
Królowa Karnawału 

A tak naprawdę przemieniony w elfkę smok Migardorm 

Jacyś samozwańczy zbawcy świata dopuścili do tego, by Skellbriger – miecz koronacyjny, do którego przykuta jest 

Twoja wola – trafił do Astralu! A co gorsza, choć na ogół widzisz wszystko, co dzieje się z mieczem, tym razem Twoje 

zmysły zawiodły Cię: nie masz pojęcia, co działo się między jego trafieniem w Astral a powrotem do świata śmiertelników. 

W dodatku masz wrażenie, że nie zostałeś zwyczajnie odcięty od wizji tego, co się tam działo – czujesz się bardziej, jakby 

ktoś wtargnął do Twojego umysłu i zabronił Ci tego pamiętać. 

Wy, smoki, jesteście mocno przywiązane do tego świata i macie problem z podróżami w Astral. Nie masz szans 

zbadać tej sprawy na miejscu, musisz więc znaleźć inny sposób. I znalazłeś go: wykorzystałeś swoją magię i smoczą 

zdolność do robienia wszędzie wrażenia, by w postaci elfki oczarować Sereńczyków i zostać Królową ich Karnawału (elfki, 

bo wiele osób na kontynencie wie już, że po nim podróżujesz, i żeńskie przebranie będzie bezpieczniejsze). Mówi się, że 

rzeczona może podczas La Mascherata Ultima przywrócić do życia jednego umarłego, ale to nie do końca prawda – 

dotychczasowe Królowe i Królowie zawsze wykorzystywali co prawda swoją moc w tym właśnie celu, ale tak naprawdę 

dar ten umożliwia sprowadzenie na Urdę dowolnego bytu astralnego. Ty zaś chcesz wykorzystać go, by rozmówić się z 

mackowatym demonem, który podróżuje z ludźmi mającymi Twój miecz: to on porwał go w Astral, to on go potem 

zwrócił i musi wiedzieć, co działo się z nim w międzyczasie. A prawdopodobnie i to, kto był w stanie sprawić, byś Ty tego 

nie wiedział… Z chęcią powitałbyś także inne sposoby dowiedzenia się tego, ale wątpisz, byś trafił na nie w sereńskim 

karnawale – na razie więc Twoim celem jest utrzymać pozycję Królowej i zawezwać mackostwora. 

Twoja magia jest silna, nikt nie przejrzy Twojej chwilowej postaci tak po prostu. Musisz jednak uważać co do tego, 

na ile możesz sobie pozwolić – mało kto jest w stanie zmusić smoka, by ujawnił prawdziwą postać, ale niektórzy mogą 

wiedzieć, jakimi zdolnościami dysponują smoki, i zwyczajnie domyślić się, kim jesteś, gdy się jakoś zdradzisz. 

Twoja charyzma i wrażenie, które wywołujesz dla innych wydaje się być po prostu skrajnie rozwiniętym elfickim 

urokiem. Po drodze musiałeś użyć bardziej bezpośrednich manipulacji umysłowych, by zjednać sobie szlachtę Serenissimy, 

jednak teraz, na balu, używanie takich zdolności wzbudziłoby w karnawałowiczach skrajny niepokój i mogło w ostatniej 

chwili przekreślić Twoje szanse. I wreszcie dysponujesz także kompletnie niespodziewaną u kogoś Twojej postury siłą, 

ujawnienie się z czym także mogłoby wzbudzić poważne podejrzenia. Nie mówiąc już o tym, że wszystko pójdzie w diabli, 

gdyby okoliczności zmusiły Cię do powrotu do prawdziwej postaci… 

 

Pula kości: 3k10 (6k10 po powrocie do naturalnej postaci) 

Archetyp: Salonowiec 

Artybuty: Krzepa 9+ (7+ jako smok), Zręczność 9+, Przenikliwość 9+, Opanowanie 8+, Charyzma 8+ 

