ścianie runy ochronne. Udany zwykły test 

spostrzegawczości pozwoli je dojrzeć, zaś zwykły test okultyzmu pozwoli je zidentyfikować 

jako runy chroniące przejście. Każdy profesjonalny okultysta, pokroju Tadeusza Wrońskiego, 

jest w stanie wypowiedzieć inkantacje zdolną otworzyć przejście chronione znakami 

ochronnymi.  

Po otwarciu przejścia stanie przed poszukiwaczami otworem wąski i niezwykle długi korytarz 

schodzący łagodnie w głąb ziemi. Początkowo wykuty w piaskowcu, skała stopniowo 

ciemnieje, aż staje się litą czarną i błyskającą przedziwnymi refleksami skałę. W końcu 

skalny korytarz wyrównuje poziom, rozszerza się i przed podróżnikami w głąb ziemi otwiera 

Jedną z takich legend jest opowieść o "Lichu ze Skały". Tytułowe Licho ma być chciwym 

opiekunem tutejszych lasów. U zarania dziejów gdy pierwsi ludzi zawędrowali do serca tej 

puszczy, starzy mędrcy mieli wyprosić od Czarnoboga zlitowanie się nad ich gnębionym 

przed sąsiadów ludem. Chytre bóstwo zasiedliło w grocie na Skale swojego czarta 

zwanego przez ludzi Lichem. Karmione ofiarami składanymi przed guślarzy miało chronić 

osadę przed najeźdźcami. Tak w skrócie brzmi pamiętana do dziś legenda. 

Starsi ludzie zapytani o dziwne rzeczy dziejące się w lesie od razu wspomną czarcie Licho. 

Staruszkowie pamiętają bowiem jak jeszcze przed erą bloków i betonu w małej wiosce 

stary Dziad, opiekun lasu i zielarz, chadzał uspokajać Licho i co miesiąc karmił je różnymi 

frykasami z mięs. Dziad miał zniknąć gdy do miasta wjechał ciężki sprzęt do budowy 

drewutni i bloków. Wtedy też znikąd do wsi przybył Fotograf... 

 



"Fotograf" Strona 24 
 

się Świątynia Demonicznego Sułtana. Początkowo gracze stają w przedsionku, a na wprost 

nich znajduje się piękny łuk wykuty z mlecznej skały i pokryty przedziwnymi znakami, które 

przy udanym trudnym teście okultyzmu lub zwykłym mitów, mogą być rozpoznane jako 

symbolizujące wejście do świątyni Azathota. Zaś w miejscu gdzie powinny być wrota, 

znajduje się zasłona z bulgoczącej czarneł mgły. Przejście przez nią nie jest niebezpieczne, a 

jedynie nieprzyjemne, ponieważ pozostawia uczucie bycia osaczonym przez złe spojrzenia. 

Kosztuje to 0/1 punkt poczytalności. 

Jeśli gracze wejdą na polankę odnajdą potworne pozostałości po nocnej tragedii. 

- Prawie przy krańcach polanki, między zaroślami na piasku policjanci odkryją zakrzepłe 

ogromne kałuże krwi.  

Mniejsza z nich będzie otoczona śladami jakby szamotaniny. Ziemia będzie poznaczona 

wierzgnięciami nóg i uderzeniami ramion. 

Przy większej nie widać śladów żadnej walki. 

- Bliżej zagłębienia na nisko wiszących gałęziach wiszą strzępy mięsa i wnętrzności. Krzewy 

oprószone są zastygłą krwią. Jeśli gracze zechcą bliżej się przyjrzeć temu miejscu w trawie 

odnajdą aparat z rozbitym obiektywem. Wymaga to udanego testu spostrzegawczości. W 

środku znajdą kasetę z filmem z zapisaną na boku datą - "6 Lipca". 

- Zbadanie śladów pozwoli ustalić, że krzątały się tu cztery osoby z czego jednej z nich udało 

się uciec w kierunku miasta. Wymaga testu tropienia lub trudnego testu spostrzegawczości. 

- Trudny test tropienia lub ekstremalny test spostrzegawczości pozwoli ustalić, że 

monstrum, które wydostało się z groty poruszało się na trzech wielkich słoniowych nogach. 

