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Wstęp 
Przygoda przeznaczona dla dzieci 8+. Dzieci młodsze też mogą grać, ale niezbędna będzie 
pomoc w obsłudze zarówno karty postaci jak i interpretacji wyników. Umiejętność czytania 
jest niezbędna w drużynie. 

„Wakacje u Babci” to krótka przygoda dziejąca się w bliżej nieokreślonej wsi gdzieś na 
wschodzie Polski w 1993r. Główni bohaterowie (pięcioro dzieci) przyjeżdżają do swoich 
dziadków, by spędzić tam wakacje. Akcja Gry rozpoczyna się w lipcu 1993 r. i opisuje 
wydarzenia dziejące się w ciągu dwóch dni. Postacie graczy to dwa spokrewnione ze sobą 
rodzeństwa. Wiek dzieci: od 5 do 10 lat. 

Akcja gry rozpoczyna się w piątek 2 lipca, kiedy to popołudniem obie rodziny zjeżdżają się 
w domu Babci. Późne popołudnie to czas zwykłej zabawy i zapoznawania graczy z mechaniką. 
Wtedy też gracze będą świadkami kłótni pomiędzy rodzicami obu rodzeństw oraz wujkiem 
dzieci. Kłótnia ta zapowiadać będzie przyszłe wydarzenia. 

Główną osią przygody są wydarzenia w Zabronionym Lesie – zbliża się dzień uwolnienia 
wielkiego zła, które może być powstrzymane tylko, jeżeli zostanie odprawiony rytuał. Jego 
prawidłowy przebieg znają tylko dwie osoby – Wuj dzieci oraz jego przyjaciel Proboszcz, 
którzy sami lata temu przypadkiem natrafili w lesie na poprzednich strażników podczas 
odprawiania tego rytuału. W ten sposób wiedza i obowiązek pilnowania zła została 
przekazana kolejnemu pokoleniu strażników. Najwyraźniej historia może się powtórzyć. 

Kwestia nazw i imion 
Skoro jest to sesja przygotowana z myślą o dzieciach, to nazywanie postaci i miejsc dobrze 
zostawić właśnie młodym badaczom tajemnic. Łatwiej będzie im je zapamiętać i się w nich 
poruszać, a dodatkowo już od początku gry będą mieć wpływ na jej kształtowanie. Jeśli 
jednak dzieci nie chcą (lub nie mogą) wymyślać swoich nazw, to na końcu każdego opisu 
miejsca i postaci znajdzie się nazwa sugerowana.  

Dla ułatwienia imiona dzieci w sugerowanej kolejności brania udziału w przygodzie zaczynają 
się kolejnymi literami alfabetu (od A do E) 

Miejsce akcji 
Niewielka wieś na wschodzie Polski licząca sobie ok. 300 mieszkańców. Są to tereny żyzne, 
więc na krajobraz składają się głównie pola uprawne oraz lasy. Dom Babci znajduje się na 
skraju wsi, przez co sąsiaduje z niedalekim lasem, do którego dzieci mają zakaz wstępu. 
Głównie dlatego, że lokalni kłusownicy rozstawiają tam wszelkiego rodzaju pułapki na 
zwierzęta i rodzice nie chcą, by któreś z dzieci przez przypadek w nie wpadło. W rodzinie 
przyjęło się mówić o Zabronionym Lesie. 

