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System. Scenariusz „U Korzeni” został specjalnie przygotowany do rozegrania 

w systemie Diadem. Można jednak z łatwością przystosować go do innych gier 

fabularnych fantasy – wystarczy użyć stosownych przeciwników o porównywalnych 

cechach oraz przystosować działanie i ceny niektórych przedmiotów, możliwych 

do odnalezienia, tak by elementy te pasowały do wybranego systemu, w którym 

przygoda ma być prowadzona.  

Zalecana drużyna. Zalecana dla tego scenariusza drużyna składa się z 3 do 5 

początkujących postaci graczy (jeśli nikt nie wybierze zdolności Zręczne Palce, wysokiej 

cechy Mądrość, ani czarów Klucz czy Leczenie, zasugeruj, że otwieranie przejść czy 

leczenie rannych bardzo się przydają drużynie). Postacie bardziej zaawansowane mogą 

wymagać dodatkowych wyzwań, aby zabawa nie stała się nudna – w takim przypadku 

użyj drugiego sposobu na rozpoczęcie tego scenariusza (patrz poniżej). Ponadto, umieść 

dodatkowego Szamana lub Czempiona, w eskorcie dwóch Gnolli-grabieżców, którzy 

wkroczą od strony jednego z wejść do kompleksu (zakratowana brama oznaczona nr 1 

lub drabina w pniu dębu, oznaczona nr 23) i dołączą do walki w momencie, gdy szale 

zwycięstwa przechylą się na korzyść drużyny. Jeśli łączny Poziom Potęgi postaci 

w drużynie przekracza 200, niezbędne mogą być poważniejsze przeróbki w scenariuszu, 

aby zapewnić graczom dobrą zabawę – np. dodanie Gnollom-grabieżcom po 1-2 poziomy 

zdolności Zabijaka, Gnollom-zwiadowcom po 1-2 poziomy zdolności Myśliwy, Gnollom-

czempionem zwiększenie Walki i Budowy o 1-2 poziomy, a Gnollom-szamanom 

zwiększenie Woli i Charyzmy o 1-2 poziomy (co zwiększy ich Moc o 3 lub 6 punktów) 

oraz nauczenie ich dodatkowo zaklęcia-modyfikacji Mocniej. 

Dwa możliwe sposoby rozpoczęcia 

1) Jeśli gracze rozegrali w życiu nie więcej niż parę sesji, można zaprezentować im 

zadanie w klasyczny sposób – na rozstajach dróg lub na słupie pośrodku osady stojącym 

znajdują ogłoszenie. Szeryf oferuje nagrodę. Postacie wyruszają w las, wytropić 

napastników, odnaleźć ich kryjówkę i nauczyć ich rozumu (czyt.: wybić do nogi lub 

przepędzić).  

2) Dla nieco bardziej doświadczonych graczy można zaserwować coś specjalnego. 

Oto ich postacie zaczynają grę jako więźniowie w lochu Gnolli – muszą się uwolnić, 

odnaleźć broń, pokonać strażników i wydostać się na powierzchnię!  

Czas trwania gry. Rozegranie tej przygody, rozpoczynając ją drugim sposobem, 

zajmuje 3-4 godziny. Jeśli natomiast drużyna ma dopiero zebrać informacje i odnaleźć 

kryjówkę gnolli, należy doliczyć do tego czasu godzinkę lub półtorej.  

Dniało. Promienie słońca przebijały się przez czarną gęstwinę Rozległej Puszczy, 

tworząc fantastyczne wzory na poszyciu. Las parował wilgocią. Ptaki śpiewały. 

Thrazańscy strażnicy dróg maszerowali rześko. Przed nimi był jeszcze szmat 

drogi do przejścia, by dotrzeć do Ghider, kolejnej osady na szlaku. 
 

Pierwszą niepokojącą oznaką były kruki. Czarne ptaszyska siedziały na krzewie 

i spoglądały ku nim ponuro. Gdy zbliżyli się jeszcze bardziej, ptaki niechętnie 

odleciały, kracząc przeszywająco. Patrol straży wyszedł w końcu zza zakrętu. 