Udany test mitów wskaże na jeden z awatarów Nyarlathotepa. 

Gra na czas 

Jeśli gracze przybędą na polanę po trzeciej godzinie gry. Spotkają tam fotografa idącego do 

Groty z kartonowym pudłem w którym niesie butelki z krwią, księgę oraz inne alchemiczne 

odczynniki.  

 

Jeśli gracze nie odwiedzili go wcześniej, będzie zaskoczony, że ktokolwiek zapuszcza się tak 

daleko w las. Będzie próbował się wyłgać i odciągnąć policjantów z polany, jednak jeśli będzie 

to trwało za długo spróbuje pozbyć się natrętów siłą. Statystyki wampira na stronie 334 

podręcznika głównego. 

 

Jeśli gracze odwiedzili Fotografa jednak nie skonfrontowali się z wampirem, zaproponuje im 

układ i pomoc w złamaniu klątwy. Znając zajęcie policjantów powie im w twarz jego intencje i 

będzie chciał przekonać ich do pomocy. Podkreśli, że nie zostało dużo czasu i trzeba się 

śpieszyć. W przypadku odmowy zaatakuje. 

 



"Fotograf" Strona 25 
 

11. Świątynia 

 

Gdy śledczy przejdą pod łukiem z białego jak śnieg kamienia wkroczą na szkarłatny most, 

tętniący smugami tak, jak ludzkie żyły tętnią krwią. Krwiste smugi w reakcji na kroki będą 

uginały się i wiły pod stopami odkrywców podziemi. Jednak temu nieziemskiemu widokowi 

ustąpi fantasmagoryjne otoczenie pomostu. Zamiast oczekiwanych ścian policjantów będzie 

otaczać jakby kosmiczna pustka, z niewidzianymi żadnym ludzkim okiem konstelacjami 

gwiezdnymi układającymi się w dziwaczne znaki. Na drugim końcu rubinowego pomostu, 

gdzie rozszerza się on w okrągły dysk, stoi ołtarz ciosany z najbielszego marmuru. Tysiące 

splątanych ludzkich ramion podtrzymuje kutą z litej gwiezdnej skały płaskorzeźbę ukazującą 

odwróconą tyłem postać otoczoną plątaniną macek. Jeśli gracze zbyt długo będą wpatrywać 

się w rzeźbę zauważą, że macki powolutku się ruszają. Kosztować ich to będzie 0/1 punkt 

poczytalności. 

Przed ołtarzem rozstawione są pozostałości po nieudanym rytuale. Prawie całkowicie 

zamazany krąg kredowy, poprzewracane mosiężne czarki z zastygłymi resztkami krwi, zgasłe 

i połamane świece i zamazane litery zaklęcia ochronnego. 

Przebadanie kręgu wskaże następujące fakty: 

- krąg pisany jest kredą zmieszaną z magnezem 

- mosiężne czarki są wypełnione krwią 

- zwyczajne długie białe świece są zapalane w trakcie inkantacji 

- krąg ochronny jest otoczony napisem zaklęcia ochronnego 

 

 

.  
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12. Fotograf 

Zakład fotograficzny mieści się w 

starym obdrapanym budynku pijalni 

piwa. Zakratowane okna wiecznie 

zasłonięte ciężkimi zasłonami skrywają 

tajemnice Wiesława Bruzdy, które 

wszystkim w miasteczku jest znany jako 

stary dziwak robiący wszystkim 

przysługę, wykonując fotografie za pół 

darmo. Jednak mało kto zna jego 

prawdziwą naturę... 

Po przestąpieniu progu poszukiwaczy 

uderzy zatęchłe i gorące powietrze nigdy 

nie wietrzonego zakładu. Jakby za duża 

sala mieszcząca jednocześnie ladę z kasą 

oraz krzesełka do pozowania jest ciemną norą. Przy ścianach stoją niszczejące ze starości 

kanapy ze stolikami na których leżą kilkunastoletnie gazety.  