Oprócz pola uprawnego obok domu znajduje się obora, w której hodowane są świnie i kury, 
a w stodole przylegającej do budynku starości dożywa ostatni we wsi koń. Jak to w każdym 
porządnym wiejskim domu, na środku placu stoi buda, w której żyje pies – potężny owczarek 
długowłosy. Na tyłach domu dobudowano kilka lat temu garaż, by Dziadek mógł tam trzymać 
swój traktor. Garaż jest za mały, by pomieścić dodatkowy pojazd, więc na podwórku stoi 
zaparkowany i przykryty plandeką warburg. 
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Dopasowania mechaniki i treści do grania z dziećmi 
Ze względu na to, iż ta przygoda kierowana jest do dzieci, głównym celem jest nie zostawić 
im żadnej traumy po sesji Zewu. Z tego względu dzieci nie będą przyjmować żadnych trwałych 
obrażeń fizycznych i psychicznych. Te aspekty gry (punkty wytrzymałości i poczytalność) 
zostają zastąpione przez odwagę. Kiedy odwaga spadnie do 0, dziecko przestraszy się całej 
sytuacji i wróci do domu, gdzie będzie czekać na resztę. Należy również zwrócić uwagę, by 
opis rytuału był lekko tajemniczy i straszny, ale nie krwawy ani brutalny. 

Każda z postaci posiada sporą pulę szczęścia, by dzieci mogły próbować swoich sił również 
w testach umiejętności spoza ich dziecięcego dorobku. Dobrym zwyczajem będzie też 
nagradzanie dzieci kością premiową za pomysłowość.  

Większość statystyk z karty postaci nie będzie mieć zastosowania w tej przygodzie, ale 
sugeruję używanie w pełni wydrukowanych kart, by dać młodemu graczowi pełne 
doświadczenie grania w Zew Cthulhu. 

Sama rozgrywka powinna być zwięzła, bez zbytniego wdrażania się w szczegóły. Dzieci 
szybko się nudzą, więc 1-2h intensywnej sesji będzie optymalne. 

Postaci niezależne 
Babcia – 56 lat 
Ukochana babcia całej piątki wnucząt. Poza wchodzeniem do lasu nie zabrania wnuczętom 
niczego i zawsze patrzy łagodnym okiem na wszystkie ich wybryki. Ma jednak kilka zasad, 
trzymania się których bardzo wymaga i nie cierpi ich lekceważenia. Śniadanie, obiad i kolacja 
są zawsze o stałych godzinach i wszyscy mają się na nie stawić niezależnie od tego, jak 
bardzo ważną czynność wykonują. 

Na co dzień Babcia zajmuje się domem i zwierzętami hodowlanymi. Z tego względu wstaje 
zwykle przed piątą rano, a kładzie się spać o 21:30. Śniadanie jest zawsze podawane do stołu 
o 7:30, obiad o 14:00, a kolacja o 19:30. W tych godzinach Babcia oczekuje, by wszyscy byli 
w domu. 
Sugerowane imię: Aniela 

S 40  KON 65 BC 45 

ZR 55  INT 65  WYG 45 

MOC 50 WYK 35 P 50  

PW 13 

Modyfikator Obrażeń: 0 

Krzepa: 0 

Ruch: 6 

Punkty Magii: 10 

Umiejętności: Gadanina 50%, Psychoanaliza 25% , Obsługa ciężkiego sprzętu 33%, Wiedza 
o naturze 70%, Nasłuchiwanie 50%, Nauka Weterynaria 30% 
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Dziadek – 60 lat 
Człowiek mocno zniszczony przez lata ciężkiej pracy na roli. Ciągle chodzi zgarbiony i obolały, 
w zasadzie nie ma rozmowy z nim, by nie narzekał na ból dowolnej części ciała. Jego niechęć 
do lekarzy i ogólne wychowanie na silnego mężczyznę sprawiły, że nigdy w życiu nie był 
u dentysty. Rezultatem tego jest brak połowy zębów, dlatego dziadek bardzo rzadko się 
uśmiecha. Człowiek raczej szorstki w obyciu, ale – podobnie jak Babcia – wiele wybaczy 
swoim wnukom. Mimo że sprawia wrażenie człowieka pewnego siebie i stanowczego, to 
w domu posłuszny jest Babci. 