Najmłodszy z oddziału, Murham, nabrał gwałtownie powietrza w płuca i pokręcił 

głową z niedowierzaniem. Widok nie był przyjemny. Wóz zaprzężony w dwa konie 

stał tuż przed pniem, zwalonym w poprzek gościńca. Oba ciągnące go wałachy 

naszpikowane były strzałami - musiały paść tak, jak stały. Kawałek dalej kilka 

innych ciał leżało na drodze, w pozach wskazujących na zaskoczenie. Krasnoludy. 

Tak jak i ich zwierzęta, upstrzone strzałami, i co najmniej tak samo martwe. 

Oprócz dwojga ciał dorosłych, na pobojowisku widać było także trójkę 

dzieciaków. "Kupiec, widać podróżował z rodziną. Parszywy świat." - pomyślał 

sierżant, jednocześnie dając znak swoim ludziom. Wąsaty weteran, niosący 

na plecach kuszę, teraz zdjął ją i załadował. Pozostali strażnicy – rudy krasnolud 

i dwóch czarnowłosych ludzi - bez słowa dobyli mieczy i ruszyli ostrożnie w stronę 

miejsca napaści. Gdy już dotarli na miejsce, rudy Mohdar rozejrzał się bacznie 

i wyciągnął jedną z prymitywnych, czarnopiórych strzał, tkwiących w wozie. 
 

- Wystrzelali ich z łuków kieby kurczęta. Myśli pan, sierżancie, że to były gnolle? 
 

Sierżant, siwowłosy przywódca oddziału, powiódł wzrokiem po pobojowisku, 

poprawił pasek pod brodą, przytrzymujący hełm i potrząsnął głową przecząco. 

Widział w życiu wiele, lecz dawno nie oglądał skutków tak bezwzględnej napaści. 
 

- Gnolle nie strzelają tak celnie. Poza tym, spójrzcie na ciała. Zastawili wszystkich, 

nawet konie i dzieci. te bestie zabrałyby je dla pożywienia. Napad dobrze 

zaplanowano. Zbadajcie zarośla i meldujcie o wszystkim – tylko ostrożnie! Oni 

wciąż mogą być w pobliżu. a na drogę mi tu nie włazić, póki nie wezwę! Bo ślady 

zatrzecie. Potem odsuńcie kłodę na pobocze. Ja sprawdzę, czy droga powie nam 

coś więcej. - to mówiąc, sierżant delikatnie przesuwał i obracał ciała, spoglądając 

w stronę krzaków, jakby odtwarzając kierunek, z którego nadleciały strzały. 

Następnie począł oglądać ślady, odciśnięte na piachu. W tym czasie reszta 

oddziału ostrożnie zagłębiła się w zaroślach, przeczesując je ostrzami mieczy. 

Ciąg dalszy tego opowiadania znajduje się w podręczniku głównym do systemu Diadem.  

http://diadem-rpg.tk/
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Okolice Ghider nie są już bezpieczne. Gnollom udało się zorganizować w dużą bandę 

i plądrują samotne gospodarstwa i bogatych kupców podróżujących traktem. Niniejszy 

scenariusz pozwoli postaciom zaledwie otrzeć się o prawdziwe powody, stojące za tymi 

wydarzeniami – jeśli okażą się dociekliwi, mają szansę zdobyć pewne poszlaki, 

prowadzące do kolejnych scanariuszy (które zostaną opublikowane w przyszłości). 

Można jednak równie dobrze potraktować „U Korzeni” jako szybką, niezobowiązującą 

przygodę, która kończy się wraz z pokonaniem Gnolli, dzięki czemu postacie graczy 

zostają lokalnymi bohaterami. 