Gdy gracze odwiedzą fotografa za dnia będzie miał on aktualnie klienta. Dokładnie klientkę - 

Panią Kowalikową. Miła staruszka, znana w miasteczku od zawsze jako wdowa po żołnierzu 

z kampanii wrześniowej, pełna dumy postanowiła w końcu zrobić sobie pierwsze zdjęcie w 

zakładzie Bruzdy. Energiczna staruszka będzie zagadywała gburowatego fotografa, który 

będzie ją uciszał i po zrobieniu zdjęć szybko zniknie na zapleczu wraz z aparatem. Przed 

wyjściem poinformuje że zrobi dwa zdjęcia, jedno dla niej a drugie "na wystawę". 

Śledczych zadziwi również sam aparat, który wygląda na niezwykle stary. Harmonijkowy 

obiektyw, stojak na spalanie magnezu w celu uzyskania błysku i ciążka płachta, którą 

nakrywa się osoba obsługująca aparat, to dość rzadki widok w dzisiejszych czasach. 

Wtedy poszukiwacze mają czas na przyjrzenie się zakładowi oraz na rozmowę ze starszą 

Panią. 

Podczas nieobecności można wybadać następujące fakty: 

- Spostrzegawczość( zwykły test) 

- Zasłony w zakładzie są przybite malutkimi gwózdkami, żeby nikt przypadkiem ich nie 

odsunął. 

- W zakładzie nie widać, żadnych zdjęć klientów, pomimo, że fotograf wspominał o robieniu 

zdjęć na wystawkę. 

- W zakładzie nie ma żadnych luster dla klientów. Pani Kowalikowa bardzo nad tym ubolewa. 

- W zakładzie nie widać żadnego innego aparatu niż ten staroświecki używany przez 

Fotografa. 

- Rozmowa z Panią Kowalikową 

- Powie, że fotograf nie wychodzi nigdy z zakładu. Przynajmniej ona nigdy nie widziała. 

Pochwali, że zdjęcia są gotowe bardzo szybko.   
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Gdy Fotograf wróci ze zdjęciem dla klientki i skończy ją obsługiwać grzecznie przywita 

policjantów. Zaproponuje im zrobienie zdjęcia. Będzie ich uważnie i podejrzliwie 

obserwował. Będzie wypierał się wszelkich powiązań z dziwnymi wydarzeniami. Na wieść, 

że grupka mężczyzn nie żyje, skrzywi się, ale wyrazi wyrazy współczucia. Ucieszy się zaś z 

tego, że przeżył Krzysztof. Skończy się upierać przy niewinności dopiero przy przedstawieniu 

niepodważalnych dowodów. Wtedy zaproponuje układ. Jeśli policjanci pomogą mu 

dokończyć rytuał i puszczą go wolno to jest w stanie przystać na pokój między nimi.  

Jeśli wyczuje podstęp lub poczuje się w niebezpieczeństwie to zaatakuje. Statystyki wampira 

str. 334 z podręcznika głównego. 

Jeśli policjant przyjrzy się podczas rozmowy fotografowi zauważy żółtawe oczy i lekko 

spiczaste uszy, wymaga trudnego testu spostrzegawczości. Jeśli gracze coś podejrzewają 

powinni otrzymać kość przewagi. 

Artefakt 

Wiesław Bruzda 

Strażnik Skały, Dziad zielarz, Wampir z Jaworników czy od niedawna Wiesław Bruzda, to imiona 

bytu związanego od niepamiętnych czasów z lasami wokół Jaworników. Strażnik plugawej 

świątyni ukrytej w leśnych ostępach, w każdy nów składa Demonicznemu Sułtanowi ofiarę z krwi 

chronionych przez jego moc mieszkańców. 

Aktualnie przybrane przez niego ciało to staruszek, siedemdziesięcioletni pomarszczony 

człowieczek upchany w przymaławą kamizelkę z zegarkiem na dewizce. Plackowata łysina zdobi 

jego głowę, a resztka siwych włosów odpowiednio zapuszczonych i ułożonych zakrywa jego lekko 

spiczaste uszy. Zaś żółtawe oczy przed wścibskimi spojrzeniami osłaniają lekko przyciemnione 

okulary. 