Umiejętności i specjalizacje: blef 6/8+, empatia 6/9+, ekspresja 9/8+, okultyzm 9/9+, perswazja 6/8+, walka 6/9+, wysportowanie 9/9+  

Kondycja 2  Reputacja 3  Obrona 14  Wytrwałość 14  Pewność siebie 20 

Gadżet: Najpiękniejsza Suknia Świata – pewność siebie +4, ekspresja +3, za żeton zwiększony zakres przerzutu Charyzmy 

Moce 

Wieść dobra jest taka, że Twoja smocza magia jest naprawdę potężna – wszystkie Twoje moce działają tak, jakbyś aktywowała je w połączeniu z zaklęciem Wzmocnienie mocy (w podręczniku na s. 97) i uzyskała 25 w 

teście aktywacji tamtego zaklęcia. Zła jest taka, że w związku z powyższym moce te są naprawdę widowiskowe – gdy ich używasz widać, że nie jesteś zwykłym śmiertelnikiem, a biegły okultysta bądź kryptozoolog będzie miał 

szansę poznać w Tobie wtedy smoka.   

 nadzwyczajna siła – ręce pokrywają się łuską, kostium może to ukryć. 

 sugestia oraz wpływ – płonące, hipnotyczne oczy. Cel sugestii zapomina o nich, jeśli test się uda, inni widzący Waszą rozmowę 

zapamiętają na pewno. 

 tarcza fizyczna – wirująca wokół Ciebie osłona z lodu i burzy. 

 uderzenie – atakując innych wywołujesz w nich okropny chłód północnego wichru 



Dyktator Mody 

A poza tym podróżnik w czasie  

Jesteś genialnym, idealnym, ubóstwianym projektantem mody. Od kilkunastu sezonów każdy, kto chce zaistnieć 

podczas sereńskiego karnawału pędzi do Ciebie po najśmielsze i najpiękniejsze kreacje, a Ty lekką ręką odrzucasz trzy 

czwarte próśb – przecież od razu widać, że ten czy ta nie ma tego czegoś, bez czego nawet Twoje arcydzieło nie uratuje 

czyjegoś visage, a Ty nie masz czasu na przypadki beznadziejne. 

Elfka, która w tym roku zostanie Królową Karnawału – tak, nikt nie wątpi już, że będzie to ona – oczarowała Cię 

do reszty. Już w kilka chwil po tym, jak weszła do Twojej pracowni zacząłeś kreślić śmiały projekt kreacji dla niej, a gdy z 

chaosu linii wyłonił się zarys sukni ani Ty, ani ona nie mieliście wątpliwości: zaprojektowałeś Najpiękniejszą Suknię Świata.  

Choć nie śmiałeś jeszcze wyznać jej tego, w toku pracy z Królową zacząłeś coś do niej czuć i liczyłeś na to, że 

podczas La Mascherata Ultima wreszcie zbierzesz się na odwagę. Pojawił się tylko jeden dziwny, krępujący problem – jako 

prawdziwy artysta zawsze ufasz swojej intuicji, ta zaś uparcie twierdziła, że na balu pojawić się musisz w niezbyt 

atrakcyjnym przebraniu profesora Loftcrafta, ekscentrycznego glonologa z Alfheimu Zamorskiego. Ale cóż, intuicji 

słuchać trzeba, a Królowa może doceni dowcip – i pluszowe macki. 

Tia, intuicja… bal już się odbył i przebranie Loftcrafta było cholernie odpowiednie. Okazało się, że w La 

Mascherata Ultima udział wzięli najprawdziwsi Wielcy Przedwieczni! Nie jesteś żadnym mitologiem, więc nie masz pojęcia, 

co to dokładnie za stwory, ale dookoła Królowej Karnawału szybko zaczęło się dziać bardzo dużo dziwnych, 

nienaturalnych rzeczy, a gdy w końcu nadeszła północ i mogła ona wybrać, kogo chce przywołać z martwych, za 

podszeptem jednego z zamaskowanych stworów wypowiedziała niezrozumiałe imię, po czym na środku Placu 