 

Jeśli Twoi gracze dopiero zaczynają zabawę z RPG i jest to jedna z ich pierwszych 

sesji w życiu, pozwól im na początku oswoić się z możliwościami gry oraz ich postaci – 

daj im nieco czasu, niech ich drużyna wkroczy spokojnie do osady Ghider. Być może 

postacie słyszały o interesującej pracy w okolicy, lub też jedna z nich odwiedza starego 

przyjaciela czy swoją rodzinę, względnie skusiło ich coś tak prozaicznego, jak lokalnie 

warzone, doskonałe ciemne piwo, o którym głośno było w okolicy. Osią scenariusza „U 

korzeni” jest natomiast starcie z gnollami w ich podziemnej kryjówce. Nie można 

dopuścić, aby cała sesja zeszła na rozmowach i mało konkretnym śledztwie – gracze 

prawdopodobnie oczekują akcji i ją właśnie powinni otrzymać. 

W Ghider - informacje początkowe dla graczy 

W podręczniku głównym Diademu czytamy: Ghider – leśna osada położona obecnie 

na skraju Rozległej Puszczy, znana z nadrzewnych podestów i umocnień. Mniej masywne 

budynki również zlokalizowane są w konarach największych drzew. Nieco ponad 300 

mieszkańców Ghirder pozostaje dobrze zgraną wspólnotą. Obcy od razu zostaną tu 

dostrzeżeni i zapamiętani.  Mistrz Gry może i powinien rozszerzyć ten opis, wskazując 

postaciom (np. ustami jednej z miejscowych krasnoludek, pracujących przy naprawie 

drabiny)  który z domów należy do szeryfa, a gdzie mieści się karczma. Możemy założyć, 

że oba te domy, duże i masywne, zbudowane są na ziemi (w przeciwieństwie 

do większości niewielkich, jednorodzinnych domków, ukrytych wśród liści, wysoko nad 

ziemią i połączonych podestami). 

Drużyna przybywa do osady około południa. Wiszące na słupie, urzędowe 

ogłoszenie ozdobione pieczęcią książęcego szeryfa, wygląda poważnie. Pergamin 

oznajmia, iż Szeryf osady Ghider oferuje nagrodę w srebrze za rozprawienie się 

z nieznanymi zbirami, grasującymi w okolicy. Postacie mogą zasięgnąć więcej informacji 

u autora ogłoszenia.  

Szeryf udzieli wyczerpującej relacji każdemu, nie wyglądającemu (i nie 

zachowującemu się jak) jak zbój czy obwieś. Z jego słów wynika, co następuje: 

 W okolicy grasują wyjątkowo groźni zbóje, mordując i grabiąc bezbronnych. 

 Napad miał miejsce tej nocy, na szlaku wiodącym do Rhommdal, 5 godzin drogi stąd. 

 Oddział strażników odnalazł ciała kupca z żoną i trojgiem dzieci, oraz wóz i konie. 

Nikt nie przeżył, nawet zwierzęta. Ostrzelano ich kilkoma celnymi salwami z łuków. 

Z wozu zginęły zapasy jedzenia (i prawdopodobnie pieniądze, jeśli jakieś były). 

 Strażnicy krążą po okolicy, ostrzegając samotnie stojące gospodarstwa. Będą 

pilnowali osady, lecz jest ich zbyt mało, by wyruszyć w dalszy patrol. 

 Kowal imieniem Tabas, znany w osadzie Ghider jako Trzy Palce, twierdzi, że widział 

dwa Gnolle w lesie, 3 godziny drogi na północny zachód od tej osady. Opowiedział 

o nich szeryfowi i był tak wystraszony, że zaraz postanowił wyjechać. Widziano, jak 

dziś przed świtaniem ruszył wraz z żoną i córeczką do Stoll, osady położonej dzień 

drogi na wschód od Ghider. MG może zasugerować, że gracze mają niewielkie 

szanse dogonić drwala na drodze. 

 Szeryf nie wierzy, aby gnolle stały za tą napaścią, ponieważ atak był zbyt dobrze 

zorganizowany jak na tak dzikie stwory. Pozostawiono też ciała, a gnolle znane 

są z apetytu na mięso humanoidów. 

 Nagroda wynosi 100 sztuk srebra za odnalezienie i „oczyszczenie” kryjówki zbójów, 

odpowiedzialnych za napad (niezbędne będzie odnalezienie dowodów napaści). 

Dodatkowo, szeryf wypłaci 10 ss za każdy odcięty, przyniesiony mu łeb gnolla. 