Żyjący milenia wampir ma już dość bycia związanym z jednym miejscem. Od wielu lat szukał 

człowieka zainteresowanego mitycznymi mocami, który pomógłby mu przełamać klątwę ciążąca 

na nim i na miasteczku. Niedawno przekonał do pomocy miejscowego chłopaka - Krzysztofa 

Mazura, który z racji ponadprzeciętnej majętności był w stanie jeździć po większych miastach i 

penetrować zbiory antykwariatów w poszukiwaniu tajemnych ksiąg mogących wspomóc ich w 

pracy. Po ostatniej wyprawie chłopak wrócił z dwoma obiecującymi księgami " Słowiańskich 

Nikczemnych Bóstw Opisanie, pióra Łukasza z Wielkiego Koźmina" oraz  "Klątw rozpoznanie a 

złamanie, pióra Longinusa von Gratza". Partnerzy podzielili się pracą, młodszy akolita badał 

dzieło Łukasza, a wampir pracę von Gratza. Pomimo uwag jego ludzkiego podopiecznego o 

"ograniczeniach i wątpliwej skuteczności" postanowili użyć formuły Longinusa. Bestia nocy 

przygotowywała rytuał na noc z 5 na 6 Lipca gdy księżyc jest całkowicie niewidoczny na niebie. 

Tego wymagała formuła rytuału.  

Zakazał pomocnikowi brać udział w rytuale. Jednak młodzieńcza ciekawość popchnęła grupkę 

młodzieńców do katastrofalnego kroku... 
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Aparat fotograficzny starego typu. Nie wymaga kliszy, a już wywołane zdjęcia wysuwają się 

ze specjalnego otworu w obudowie urządzenia. Takowe zdjęcia mają specyficzną właściwość, 

mianowicie są w przedziwny sposób połączone z osobami na nich uwiecznionymi.  

Działanie to częściowo przypomina działanie laleczek voodoo. Jednak efekt jest dużo 

łagodniejszy. Przykładowo spalenie zdjęcia wywołuje atak gorączki, przerwanie ściągnie na 

osobę wypadek, który doprowadzi do złamania i tym podobnym. Jednak wampir z 

Jaworników znalazł inne zastosowanie. Zdjęcia pozwalają pić krew z ludzi uwiecznionych na 

zdjęciach. I w ten oto sposób zbiera on ofiarę na comiesięczny trybut. 

  
Gra na Czas 

Jeśli gracze przyjdą do fotografa po trzeciej godzinie gry, zastaną pusty zakład. Po 

sforsowaniu drzwi, pusta sala powita ich ciszą. Policjanci będą mogli bez problemu 

przeszukać ją i ruszyć do piwnicy. 
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13. Piwnica 

Gdy policjanci przejdą przez przejście za ladą, znajdą tam schody do piwnicy, będącej 

zapleczem zakładu. Zagracona piwnica jest gorąca, potwornie duszna i ciemna. Labirynt 

stojaków ze szpargałami, półek zawalonych przerozmaitymi gratami oświetlony jedynie jedną 

mglistą lampą służy wampirowi za leże. 

Po przejściu przez kilka zagraconych pokoików śledczy dotrą do improwizowanego biura. Na 

pokrzywionych regalikach spoczywa ogrom notatek, ksiąg historyczno-okultystycznych i 

alchemicznych współczynników. Na biurku leży księga "Klątw rozpoznanie a złamanie 

"Ludwika von Gratza oraz pamiętnik wampira. Księga jest otwarta na stronie traktującej o 

łamaniu traktatów z mrocznymi bóstwami. Pamiętnik jest otwarty na ostatnim wpisie z 5 

Lipca: 

 

 

Nad biurkiem zaś widać fotograficzne żerowisko potwora. Na korkowej tablicy wiszą 

przyklejone taśmą dziesiątki zdjęć prawie wszystkich mieszkańców Jaworników. Gdy się 

przyjrzymy wszystkie zdjęcia mają dziurki od kłów na uwiecznionych na nich ludzkich 

obliczach. Jeśli policjanci się przyjrzą, zauważą, że ludzie na zdjęciach wyglądają jak 

ususzone mumie, część z nich śledczy spotkali już dzisiaj i wyglądali zgoła inaczej. Ten 

rozstrajający widok kosztuje 1/1k4 punktów poczytalności. 