Męczenników zaczął otwierać się ogromny portal, który wnet pochłonął Królową… 

 Na swoiste szczęście w nieszczęściu rozpoznałeś jednego z Przedwiecznych – nie mniej, nie więcej tylko 

Klucznika, nemesis profesora Loftcrafta! Gdy Królowa zniknęła w astralnej bramie ze łzami w oczach błagałeś go, by 

cofnął czas, a on ku Twojemu niemałemu zdumieniu zgodził się na to. W zamian stwierdził, że gdy cofnięty do początku 

balu czas znów przekroczy północ on przypomni sobie, co się stało, i zażąda od Ciebie jednej rzeczy. Boisz się, co to 

może być, ale skoro to będzie tuż po północy będzie już za późno, by wpłynąć na decyzję Królowej, więc nie powtórzy się 

najgorsze… 

 I znów się zaczyna – jest wczesny wieczór, orkiestra zaczyna grać a oczy wszystkich skupione są na Królowej 

Karnawału. Wiesz już, co może się wydarzyć, wiesz też, kto jest Klucznikiem i że są na sali jeszcze dwa inne Byty Spoza 

Czasu – tym razem nie masz jednaj pojęcia, jakie. 

Rasa: Człowiek 

Pula kości: 3k10  

Archetyp: Salonowiec 

Artybuty: Krzepa  +, Zręczność  +, Przenikliwość  +, Opanowanie  +, Charyzma  + 

Umiejętności i specjalizacje: 3 na 6, 2 specjalizacje, 1 na 9 bez specjalizacji 

Kondycja  Reputacja  Obrona  Wytrwałość  Pewność siebie  

Gadżet: 4 cechy 

Moce – 4 moce i/lub zaklęcia artysty związane jakoś z modą, strojami i karnawałem 

  



Przybysz z zagranicy 

Dalej zwany Dagonem 

Gdy Arktyka, którą roztapiałeś została wyrzucona w Astral obawiałeś się, że długo nie wrócisz do swojego 

podwodnego królestwa. Nagle jednak tuż przed Tobą otworzył się portal, a Ty poczułeś znajomą obecność… nie jest 

umarłym ten, kto spoczywa wiekami. Po eonach snu Cthulhu znów ma wobec Ciebie plany. 

Niełatwo zrozumieć zamysły Przedwiecznego, ale jedno jest pewne – chce on, byś w ludzkim przebraniu 

przeniknął na zwieńczenie sereńskiego karnawału i tam zmanipulował jego Królową tak, by o północy przyzwała go na 

Urdę. Okazuje się bowiem, że twierdzenie, iż Królowa ma prawo przywrócić do życia jednego martwego to uproszczenie: 

tak naprawdę może ona zawezwać na Urdę dowolny byt z Astralu, od ducha śmiertelnika po Wielkiego Przedwiecznego. 

Nie jesteś najlepszym kandydatem do tego zadania – znasz się na antycznych rytuałach i poganianiu Istot z 

Głębin, ale żaden z Ciebie dyplomata. Skoro Cthulhu nie uczynił swoim agentem na balu Klucznika, Posłańca, Żywicielki 

czy innego bytu mającego więcej doświadczenia z ludźmi najwyraźniej jest z nimi skonfliktowany lub nie chce, by poznali 

jego plany. A Ty bardzo chciałbyś dowiedzieć się, dlaczego – nie jesteś dość potężny, by otwarcie wystąpić przeciwko 

Przedwiecznemu, ale nie podoba Ci się realizowanie planu jednego z nich bez wiedzy innych, a być może nawet przeciwko 

nim. Gdyby udało Ci się ustalić, co właściwie planuje pan R’lyeh może udało by Ci się zmienić strony… 

Ale tymczasem trzeba przekonać do siebie Królową Karnawału. Problem polega na tym, że ona praktycznie 

niczego nie potrzebuje, a Ty ujawniając moce, którymi możesz jej grozić naraziłbyś się na dekonspirację. Intrygi, intrygi… 

może nigdy nie byłeś ich mistrzem, ale przecież ktoś, kto prawie zatopił świat na pewno poradzi sobie z jedną elfką! W 

najgorszym razie w ostatniej chwili wrócisz do swojej prawdziwej postaci i użyjesz bardzo agresywnych metod negocjacji. 