 Szeryf wysłał dziś rano gońca do miasteczka Lhardas, aby sprowadzić pomoc – straż 

dotrze tu zapewne w przeciągu 2 dni. Szeryf nie powie wprost, ale MG może 

natomiast zasugerować, że zbytnie guzdranie się drużyny skończy się tym, że straż 

przyjedzie i sama zaprowadzi porządek, a nagroda minie postaciom obok nosa. 

Wypytywani przez drużynę mieszkańcy Ghider będą wiedzieli o napaści, ale nie 

znają szczegółów. Kupiec pochodził z tych okolic, choć mieszkał nieco na uboczu. Jeśli 

graczy to zainteresuje, ktoś pokaże im kierunek. W domu jest nieco przypraw i dobrej 

jakości wyposażenie, ale najwyraźniej kupiec nie miał oszczędności i ostatnio wydał 

wszystko na towary. Jeśli drużyna pokręci się trochę po wiosce, łatwo jest wyczuć strać 

i napięcie. Kilku miejscowych zna się nieco na strzelaniu z łuku, ale nikt nie jest gotów 

narażać swojego życia. Nie ma szans, aby namówić kogokolwiek na „wspólną wyprawę”. 

Są gotowi walczyć, gdyby zbóje napadli na osadę, ale nie sądzą, aby do tego doszło i wolą 

zaczekać na większy oddział strażników.  
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Część mieszkańców Ghider nie wierzy w opowieść Tabasa o gnollach. Są jednak tacy, 

którzy lubią zmyślać i być obiektem uwagi, jak choćby stara zielarka Hargetha. 

Krasnoludka w młodości walczyła z gnollami, gdy na tych ziemiach jeszcze nie powstała 

żadna osada. Będzie wyolbrzymiać wieści i opowiadając też inne historie (prawdziwe 

lub całkiem zmyślone, wszystkie sprzed wielu lat). Dotyczą one głównie krwiożerczych 

potworów, żyjących w lasach. Z opowieści zielarki można wydobyć jedną ciekawą 

informację. Gnolle w swoich legowiskach gromadzą skarby! Jeśli drużyna będzie miła, 

dla starowinki, ta zaproponuje im zakup ziela po okazyjnych cenach.  

Jak znaleźć „zbójców”  

Nikt w osadzie nie wie, gdzie szukać gnolli. Jeśli gracze na to sami nie wpadną, szeryf 

zasugeruje im zbadanie miejsca napaści, 4 godziny drogi od Ghider, na szlaku wiodącym 

do osady Rhommdal. 

Ślady napastników 

Po dotarciu na miejsce (oznaczone 

na mapie czerwonym krzyżykiem) widać 

wóz i 2 postrzelone konie, leżące na drodze. 

Kłodę drzewa odsunięto już nieco na bok. 

Ciała rodziny zostały złożone w dole 

z zeszłorocznymi liśćmi, zaledwie kilka 

metrów od drogi. Widać, straż spieszyła się. 

Wprawne oko bez trudu dostrzeże ślady, 

oddalające się z miejsca napaści w las 

(potrzeba uzyskać 3+ w teście Bystrości, 

można używać w nim zdolności Czujność). 

Po znalezieniu śladów, uzyskanie wyniku 

4+ w teście Mądrości (można się 

wspomagać zdolnością Myśliwy), pozwoli 

określić liczebność grupy: 4 do 6 istot. 

Rezultat 6+ w tym ostatnim teście 

zidentyfikuje ślady jako trop gnolli.  

Podążając śladami, 2 godziny później, 

drużyna odnajdzie płaskie wzgórze, 

na którym rośnie wielkie drzewo 

kasztanowe. U stóp wzgórza zieje otwór 

wejściowy do jaskini – trop prowadzi prosto 

do niej. Oto kryjówka, na mapce oznaczona 

żółtym krzyżykiem. 

Zioła Hargethy 

 Skrzew (regeneruje sporo Energii) – posiada 10 dawek, po 3 ss każda 

 Drętwus (trucizna nakładana na broń, powoduje lekki paraliż nawet 

powierzchownym draśnięciu) – 15 ss za porcję, ma 2 porcje na sprzedaż. 