Jeszcze jednym godnym uwagi elementem wystroju jest stara lodówka stojąca koło biurka. W 

środku na pustych brudnych półkach stoją buteleczki z krwią. Trzy z nich nadal są pełne, a 

obok nich leży wiele pustych butelek. 

 

  

"Prawie się udało, ale te chłystki przerwały inkantacje. Pełzający chaos przeszedł przez 

portal i je zwyczajnie wyrżnął. Mnie na szczęście chronił jeszcze drugi krąg ochronny i 

udało mi się uciec jak jeszcze zajmował się ludźmi. Po co w ogóle tu przylazły? Chciałem 

już skończyć tę niewole, a tak to jeszcze na sumieniu mam czwórkę dzieciaków." 

 

Gra na Czas 

Jeśli gracze przyjdą po trzeciej godzinie gry. Lodówka będzie pusta, a w pamiętniku 

będzie dodatkowy zapis "Ruszam do świątyni. Niech się dzieje co chce, ale spróbuje 

jeszcze raz formułę Longinusa. Pomimo, że potrzeba dokładnie nowiu, postaram się 

improwizować." 

 



"Fotograf" Strona 30 
 

14. Rytuał 

Rytuał musi być przeprowadzony przed północą w czasie nowiu. Inkantacja z księgi Łukasza 

z Wielkiego Koźmina posiada inkantacje, która zadziała w nocy z 7 na 8 Lipca. Użycie księgi 

Longinusa doprowadzi do pewnych komplikacji, ponieważ formuła jest już nieaktualna.  

Należy przygotować go na Szkarłatnym Moście w kaplicy Azathota w lesie za miastem. 

Dodatkowo wymagana jest znajomość podstawowych znaków ochronnych, którą zarówno 

Róża Kremer jak i Tadeusz Wroński posiadają. 

Jeśli śledczy wejdą w porozumienie z wampirem, zaproponuje on przewodzenie rytuałowi 

wraz z pomocą śledczych. 

 

Ponadto potrzeba następujących odczynników: 

- 6 butelek ludzkiej krwi (łącznie około 3 litrów) 

- kredy 

- sproszkowanego magnezu 

- Świecy z białego wosku 

- sześciu mosiężnych mis o pojemności pół litra. 

Kroki rytuału: 

1. Napisanie wewnętrznego kręgu ochronnego. 

 - kreślimy okrąg z kredy, 

który oprószamy magnezem. 

 - wewnątrz okręgu kreślimy 

trójkąt dla trzech uczestników 

rytuału. 

 Większa ilość osób pozwala 

rozłożyć koszt punktów magii na 

kilka osób. 

 - kredowy krąg otaczamy 

odpowiednimi znakami 

ochronnymi, zamykającymi krąg. 

 

 

2. Pierwsze kreślenie 

 - na napisanym już okręgu 

opisujemy trójkąt równoboczny, 

czystą kredą. 

 - na środku każdego boku 

stawiamy misy wypełnione krwią. 

 - na rogach trójkąta 
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stawiamy świece. 

 - w równej odległości między misami, a świecami wpisujemy znaki uwięzienia i 

 splątania, za  pomocą magnezu i kredy. 

3. Drugie kreślenie 

 - dopisujemy kolejny trójkąt, tworząc sześcioramienną gwiazdę. Korzystamy z czystej 

 kredy. 

 - w rogach stawiamy świece z białego wosku. 

 - w połowie odległości stawiamy misy z krwią. 

 - między misami i świecami kreślimy znaki oczyszczenia, za pomocą magnezu i kredy. 

4. Zewnętrzny krąg ochronny 

 - kreślimy krąg z magnezu wokół gwiazdy zamykając tym samym Pieczęć Salomona. 

 - w pustych przestrzeniach między gwiazdą a zewnętrznym kręgiem zapisujemy 

 kolejno kredą  i sproszkowanym magnezem alchemiczne znaki:  

  - siarki (symbol duszy), a naprzeciwko znak magnezu, czyli nieskończoności 

  - rtęci (symbol umysłu), a naprzeciwko znak powietrza, czyli miecza. 