  

Pula kości: 3k10 (w prawdziwej postaci 5k10) 

Archetyp: Wybierz 

Artybuty: Krzepa  +, Zręczność  +, Przenikliwość  +, Opanowanie  +, Charyzma  +  Rozdaj 5, w prawdziwej postaci Krzepa +2 

Umiejętności i specjalizacje: 3 na 6, 2 specjalizacje, 1 na 9 bez specjalizacji 

Kondycja   Reputacja   Obrona   Wytrwałość   Pewność siebie  

Gadżet: 4 cechy 

Moce – 4 moce rytualisty związane jakoś z Przedwiecznymi, morzem i obłędem. 

Wieść dobra jest taka, że Twoja przedwieczna magia jest naprawdę potężna – wszystkie Twoje moce działają tak, jakbyś aktywował je w połączeniu z zaklęciem Wzmocnienie mocy (w podręczniku na s. 97) i uzyskał 25 

w teście aktywacji tamtego zaklęcia. Zła jest taka, że w związku z powyższym moce te są naprawdę widowiskowe – gdy ich używasz widać, że nie jesteś zwykłym śmiertelnikiem, a biegły okultysta bądź kryptozoolog będzie 

miał szansę poznać w Tobie wtedy Istotę z Głębin.   

  



Koneser Karnawału 

Dalej zwany Wysłannikiem  

Zniszczenie ogrzycy Nunzii Profondii bolało. Była ona Maską, którą przygotowywałeś szczególnie długo i 

pieczołowicie, nieprędko będziesz w stanie znowu osiąść na Urdzie w równie pewny sposób. No chyba, że dało by się 

otworzyć bramę do Astralu, przez którą mogła by przejść Twoja prawdziwa forma – oczywiście nie po to, by siać pełzający 

chaos, to zbyt szybko zostało by powstrzymane przez śmiertelnych okultystów, a tylko po to, by błyskawicznie przybrać 

jakąś dyskretną postać. 

Akurat szykuje się świetna okazja ku temu: La Mascherata Ultima, bal w Serenissimie, którego Królowa mogła by 

rozwiązać Twój problem. Okazuje się bowiem, że twierdzenie, iż Królowa ma prawo przywrócić do życia jednego 

martwego to uproszczenie: tak naprawdę może ona zawezwać na Urdę dowolny byt z Astralu, od ducha śmiertelnika po 

Wielkiego Przedwiecznego. 

Możesz to rozegrać na dwa sposoby: albo przekonać jakoś obecną Królową, by zdecydowała się przyzwać Ciebie, 

albo wykorzystać swój urok i charyzmę, by zająć jakoś jej miejsce. Tak czy siak, gdy wybije północ to Ty masz decydować, 

kto pojawi się na tym świecie – i masz to być Ty. 

A już na pewno nie Chtulhu. Wyczułeś ostatnio, że śpiący Przedwieczny znów jest bardziej aktywny, jego sny i 

myśli rozlewają się po całym Astralu i sączą na Urdę. Jesteś przekonany, że w jakiś sposób spróbuje on wpłynąć na 

Królową Karnawału, a Ty musisz go przed tym powstrzymać – jeśli dostanie się na Urdę na pewno spróbuje ją zniszczyć, 

a ze śmiertelnikami można robić tyle ciekawszych rzeczy od armageddonu… 

  

Pula kości: 3k10 (w prawdziwej postaci 6k10) 

Archetyp: Wybierz 

Artybuty: Krzepa  +, Zręczność  +, Przenikliwość  +, Opanowanie  +, Charyzma  +  Rozdaj 5, w prawdziwej postaci Krzepa +2 

Umiejętności i specjalizacje: 3 na 6, 2 specjalizacje, 1 na 9 bez specjalizacji 

Kondycja   Reputacja   Obrona   Wytrwałość   Pewność siebie  

Gadżet: 4 cechy 

Moce – 4 moce rytualisty związane jakoś z Przedwiecznymi, iluzjami i obłędem. 