Ze względu na nadchodzący sezon żniw jest ciągle zajęty przygotowywaniem i naprawianiem 
sprzętu rolniczego. Kiedy zaś nie pracuje, można go znaleźć dłubiącego w swoim 
samochodzie – kilkuletnim warburgu. W nim zawsze znajdzie się jakiś element wymagający 
nasmarowania albo śruba do dokręcenia.  
Sugerowane imię: Daniel 

S 60  KON 35 BC 50 

ZR 50  INT 55  WYG 25 

MOC 60 WYK 35 P 50  

PW 8 

Modyfikator Obrażeń: 0 

Krzepa: 0 

Ruch: 6 

Punkty Magii: 12 

Umiejętności: Zastraszanie 30%, Obsługa ciężkiego sprzętu 70%, Wiedza o naturze 70%, 
Ślusarstwo 50%, Sztuka przetrwania 46%, Mechanika 45%, Elektryka 35% 

 

Wuj – 35 lat 
Najstarszy z trójki rodzeństwa. Jako jedyny z nich został we wsi i zamieszkał z rodzicami.  
Ci mają do niego lekki żal, że nadal jest kawalerem, ale pozwalają mu mieszkać u siebie. 
Rodzeństwo ma go za nieudacznika i darmozjada, gdyż nie dorzuca się do opłat związanych 
z mieszkaniem. Dodatkowo rzadko pomaga rodzicom w ich obowiązkach związanych 
z gospodarstwem. Spotkania Rodziców z Wujem rzadko przebiegają w miłej atmosferze.  
To, o czym nie wie nikt poza jego przyjacielem z dzieciństwa – Proboszczem, to rzeczy, które 
miały miejsce 25 lat wcześniej w głębi Zabronionego Lasu, gdy jako dziecko przez przypadek 
był świadkiem rytuału uwięzienia przedwiecznego zła. Podczas rytuału zmarły trzy z czterech 
uczestniczących w nim osób, co później w gazetach zostało opisane jako wypadek podczas 
nierozważnej zabawy z niewybuchami. Starszy strażnik – dyrektor lokalnej szkoły postanowił 
przekazać chłopakom swoją wiedzę i wyszkolić ich na swoich następców. Wziął ich pod swoją 
opiekę i spędzał z nimi wiele czasu. Na przyjacielu Wuja zdarzenie odbiło mocne piętno 
i ukojenie znalazł w kościele, by po latach wstąpić do seminarium i wrócić do rodzinnej wsi 
jako nowy Proboszcz. 

 
Wuj na co dzień pracuje w szkole – jest nauczycielem techniki, a po zajęciach prowadzi 
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przyszkolną bibliotekę. Z oczywistych względów w bibliotece można znaleźć pokaźny zbiór 
książek poświęcony wierzeniom różnych kultur z całej ziemi. Odkąd zaczęły się wakacje, 
prawie w ogóle nie przebywa w domu. Wraca wieczorami, a wychodzi wczesnym rankiem. 
Nikt nie wie, gdzie się wtedy znajduje.  
Wobec dzieci Wuj jest bardzo obojętny – ich obecność akurat w trakcie ponownego otwarcia 
się bramy jest mu bardzo nie na rękę. Będzie starał się być oziębły tylko po to, by dzieci nie 
chciały spędzać z nim czasu.  

Sugerowane imię: Adam 

S 40  KON 30 BC 50 

ZR 70  INT 75  WYG 55 

MOC 60 WYK 65 P 50  

PW 8 

Modyfikator Obrażeń: 0 

Krzepa: 0 

Ruch: 8 

Punkty Magii: 12 

Umiejętności: Zastraszanie 60%, Okultyzm 45%, Mity Cthulhu 5%%, Sztuka przetrwania 43%, 
Korzystanie z bibliotek 75%, Historia 35%, Mechanika 25%, Ślusarstwo 45%, Walka wręcz 
(bijatyka) 55%. 