 Czerwony mech (przeciw zatruciom) – 30 ss za 1 porcję, dysponuje 1 

porcją (to prawdziwa okazja – rezultat testu Mądrości 5+ podpowie, że 

gdzie indziej można dostać nawet 2 razy lepszą cenę za ten specyfik). 
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Jeśli drużyna rozpoczęła scenariusz w osadzie, możesz pominąć tą sekcję – przejdź 

od razu do opisu podziemi (sekcja Kryjówka Gnolli na kolejnej stronie). 

 

W tej wersji rozpoczęcia przygody, gracze otrzymują minimum informacji, 

od razu zaczynamy od akcji i emocji, gra jest jednak sporo trudniejsza, a ryzyko 

śmierci postaci – większe. Gracze zaczynający w ten sposób powinni już mieć 

za sobą kilka sesji – czy to w Diademie, czy w dowolnej innej grze fabularnej 

fantasy. 

Co się stało 

Drużyna podróżowała sobie wygodnie dyliżansem w stronę Ghider (a docelowo 

zapewne i dalej). Zanim zaczniecie, zapytaj graczy, co mieli na sobie – to bardzo ważne. 

Nie każdy podróżuje w zbroi, nawet jeśli ją posiada. Dopytaj także, czy podróżują 

z ukrytą bronią (sztylety), noszą coś na szyi, ukryte w pasku czy bucie. Zanotuj 

to wszystko.  

W połowie drogi coś się stało. Jedyne, co pamiętają, to przeraźliwy trzask pękającej 

osi, uderzenie w ścianę powozu, uczucie nieważkości, gdy cała buda (wraz z nimi 

w środku) wywinęła kozła w powietrzu, kolejne uderzenie i ciemność. Budzą się 

w mrocznym, śmierdzącym lochu, przykuci łańcuchem. 

Gdzie jesteśmy 

Wszystkie postacie graczy znajdują się w pomieszczeniu, oznaczonym numerem 22. 

Każda postać ma na nadgarstkach kajdany, każdy kajdan przymocowano metrowym 

łańcuchem do koła stalowego wbitego w ścianę 2m nad podłogą. Każda postać ma 

na sobie ubranie lub zbroję, w której podróżowała. Jednak ich pasy, broń, plecaki, torby, 

tarcze i inny ekwipunek znikł. Jeśli postać miała coś niewielkiego, co schowała, rzuć k6 

dla każdego takiego przedmiotu. Wynik 5 i 6 oznacza, że jakiś gnoll to zauważył i zabrał. 

Wyniki 1-4 oznaczają, że przedmiot wciąż jest na swoim miejscu. 

Nie czuję się najlepiej 

Postacie są poturbowane na skutek wypadku (z którego niemal nic nie pamiętają). 

Każdy gracz rzuca k4 i tyle Obrażeń sobie notuje (niezależnie, jaką nosił zbroję). Parę 

godzin wiszenia na łańcuchu w zimnym lochu, bez wody czy pożywienia może także 

wyczerpać siły postaci. Każda postać zaczyna, posiadając 4 punkty Energii mniej niż 

wynosi jej normalna Energia. Ponadto, pomyśl, jak czują się bohaterowie – głód, chłód, 

zdrętwienie ciała… poświęć na to po kilka zdań opisu. Poza krasnoludami, mającymi 

wyczucie kształtu najbliższych ścian, a także elfami, dostrzegającymi zarysy pobliskich, 

żywych istot, nikt niczego nie widzi. W takiej sytuacji słuch się wyostrza. Opowiedz 

graczom o kapaniu wody, brzękaniu łańcuchów, świszczących oddechach, jękach… 

Kamiennymi korytarzami niesie się odległe echo, całkiem jakby ktoś szedł i ciągnął 

po ziemi wielki topór. Pozwól graczom przez krótką chwilę porozmawiać, upewnić się, 

że są razem i jest ich kilkoro, dzielących ten sam los. Zapewne przynajmniej jedna postać 

postanowi spróbować się uwolnić. Każdy ma szansę, do dzieła! 