  - soli (symbol ciała), a naprzeciwko znak czystości, czyli albedo. 

 

Przeprowadzenie rytuału. 

 

Gdy będzie zbliżać północ, należy rozpocząć inkantacje. Początkowo powolne słowa 

powinny stopniowo przyśpieszać i winny być recytowane coraz głośniej.  

Zacznie się od dudniącego dźwięku na skraju słyszalności. Potem zaczną zapalać się 

kolejne świece zaczynając od tych z pierwszego kreślenia.  

Gdy wszystkie świece zapłoną, kultystów otoczy aż lepka, nieprzebrana czerń, w której 

będzie kotłować się zła energia. Widoczna jeszcze płaskorzeźba z ludzkich ramion poruszy 

się i ożyje. Ramiona zaczną kołysać portalem w rytm inkantacji. Czarna postać odwróci 

się do graczy ukazując plugawe oblicze Czarnego Faraona, który przybył bo ofiarę. Ten 

niepojęcie plugawy widok kosztuje postać 1k10/1k100 punktów poczytalności. 

Za Władcą Nietoperzy, wypłynie ciemność, której macki zaczną badać magnezowy krąg. 

Gdy Snujący się między Gwiazdami zbliży się wystarczająco, zapłoną błękitno-białym 

płomieniem. Nieproszony gość zorientuje się, że został oszukany i wpędzony w pułapkę. 

Jeśli poszukiwacze korzystają z niedokładnej formuły Longinusa, przez zewnętrzny krąg 

przedrą się 4 macki ogarniętego furią bóstwa, które trzeba pokonać.  

(Statystyki podane u dołu strony) 

Jeśli zaś korzystają z odpowiedniej formuły Łukasza z Wielkiego Koźmina, żadne macki 

nie przedrą się przez barierę. 

Rytuał kosztuje 27 punktów magii. Koszt jest rozłożony po równo pomiędzy wszystkimi 

biorącymi udział w rytuale. Jeśli inkantacje w końcowej fazie recytuje tylko jedna osoba, 
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ponosi sama cały koszt rytuału. Jeśli postać wykorzysta wszystkie punkty magii oraz 

wszystkie punkty wytrzymałości, ginie spalając się w połyskliwy błękitno-biały pył. 

Gdy rytuał dobiega końca, a choć jedna osoba go recytuje, w magnezowych znaków 

wybucha oślepiający błysk, który oślepia śledczych. Gdy powróci im wzrok i rozejrzą się 

wokoło ujrzą, że po fantasmagoryjnym pięknie kaplicy nie ma śladu. Będą znajdować się w 

zwyczajnej grocie z ciemnych skał, a pod nogami zamiast Szkarłatnego Mostu będą mieli 

pokład zeschniętej gliny. Jedyną pozostałością będzie łuk z kamienia utkanego z mlecznego 

kamienia. 

Gdy rytuał będzie dobiegał końca, a gracze przerwą recytację lub cokolwiek innego pójdzie 

nie tak, ku ich przerażeniu czarne macki rozerwą krąg ochronny i zetrą znaki ochronne. Już 

nikt więcej nie usłyszy o tych, którzy śmieli sprzeciwić się Czarnemu Faraonowi, a klątwa 

nadal będzie wisieć nad Jawornikami... 

Macki Czarnego Pana 

Siła Kondycja Budowa Ciała Inteligencja Moc 

60 50 60 5 5 

Zręczność Wygląd Wykształcenie Poczytalność Wytrzymałość 

20 0 0 0 12 

Broń: Mroczna Macka 50% 2k6; Pochwycenie 30% 1k6; 

 

 

 

 

  

Gra na Czas 

Jeśli  gracze nie przyjdą do Świątyni przed upływem czterech godzin, a nie przeszkodzili 

wampirowi, odprawi on rytuał samodzielnie. Nie uda mu się. Wampira pochłonie 

Nyarlathotep, a ostatnia północ w którą można przeprowadzić rytuał przeminie 

niewykorzystana. 

Jeśli  gracze nie przyjdą do Świątyni przed upływem czterech godzin, a unieszkodliwili 

wampira, ostatnia północ w którą można przeprowadzić rytuał przeminie nie wykorzystana. 