 

Rodzice pierwszego rodzeństwa Mama (32 lata) i Tata (34 lata) Brzozowscy 
Mama pierwszego rodzeństwa (A i B) to młodsza siostra ich Wuja. Tuż po maturze wyjechała 
za pracą do Warszawy, gdzie poznała młodego handlarza bazarowego. Od dwóch lat wspólnie 
prowadzą wypożyczalnię kastet VHS na jednym z warszawskich osiedli.  
Starają się, by ich dzieci miały lepsze i przyjemniejsze dzieciństwo niż oni sami, przez co na 
wiele im pozwalają, ale stawiają jasne granice. 

Sugerowane imiona: Teresa i Artur 

Rodzice drugiego rodzeństwa Mama (29 lat) i Tata (30 lat) Kamyk 

Tata drugiego rodzeństwa (C, D i E) to najmłodszy z trójki rodzeństwa. Po szkole wyjechał na 
Śląsk za pracą, gdzie bez problemów znalazł zatrudnienie na kopalni. Mama dzieci  
to klasyczna żona górnika – zajmuje się domem i opieką nad dziećmi, kiedy jej mąż zarabia 
na ich utrzymanie. Oboje są raczej małomówni, ale Tata bardzo szybko potrafi stracić 
cierpliwość przez co nawet zwykłe niedomówienie może zamienić się w porządną awanturę. 

Sugerowane imiona: Barbara i Edward 

Pies – 3 lata 
Ulubiony zwierzak wszystkich dzieciaków, zwłaszcza dlatego, że znają go od szczeniaka. 
Kiedy dzieci przyjeżdżają do dziadków, Pies zawsze staje się szóstym członkiem stada.  
Do tego, jako pies pasterski (owczarek długowłosy), ma w zwyczaju pilnować ich przed 
ewentualnymi zagrożeniami. Nieraz już przeganiał dziki i sarny pasące się nieopodal miejsca 
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zabaw dzieci. Dzieciaki traktują Psa jak brata i są bardzo rozczarowane faktem, że Pies nie 
ma wstępu do domu. Imię zostało wymyślone przez najmłodsze z kuzynostwa (pozwól 
wymyślić imię najmłodszemu z graczy). Pies, jak na swoją rasę, jest bardzo duży. Najmłodsze 
z dzieci bez problemu może się za nim w całości schować. 

Sugerowane imię: Kajtek bez majtek 

S 35  KON 50 BC 35 

ZR 70  INT -  WYG - 

MOC 35 WYK -  P -  

PW 8 

Modyfikator Obrażeń: -1 

Krzepa: -1 

Ruch: 12 

Umiejętności: Nasłuchiwanie 75%, Zwęszenie czegoś ciekawego 90%, Walka 50%, Unik 42% 

Scena 1: Zabawy przy domu i kłótnia między starym 
rodzeństwem 
Jest to moment rozpoczęcia przygody. Dzieci przyjeżdżają na miejsce wraz z rodzicami około 
godziny 16. Kuzynostwo, jako że nie widziało się cały rok, postanowiło od razu zabrać się do 
wspólnych zabaw, a rodzice wraz z dziadkami weszli do domu, by porozmawiać. 
Celem tej sceny jest zapoznanie graczy z mechaniką. Wokół domu dzieci mogą hasać na wiele 
sposobów, a każdy z nich reprezentowany będzie przez test konkretnej umiejętności. 
W przypadku zdania testu dzieci poznają kilka elementów, które pomogą im zawczasu 
zorientować się, co może się dziać. Poniżej wypisane są przykładowe aktywności, którymi 
mogą zająć się dzieci, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by gracze uczyli się mechaniki dłużej. 
Kiedy strażnik tajemnic (czyli prowadzący rozgrywkę) uzna, że pora ruszyć naprzód z fabułą, 
należy przejść do sceny kłótni.  
Jeżeli dzieci postanowiłyby opuścić teren przy domu i udać się do lasu, to Pies zacznie bardzo 
głośno szczekać, co wywoła z domu rodziców i dziadków, którzy szybko złapią dziecko 
i zaprowadzą je z powrotem.  

