
Nagle kręci Ci się w głowie i czujesz, jak grunt osuwa Ci się spod nóg! Zrujnowana Serenissima rozwiewa się w szarawą mgłę, w której w oddali dostrzegasz 

poskręcane symbole. 

Do Twojego umysłu zaczynają dochodzić jakieś dziwne, niejasne wrażenia – sam nie wiesz, czy to dźwięki, obrazy czy może zapachy.  

Powoli formują się one jednak w spójny krajobraz… 

 

1 
Stoisz sam w dziwacznym korytarzu z zielonkawego kamienia. Sprawia on wrażenie bardzo starego i solidnego, jest też 

pokryty glifami w języku, którego nie rozumiesz. 

Jednocześnie jednak korytarz jest dziurawy – dużych fragmentów sufitu, ścian a nawet podłogi brakuje. Wyglądając przez nie 

możesz dostrzec szarawą mgłę, która płynie między trudnymi do opisania konstrukcjami z podobnego kamienia. Gdy wytężasz wzrok 

zauważasz, że między tymi monolitycznymi budowlami znajdują się także fragmenty zabudowań z Serenissimy. Na ogromnej 

kamiennej płaszczyźnie leży szczyt szklanego wieżowca, a na suficie korytarza, w którym stoisz leży kilka pięter odymionego slumsu z 

niższych poziomów miasta. 

Masz wrażenie, że sereńskich zabudowań jest wyraźnie więcej z tej strony, w którą korytarz idzie w dół, a mniej z tej, gdzie 

idzie w górę.  

Co robisz? 

Idę w dół korytarza – przejdź do 2 

Idę w górę korytarza – przejdź do 3 

Próbuję wejść do slumsu – przejdź do 4 

Nie robię nic, czekam – przejdź do 10 (finał gry) 

 

2 
Schodząc w dół korytarza dostrzegasz za jego ścianami coraz więcej i więcej fragmentów Serenissimy. Zręcznie omijasz dziury 

w podłodze przejścia, gdy nagle cały korytarz zaczyna się trząść! Konstrukcja chybocze się w górę, dół i na boki, a w dodatku przez 

dziury w suficie wpadają do niej cegły, szyby i inne fragmenty sereńskich budowli! 

 

Po chwili wszystko się uspokaja i możesz iść dalej. Co więcej dostrzegasz przyczynę trzęsienia – w oddali przed Tobą, pod 

zwałami z ruin sereńskich budowli uwięziony jest Migardorm! Smok wije się, próbując zrzucić z siebie gruz, ale w kilku miejscach jego 

ciało jest przywalone takim ciężarem, że nawet on nie wydobędzie się szybko.  

Co robisz? 

Wracam w górę korytarza – przejdź do 1 

Próbuję nawiązać kontakt z Migardormem za pomocą Skellbrigera – przejdź do 5 

Idę w stronę Migardorma, spróbuję pomóc mu się uwolnić – przejdź do 6 
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3 
Im dłużej idziesz w górę korytarza, tym mniej zniszczone są jego ściany. Ich zielonkawy kolor robi się za to głębszy, a 

zdobiące je glify bardziej skomplikowane. Dałbyś wręcz głowę, że niektóre z nich delikatnie się poruszają, zmieniając kształt w sposób, 

który trudno uchwycić wzrokiem.  

Nagle słyszysz nieprzyjemny hałas, jakby od ścian odbijało się coś mokrego. Widzisz przed sobą rozgałęzienie korytarza na 

trzy odnogi – i nagle przez dwie z nich przelatuje Bli-Bli, raz za razem uderzając w ściany i nieporadnie rykoszetując! Ciężko czyta się 

emocje tego stwora, ale dałbyś głowę, że wyczuwasz w nim bezradność, wręcz rozpacz. 

Co robisz? 

Wracam w dół korytarza – przejdź do 1 

Próbuję uspokoić Bli-Bli – przejdź do 7 

 

4 

Nietrudno jest wdrapać się z jednej z dziur w suficie korytarza i wejść do oderwanego slumsu. Leży on sufitem w bok, więc 

wchodzisz przez okno i stajesz na ścianie. 

Kto tu jest? 

Okazuje się, że nie jesteś sam. W prostym, biednym pomieszczeniu znajduje się także elfka w bogatej sukni. Jest lekko 

rozmyta, jakby widziana przez mgłę, ale ku swojemu zdziwieniu stwierdzasz, że Ciebie z kolei nie widzi w ogóle. Coś wyczuła, bo 

czujnie rozgląda się po pomieszczeniu, ale kilka razy skierowała wzrok w Twoją stronę i nijak nie zareagowała.  

Co robisz? 

Wracam w dół korytarza – przejdź do 1 

Czekam, aż się uspokoi, będę ją szpiegować – przejdź do 8 

 

5 
Gdy tylko bierzesz w dłoń rękojeść miecza i skupiasz się na niej wyczuwasz ogromną frustrację smoka. Próby przekazania mu 

czegokolwiek spełzają na niczym, nie jesteś nawet pewien, czy wyczuwa on Twoją obecność. Słyszysz jednak pojedyncze myśli stwora: 

-Jak dorwę tę masę macek… 

-Trzęsienie Astralu? Czym jest trzęsienie Astralu wobec mojej wolności? 