Wieść dobra jest taka, że Twoja przedwieczna magia jest naprawdę potężna – wszystkie Twoje moce działają tak, jakbyś aktywował je w połączeniu z zaklęciem Wzmocnienie mocy (w podręczniku na s. 97) i uzyskał 25 

w teście aktywacji tamtego zaklęcia. Zła jest taka, że w związku z powyższym moce te są naprawdę widowiskowe – gdy ich używasz widać, że nie jesteś zwykłym śmiertelnikiem, a biegły okultysta bądź kryptozoolog będzie 

miał szansę poznać w Tobie wtedy Byt Spoza Czasu.   

  



Duch Sereński 

A tak naprawdę Klucznik  

Zostałeś wygnany z Innsport i pozbawiony swojego ulubionego sługi, gubernatora Eliota Bondsmitha. Czas na 

zemstę, czas na powrót! Na razie możesz manifestować się na Urdzie tylko w bardzo słabych, praktycznie bezsilnych 

postaciach, ale nawet to można wykorzystać na Twoją korzyść. Przybrałeś mianowicie postać starego sereńskiego ducha i 

udało Ci się odegrać go tak przekonująco, że wszyscy widzą w Tobie prawdziwe widmo protoplasty miasta. Zostałeś 

dopuszczony do tajnego konklawe duchów, które ustala, kto właściwie ma zostać uznany Królem lub Królową Karnawału 

i tym samym dostać prawo sprowadzenia na Urdę dowolnego bytu z Astralu. Okazuje się bowiem, że twierdzenie, iż 

Królowa ma prawo przywrócić do życia jednego martwego to uproszczenie: tak naprawdę może ona zawezwać na Urdę 

kogokolwiek przebywającego w Astralu, od ducha śmiertelnika po Wielkiego Przedwiecznego. 

Sereńskie duchy są naiwne i łatwo nimi manipulować, jesteś więc święcie przekonany, że przeforsujesz danie 

astralnej mocy kandydatowi, który wyda Ci się odpowiedni. Być może będzie to elfka, w której obecnie wszyscy widzą 

Królową, a może ktoś inny – zobaczymy, kogo uda Ci się zmanipulować, by zgodził się zawezwać na Urdę sam czas… 

 

Pula kości: 3k10 (w prawdziwej postaci 6k10) 

Archetyp: Wybierz 

Artybuty: Krzepa  +, Zręczność  +, Przenikliwość  +, Opanowanie  +, Charyzma  +  Rozdaj 5, w prawdziwej postaci Zręczność +2 

Umiejętności i specjalizacje: 3 na 6, 2 specjalizacje, 1 na 9 bez specjalizacji 

Kondycja   Reputacja   Obrona   Wytrwałość   Pewność siebie  

Gadżet: 4 cechy 

Moce – 4 moce rytualisty związane jakoś z Przedwiecznymi, czasem i obłędem. 

Wieść dobra jest taka, że Twoja przedwieczna magia jest naprawdę potężna – wszystkie Twoje moce działają tak, jakbyś aktywował je w połączeniu z zaklęciem Wzmocnienie mocy (w podręczniku na s. 97) i uzyskał 25 

w teście aktywacji tamtego zaklęcia. Zła jest taka, że w związku z powyższym moce te są naprawdę widowiskowe – gdy ich używasz widać, że nie jesteś zwykłym śmiertelnikiem, a biegły okultysta bądź kryptozoolog będzie 

miał szansę poznać w Tobie wtedy Byt Spoza Czasu.   

 