Zabawy przy domu 
 

 Wejście jak najwyżej na stare drzewo – [Test wspinaczka]. Przy sukcesie dziecko 
zobaczy w oddali wychodzących z lasu ludzi. Będzie to na pewno Wujek, a po udanym 
teście (z ułatwieniem, bo wysoko) [Test Spostrzegawczość]  rozpozna i drugą osobę, 
księdza proboszcza. 
 

 Zabawa w chowanego – jedno dziecko szuka, reszta się ukrywa – [Test ukrywanie]. 
Gracz, który osiągną najlepszy poziom sukcesu chowa się w miejscu, gdzie ktoś schował 
klucz   
 

 Skok w dal z huśtawki – [Test Skakanie]. Tuż przy huśtawce wiszącej na gałęzi drzewa 
znajduje się kupa siana. Dziecko z najwyższym poziomem sukcesu wskoczy prosto w ten 
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stóg. Wychodząc dziecko znajduje zgubiony w trawie gwizdek.  
 

 Rzucanie kamieniami w stare garnki – [Test rzucanie]. Na dachu stodoły leży kilka 
starych i zardzewiałych garnków. Dźwięki rozzłoszczą sąsiada, który nakrzyczy na 
dzieciaki, a następnie na swojego syna. Młodzieniec zgubił krowę podczas wypasu. Dzieci 
usłyszą:  

„Nie lepszy jak te miastowe jesteś. Kto to widział krowę zgubić?”. 

Gdy MG nabierze już pewności, że dzieci rozumieją mechanikę, można przejść do kolejnego 
elementu. 

Kłótnia  
 
Po zakończonych zabawach przez plac przed domem przemknie Wuj, ewidentnie szybkim 
i nerwowym krokiem. Nie będzie chciał rozmawiać z dzieciakami. Wejdzie do domu, 
zatrzaśnie drzwi wejściowe i od progu rozpocznie głośną awanturę z rodzicami dzieci. Kłótnia 
będzie krótka, ale intensywna. Z zewnątrz nie będzie słychać wiele, ale udany test [Test 
Nasłuchiwanie]  pozwoli graczom usłyszeć więcej. 

Wyrywki, które usłyszą dzieci bez testu: 

„Po co teraz tu je przywieźliście?” 

„To jest najgorsza pora na małolaty w tych okolicach!” 

 

Dodatkowe urywki po zdanym teście nasłuchiwania 

„Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak niebezpieczny jest ten las!” 

„Nie będę ich niańczyć! Mają za mną nie łazić! I wara im od mojego 
pokoju!” 

Po kłótni Wujek zamknie się w swoim pokoju, a rodzice dzieci pożegnają się z dziećmi i pojadą 
dalej (mają w planach wspólne wakacje).  

Zbliża się godzina 19:30, więc Babcia zajęła się przygotowywaniem kolacji, a Dziadek usiadł 
w jednym z pokoi z gazetą. Po chwili do domu wpada proboszcz, by wyjść razem z Wujkiem. 
Dzieci były świadkiem, jak Wuj zamyka swój pokój na klucz i zabiera go ze sobą. Po drodze 
miał jeszcze krótkie spięcie z Babcią odnośnie kolacji, wziął bluzę i wyszedł. 
Jeżeli Dzieci będą miały ochotę, mogą spróbować pomyszkować w pokoju Wuja, ale do tego 
będą musiały zdać test [Test Ślusarstwo] (przypomnienie – dzieci zaczynają ze sporą pulą 
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szczęścia). Klucz znaleziony podczas zabawy w chowanego nie pasuje do tego zamka. 
W pokoju dzieci znajdą sterty książek, wszystkie dotyczą wierzeń kultur starożytnych, stojące 
pod ścianą znicze oraz starą pożółkłą kartkę papieru z niezrozumiałym tekstem [Załącznik 1]. 
Obok leży kilka kartek papieru i kalka, więc jeżeli jedno z dzieci będzie chciało skopiować 
tekst, jest to możliwe (jeżeli Język ojczysty wynosi przynajmniej 20, nie trzeba rzucać). Po 
tym wszystkim z kuchni słychać wołanie Babci na kolację. W jej trakcie do domu wróci Wujek, 
który weźmie ze sobą kilka kanapek i bez słowa zamknie się w pokoju. Koniec pierwszego 
dnia. 