 



"Fotograf" Strona 33 
 

15. Zakończenia 

Zakończenia mają formę wiadomości z dziennika z kilku dni po zakończeniu akcji 

funkcjonariuszy "PZP". W zależności od ich akcji mają różną formę. Te drobne notki mają 

pomóc mistrzowi gry opisać epilog eskapady do Jaworników. 

 

Dobre zakończenie: 

- Poszukiwaczom udało się zdjąć klątwę ciążąca na miasteczku, ale nie wskrzesili chłopców 

oraz dochowali tajemnicy o ich śmierci. 

"ZAGINIĘCIE W PODLASKICH JAWORNIKACH 

Grupka młodych mężczyzn w wieku od 18 do 21 lat wyszła z domu w nocy z dnia 5 na 6 Lipca, 

na nocną przechadzkę po lasach i od kilku dni nie wróciła do domu. Policja robi co w jej 

mocy aby ich odnaleźć. Jeśli ktokolwiek widział któregokolwiek z nich jest proszony o 

przekazanie informacji lokalnej policji. 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia zaginionych:" 

- Poszukiwaczom udało się zdjąć klątwę ciążąca na miasteczku, ale nie wskrzesili chłopców 

oraz nie dochowali tajemnicy o ich śmierci. 

"TAJEMNICZA ŚMIERĆ TRÓJKI MĘŻCZYZN 

W nocy z dnia 5 na 6 Lipca w lesie nieopodal Jaworników odnaleziono ciała trójki mężczyzn 

między 18 a 21 rokiem życia. Policja odmawia komentarza i w dalszym ciągu bada sprawę. 

Nasi dziennikarze dotarli do podejrzeń o pomyłkowy atak gangu przemytników." 

- Poszukiwaczom udało się zdjąć klątwę ciążąca na miasteczku oraz wskrzesić chłopców. 

"ZAGINIENI SYNOWIE WRACAJĄ DO RODZIN 

Po brawurowej akcji poszukiwawczej miejscowej policji w Jawornikach na Podlasiu do 

swoich domów wrócili zaginieni w nocy z 5 na 6 Lipca mężczyźni. Są pod opieką psychologów 

i  lekarzy, ale mają się dobrze. Przewodzący akcją posterunkowy Stanisław Pac, otrzymał 

awans i jako wyraz podziękowania został wysłany do sanatorium." 
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Dodatkowe punkty: 

- Wampir zdołał uciec 

"TAJEMNICZE ZABÓJSTWO 

W jednej z bieszczadzkich miejscowości o nazwie Dąbie, zamordowany został mężczyzna w 

wieku 45 lat. Policja bada sprawę i odmawia udzielenia wszelkich informacji, zasłaniając się 

dobrem śledztwa. Nasi dziennikarze dotarli do plotek o rytualnym mordzie na tle religijnym. 

Miejscowi podejrzewają działalność satanistycznej sekty." 

- Krzysztof przemienił się w Bestię o Setce Twarzy. 

"PORACHUNKI GANGÓW 

W dniu 6 Lipca miał miejsce brutalny atak na rodzinę w miejscowości Jaworniki. Ze względu 

na brutalność podejrzewa się porachunki mafijne. Policja odmawia komentarza." 

 

Złe zakończenie: 

- Poszukiwaczom nie udało się zdjąć klątwy z miasteczka oraz zniszczyli wampira. 

"MIASTO WIDMO 

Nasi dziennikarze dotarli do pogłosek o miasteczku widmo z pogranicza z Rosją. Jaworniki 

miały według doniesień całkowicie wyludnić się w przeciągu zaledwie kilku dni. Nie pozostał 

nawet najmniejszy ślad po żadnym z mieszkańców. Poniżej zamieszczamy przerażające 

zdjęcia jakby porzuconych w środku dnia mieszkań. Po naszej dziennikarskiej interwencji 

policja zamknęła teren i odmawia komukolwiek wstępu. Więcej informacji już w jutrzejszym 

numerze!" 

- Poszukiwaczom nie udał się zdjąć klątwy z miasteczka, ale nie zniszczyli wampira. 