-Trzeba będzie coś zrobić z tym projektantem, jednak trochę go żal… 

Co robisz dalej?  

Wracam w dół korytarza – przejdź do 1 

Idę w stronę Migardorma, spróbuję pomóc mu się uwolnić – przejdź do 6 

 

  



6 
Dochodzisz do miejsca, gdzie korytarz jest już praktycznie tylko wąską ścieżką z zielonego kamienia, a prawie całą przestrzeń 

zajmują leżące jedne na drugich albo i lewitujące w powietrzu szczątki sereńskich budowli. W pobliżu znajduje się jedno z mie jsc, gdzie 

sploty smoka zostały zakleszczone między dwoma budynkami. Sam Migardorm już się zdrowo tarmosi, a Ty jeszcze pomagasz 

Skellbrigerem – i oto smok wyzwala się w tym miejscu! Dopiero teraz Cię zauważa. 

-Co? Ty tutaj? Ha, i chyba bez Ciebie tkwiłbym tu dłużej. W dodatku wciąż masz mój miecz… a on nie może tu zostać. 

W tym momencie smok nagle gniewnie ryczy i rozbija ogonem solidny kawałek wysokościowca. 

-A ja wciąż nie mogę sobie przypomnieć, dlaczego! Ale mniejsza o to. Musisz stąd jak najszybciej zniknąć. Sęk w tym, że póki jestem tu 

zawalony, nie wyrwę ani Ciebie, ani siebie… ale teraz pójdzie mi szybciej. Odsuń się, będą leciały gruzy. 

Co robisz dalej?  

Wracam w dół korytarza – przejdź do 1 

Próbuję wniknąć w umysł Migardorma za pomocą Skellbrigera – przejdź do 5 

 

7 
Przez pewien czas gonisz za Bli-Bli po korytarzach dziwacznego miejsca, w którym się znalazłeś. W końcu udaje Ci się do 

niego zbliżyć. Istota wciąż jak szalona obija się o ściany, chyba Cię nie dostrzegając. Sam nie wiesz, czy przed czymś ucieka, czy próbuje 

się w ten sposób ukarać – tak czy siak jego sytuacja budzi litość. Jak go uspokajasz?  

 

Stwór staje się spokojniejszy. Zamiast rozpaczą czuć teraz od niego czymś innym… poczuciem winy? Wciąż jest rozedrgany i 

nie potrafi dokładnie zakomunikować Ci swoich emocji. Przy okazji zauważasz też, że w tym miejscu jego macki również kończą się w 

portalu – a dałbyś głowę, że w Astralu powinien być widoczny w całości.  

Bli-Bli chyba próbuje Ci coś powiedzieć. Cofa się do portalu i znów z niego wychodzi, i pokazuje glify na ścianach – jeśli 

dobrze rozumiesz proponuje, że może przekazać jakąś wiadomość od Ciebie. Jeśli chcesz, by to zrobił, wpisz wiadomość poniżej. 

 

I faktycznie  - gdy tylko wkładasz mu w mackę zapisaną kartkę, na granicy słyszalności dobiega Cię inwokacja Loftcrafta. 

Macki Bli-Bli jedna za drugą znikają. 

Co robisz? 

Wracam w górę korytarza – przejdź do 1 

Nie robię nic, czekam – przejdź do 10 (finału gry) 
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Wiadomość dla reszty 



8 
Po pewnym czasie elfka macha ręką i wraca do tego, co robiła wcześniej. Przykłada prostą drewnianą różdżkę do ściany, coś 

nad nią mruczy i wstaje. Znów rozgląda się po pokoju, tym razem mówiąc do siebie: 

-Dobre miejsce, bardzo dobre. Ocalało po obu stronach… gdyby odprawić tu rytuał, powinno nastąpić przebicie.  

Co robisz? 

Wracam do korytarza – przejdź do 1 

Próbuję ją zaatakować – przejdź do 9 

Nie robię nic, czekam – przejdź do 10 (finału gry) 

 

9 
Elfka wciąż Cię nie widzi, więc możesz się przygotować w dowolny sposób. Sęk w tym, że nie wiesz, czy możesz na nią 

bezpośrednio wpłynąć, więc może bezpieczniej będzie wykorzystać jakiś element otoczenia?  Opisz, jak atakujesz elfkę. 

 

Szybko po Twoim ataku elfka zupełnie znika z pomieszczenia, jesteś jednak pewien, że cokolwiek jej zrobiłeś podziałało. 

Masz nadzieję, że powstrzyma ją to lub spowolni tam, gdzie trafiła, gdzie by to nie było. 

Co robisz? 

Wracam do korytarza – przejdź do 1 

Nie robię nic, czekam – przejdź do 10 (finału gry) 

 

10 
Zrobiłeś już chyba wszystko, co dało się zrobić w tym dziwnym miejscu. Zapewne zdążyłeś jakoś wpłynąć na losy innych 

dookoła Ciebie, być może wysłałeś także prośbę o pomoc albo nawet otrzymałeś zapewnienie, że ktoś Ci tej pomocy udzieli. Teraz 

pozostaje już tylko czekać… 

 

KONIEC 
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