 

 

Scena 2: Sobotni poranek i zwiedzanie lasu 

Poranek  
Babcia i Dziadek są na nogach już od dłuższego czasu, ale dzieci są budzone tuż przed 
śniadaniem. 
 
Należy od razu zwrócić uwagę na niezwykle głośne zachowanie wszystkich zwierząt 
gospodarskich. Pies biega nerwowo po całym podwórku, głośno ujadając. Świnie i koń też 
zachowują się głośno. Babcia rzuci komentarzem przy śniadaniu: 

 ”To dziwne, że się tak zachowują. Może pamiętają, że za tydzień ma 
przyjść weterynarz? Ostatni raz zwierzęta się tak zachowywały, kiedy 

wasi rodzice sami byli jeszcze dziećmi”  

Wuja przy śniadaniu nie będzie. Dzieci dowiedzą się tylko, że wyszedł wczas rano z domu. 

Po śniadaniu dzieci mają czas wolny – całkowicie wolny. Mają trzymać się razem i wrócić na 
obiad, ale nikt nie będzie za nimi się oglądać. Dorośli zajmują się swoimi sprawami. 
Dzieci mogą jeszcze wrócić do zabaw przed domem jeżeli mają ochotę. Po chwili jednak Pies, 
głośno szczekając, wybiegnie z okolic domu i pobiegnie w kierunku lasu. Dorośli, 
zaalarmowani tym przez dzieci, stwierdzą tylko, że to normalne i pewnie wróci, jak zgłodnieje.  
Najmłodszym postaciom należy zaznaczyć, że nigdy nie widziały, żeby ten pies zachowywał 
w ten sposób (wyglądał nawet na przerażonego) i przypomnieć, że ten pies to najważniejsza 
istota w ich życiu – trzeba za nim pobiec.  
 
Pies biegnie w kierunku wejścia do lasu i czeka na dzieci przy wejściu, ale kiedy dzieci do 
niego dobiegają, ten wbiega głębiej w las. 

W tym momencie należy rozłożyć na stole kafle lasu i odkryć kafel nr 1. Jest to wejście do 
lasu, a dzieci maja teraz możliwość by go eksplorować zgodnie z przebiegiem ścieżek. Pies 
znajduje się w polu nr 7 – wyczuł, że Wuj ma kłopoty i postanowił zaalarmować ludzi. 

 



S t r o n a  10 | 

 

  Las 
1) Wejście – dzieci mają możliwość – pójść na wschód lub na północ.  

 
2) Trop [Test Tropienie] – dzieci znajdują ślady na ściółce. Zdany test da im informację, 

że wśród zwierząt leśnych są tam ślady psa i biegną na północ. Brak sukcesu w teście 
to tylko informacja, że to są najprawdopodobniej ślady łosia albo innego dużego 
zwierza i idą na północ. Widać, że zaczyna się tutaj bagno, przez które nie można 
przejść.  
 

3) Wysokie drzewo [Test wspinaczka] – rośnie tutaj niezwykle wysokie drzewo. Udany 
test pozwoli wejść na drzewo i zobaczyć coś więcej. Dzieci mogą odsłonić sąsiadujące 
kafelki 4 i 7. Północ terenu to bagno uniemożliwiające przejście. Niezdany test to 
upadek z drzewa i potłuczenie się. Postać traci k8 odwagi.  
 