"DZIWNA CHOROBA NA PODLASIU 

W jednym z podlaskich miasteczek o nazwie Jaworniki ma miejsce dziwny fenomen medyczny. 

Średnio co miesiąc miejscowość nawiedza dziwaczna fala Niemocy. Mieszkańcy wykazują 

symptomy podobne do anemii i ogólnego osłabienia. Pytani przez nas lekarze nie są w stanie 

wyjaśnić tego fenomenu. " 
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16. Księgi tajemne występujące w scenariuszu. 

"Słowiańszczyzna a kult mrocznych bóstw - zbiór spraw z lat 1918-1945" 

Zbiór akt dochodzeń o zabarwieniu okultystycznym prowadzonych przed przedwojenną 

policję. Na pierwszy rzut oka niepowiązane i stosunkowo normalne sprawy po 

dokładniejszym przeanalizowaniu układają się w obraz przedwojennego świata sekt i tajnych 

stowarzyszeń. 

Język: Polski 

Utrata poczytalności: 1k6 

Mity Cthulhu: +1/+10 

Zbadanie: 2 tygodnie (Róży Kremer zostało zaledwie kilka godzin do skończenia lektury) 

Zaklęcia: brak 

" Słowiańskich Nikczemnych Bóstw Opisanie, pióra Łukasza z Wielkiego Koźmina" 

Niepozorna praca czeskiego teologa i rektora Akademii Krakowskiej poświęcona 

przedchrześcijańskim wierzeniom z terenów polski. Zaginiona na wiele stuleci, ostatnimi 

latami pojawia się w przedrukach w wielu zapyziałych antykwariatach w Europie wschodniej. 

Opisuje dokładnie kulty wielu bóstw Słowian m.in. Nyja, Czarnoboga czy Łada. 

Język: Polski 

Utrata poczytalności: 1k6 

Mity Cthulhu: +5/+10 

Zbadanie: 1 miesiąc 

Zaklęcia: Rytuał przerwania Trybunatu (Pełna formuła dla okolic nowiu); Reanimacja Nyja 

(wariant zaklęcia Resurrection ze strony 262 jednak zamiast pyłu pozyskiwanego 

odwróceniem zaklęcia, wymagany jest uwięziony byt będący sługą Słowiańskiego Pana 

Podziemi np. wampir, wilkołak czy kilka ghul. Można do tego celu użyć cynowego dysku 

znalezionego w domu Patryka Bialika.) 

"Klątw rozpoznanie a złamanie, pióra Longinusa von Gratza" 

Niemiecki przedruk XV-wiecznej pracy austriackiego egzorcysty poświęcona wyłącznie 

łamaniu klątw i cyrografów. Mała oprawiona w skórę książeczka jest zbiorem modlitw, 

inkantacji i opisów rytuałów wszelkiej maści. W odpowiednich rękach ta mała książeczka jest 

potężnym orężem przeciwko wszelkiej maści potwornościom nie z tego świata. 

Język: Niemiecki 

Utrata poczytalności: 1k6 

Mity Cthulhu: +2/+6 

Zbadanie: 8 godzin. 

 

Zaklęcia: Rytuał przerwania Trybunatu (Niekompletna formuła jedynie dla jednego dnia 

nowiu); Wygnanie Nieczystego Ducha (Banishment of Yde Etad strona 246 podręcznik 

główny) 
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17. Polecana Muzyka: 

Muzyczne tło dla Jaworników: 

"How to Disappear Completely - Seraphim";  

"The Untold - Atrium Carceri" 

Muzyczne tło dla Jawornickich Lasów: 

"Nyarlathotep Pt.2 - Cryo Chamber" 

Pokój Krzysztofa oraz głos w telefonie: 

"Faux prophete - Monde Obscure" 

Walka: 

"Blood of the Dragon - Nox Arcana" 

Rytuał: 

"Blott den vet som vida reser - Atrium Carceri" 

Dobre Zakończenie: 

"Zawód fotograf - Myslovitz" 

Złe zakończenie: 

"J'ai Vu Naguere En Peinture Les Harpies Ravissant Le Repas Phynee - Shub Niggurath" 

 


