4) Pułapki myśliwych [Test Unik, Zręczność, Rzucanie lub Skakanie] – Ścieżka 
wyłożona jest wnykami . Kilka z nich widać, ale wiele pewnie jest ukrytych. Trzeba być 
bardzo ostrożnym. Udany test jednej z umiejętności pozwoli przejść między 
pułapkami bez problemów. Niezdany test to nagły wystrzał pułapki. Choć postać 
uniknie urazu w ostatniej chwili, to jednak były to chwile grozy – gracz traci k10 
punktów odwagi.  
 

5) Powalone, spróchniałe drzewo [Test Zręczność] – główna ścieżka jest zablokowana 
przez przewrócone, spróchniałe drzewo porośnięte różnego rodzaju grzybem, przez 
co jest bardzo śliskie. Przejście po nim jest trudne, a obejście będzie wymagać 
unikania rosnących pokrzyw. Nieudany test to niewielkie potłuczenia czy poparzenia. 
Postać traci k6 odwagi.  
 

6) Krowa, która wpadła do bagna [Test Siła]. Jeżeli dzieci dadzą radę jej pomóc, ta 
pójdzie za nimi. Jeżeli gracze wejdą na pole 11, to dziki przestraszą się krowy i uciekną, 
nie robiąc problemów. Po zakończeniu przygody z dzikami krowa będzie pasła się na 
polanie na polu 10. Jeżeli dzieci były już na polu 11, to krowa po uwolnieniu po prostu 
zostanie na polu 10.  
 

7) Miejsce odprawienia rytuału. Patrz: opis rytuału.  
 

8) Kilka grubych patyków. Na ziemi leży kilka całkiem solidnych, grubych gałęzi. Mogą 
się przydać do obrony. Każdy z patyków może być użyty dwa razy, po czym się złamie. 
Każde użycie daje +50 do testów wali wręcz.  
 

9) Porzucony plecak z kłódką. Obok kamienia, wciśnięty prawie pod nim, leży plecak 
zamknięty na kłódkę. Jeżeli dzieci posiadają klucz znaleziony podczas zabawy 
w chowanego, mogą nim otworzyć kłódkę. Zdany test [Test Siła] i użycie np. jakiegoś 
małego kamienia też pozwoli dostać się dzieciom do środka.   
W środku dzieci znajdą flet drewniany, kilka kanapek, krzyż oraz termos z herbatą.  
Torbę zostawił w tym miejscu Proboszcz, gdy musiał uciekać przed dzikami. Po prostu 
ją zgubił i nie miał już czasu po nią wracać. 
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10) Leśna polana [Test Nasłuchiwanie] – W lesie znajduje się słoneczna i cicha polana. 
Dzieci mogą się tam na chwilę zatrzymać i nasłuchiwać okolicy. Udany test wskaże 
im, że blisko, pod wzniesieniem słychać Psa oraz jakichś ludzi (pole 7).  
 

11) Dziki w krzakach – W krzakach kryją się dziki. Nie są wrogo nastawione i same będą 
chciały uciec od dzieci. Jeżeli dzieci pomogły krowie na polu 6, to dziki się jej 
przestraszą i uciekną. W innym wypadku dzieci muszą zdać test [Test Ukrywanie]. 
Niezdany test sprowokuje dziki do przebiegnięcia między dziećmi. Każde z nich traci 
k8 odwagi. 
  

12) Polana z jagodami. W lesie dzieci znajdują jagody. Mogą zrobić sobie przerwę i kilka 
zjeść. Odzyskają wtedy k4 odwagi. W przypadku zdania testu [Test Wiedza o naturze]  
(dzieci znajdują więcej jagód) odzyskują dodatkowe 2k4 punkty odwagi. 

 

Rytuał zamknięcia bramy 
Dzieci podchodząc do pola 7 widzą stojących Wuja oraz Proboszcza, którzy, inkantując tekst 
w nieznanym języku, trzymają ręce uniesione w górze i przeprowadzają rytuał zamknięcia 
bramy międzywymiarowej, by przedwieczne zło nie mogło się przez nią przedostać. Pies stoi 
po przeciwnej stronie kręgu od wejścia na pole i cicho szczeka. W chwili pojawienia się dzieci 
z nie do końca zamkniętej bramy wychodzą trzy olbrzymie macki, z których jedna pochwyciła 
proboszcza i zaczyna nim miotać ponad kręgiem.   
 
Jeżeli dzieci skopiowały tekst z pokoju Wuja, to od razu rozpoznają inkantację – jest to 
właśnie ten tekst.  
 
Od samego widoku macek dzieci tracą k10 odwagi.  
Wuj zdaje się nie zauważać dzieci, jest w transie.  
 

Dzieci mogą:  

• przyłączyć się do inkantacji, wzmacniając zaklęcie zamknięcia bramy. 
 

• zacząć atakować macki kijami, co uwolni proboszcza. Jeżeli mają przy sobie flet albo 
gwizdek, ten poprosi ich o granie melodii, którą im zanuci.  
 

• przebiec między mackami i zabrać Psa, zostawiając dorosłych w lesie.  
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Statystyki potwornych macek 
 
S 85  KON 40 BC 65 

ZR 40  INT -  WYG - 

MOC -  WYK -  P -  

PW 3 (każda macka) 

Modyfikator Obrażeń: Każde trafienie powoduje utratę k6 odwagi 

Krzepa: 0 

Ruch: 0 

Ataki w turze: 1 / macka 

Umiejętności: Walka 45%,  

  
Zakończenie 
 

Jeżeli dzieci pomogły zamknąć bramę, Wuj i Proboszcz podziękują im i oznajmią, że skoro 
już wiedzą o jej istnieniu, to resztę wakacji będą przekazywać im wiedzę na jej temat. I przez 
kolejne wakacje, i kolejne i tak długo, aż nie posiądą pełni wiedzy, by za 25 lat kolejny raz 
zamknąć otwierającą się bramę. 

Jeżeli dzieci nie dadzą rady pomóc w zamknięciu bramy to, kiedy dobiegną z powrotem do 
domu, nad lasem wszyscy ujrzą czarny rozbłysk, wyglądający bardziej jak czarne światło, by 
po chwili cały las zaczął emanować mroczną poświatą. Przyjedzie straż, a z racji bliskości 
domu dziadków wszyscy zostaną ewakuowani. Resztę historii należy dopasować do 
dojrzałości samych graczy. Może to być katastroficzna wizja końca świata spowodowanego 
przebudzeniem przedwiecznego lub niewyjaśnione zdarzenie, które sprawiło, że cały las 
usechł. 
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Załącznik 1 
Tekst zaklęcia 

Dhìrich piseag air an fheansa 
agus blinks 
's e òran breagha a th' ann 
chan fhada. 
Chan fhada, chan eil goirid, 
ach ceart 
seinn kitty, 
a-rithist. 
 
Dhìrich piseag air an fheansa 
agus a' sileadh dheur, agus 
's e òran breagha a th' ann 
chan fhada, chan fhada. 
Chan fhada, chan eil goirid, 
ach ceart ach ceart 
seinn kitty, 
aon uair eile, aon uair eile. 
 
Dhìrich piseag air an fheansa 
agus blinks 
's e òran breagha a th' ann 
chan fhada. 
Chan fhada, chan eil goirid, 
ach ceart 
seinn kitty, 
a-rithist. 
 
Dhìrich piseag air an fheansa 
agus a' sileadh dheur, agus 
's e òran breagha a th' ann 
chan fhada, chan fhada. 
Chan fhada, chan eil goirid, 
ach dìreach ceart, dìreach ceart 
agus thusa, mo phiseag, 
Thoir dhomh pòg, thoir dhomh pòg. 
 
Agus thusa, mo phiseag, 
thoir dhomh pòg. 
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