Pora się stąd zabierać 

Sposobów na uwolnienie się z kajdan jest kilka. Dajmy graczom chwilę 

na zastanowienie i niech poeksperymentują.  Nie mów im tego, ale postacie, 

po odzyskaniu przytomności, mają dokładnie 10 tur na uwolnienie się. Gracze mogą 

zaproponować jedną lub więcej metod. Najbardziej prawdopodobne pomysły to: 

 Rozerwanie kajdan. Potrzeba rezultatu 10+ w teście budowy, aby tego dokonać. 

Każda próba, niezależnie od rezultatu, trwa 3 tury, oznacza utratę 6 Energii i 2k3 

Zdrowia (brzegi kajdan wrzynają się boleśnie i kaleczą nadgarstki). 

 Wyrwanie łańcucha ze ściany. Niezbędne jest uzyskanie rezultatu 7+ w teście 

Budowy, każda próba kosztuje 4 punktów Energii i trwa 2 tury. 

 Wyślizgnięcie się z kajdan. Test Sprawności o rezultacie 7+ oraz poświęcenie 2 tur 

pozwoli uwolnić jedną dłoń, boleśnie ją obcierając – strata 1 punktu Zdrowia. Wynik 

9+ oznacza uwolnienie obu dłoni bez zranienia, jeśli postać może poświęcić jeszcze 

jedną turę. Żadna zdolność nie może tu pomóc (testujemy cechę 1 kostką). 

 Próba otwarcia kajdan. Żadna postać nie da rady dokonać takiej sztuki bez 

pomocy zaklęć – dłonie nie wyginają się aż tak bardzo, niestety. 

 Użycie magii. Czarowanie z dłońmi w kajdanach oznacza zwiększenie trudności 

każdego rzucanego zaklęcia o 1. Walka z gnollem zwiększy ją o kolejne 1, lub nawet 

2 punkty w przypadku, gdy mag stanie się celem ataku. 

 Najprzydatniejszym czarem w tej sytuacji jest niewątpliwie Klucz, który 

otworzy pojedynczą obręcz – potrzeba dwóch udanych prób rzucenia zaklęcia 

Klucz, aby się całkowicie uwolnić. 

 Zaklęcia zadające Obrażenia mogą zostać użyte przeciwko kajdanom (każda 

obręcz jest osobnym celem, trzeba zadać w sumie 4 Obrażenia, aby pękła, ale 

o ile czar nie ignoruje Pancerza, Obrażenia zadane kajdanom są zawsze 

zmniejszane o 3). „Strzelanie” np. Błyskawicą w inne obiekty MG musi rozsądzić 

wedle swego uznania, jednak póki kajdany nie zostaną zniszczone, postać nie 

odzyska pełnej swobody. 

 Zaklęcia działające na umysł mogą się okazać bardzo użyteczne, gdy w celi 

pojawi się gnoll – zmuszenie go Rozkazem przykładowo do otwarcia lub 

rozerwania łańcucha uda się, jeśli postać sformułuje rozkaz w Rzecznej Mowie. 
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 Inne pomysły. Jeśli gracze są w stanie zaproponować inny sposób na uwolnienie 

się – to doskonale. Jeśli sądzisz, że ich pomysł ma szanse powodzenia, wskaż cechę, 

wybierz trudność i kto wie – może się uda. 

Jeśli postacie nie będą energicznie starać się wyswobodzić, możesz sugestywnie 

opisać im dźwięki dochodzące z sąsiedniego pomieszczenia – ujadanie i agonalne 

wrzaski, jakby wielkie wilki rozrywały ludzi na strzępy i pożerały ich żywcem. Pamiętaj 

o odliczaniu tur od chwili odzyskania przytomności (i pierwszej deklaracji graczy).  

Mamy gościa 

W ósmej słychać zbliżające się kroki, a w dziesiątej drzwi prowadzące do ich 

pomieszczenia otwierają się. Staje w nich jeden gnoll-grabieżca. W jednej łapie dzierży 

topór, w drugiej świecące łuczywo. Jeśli żadna z postaci nie zdążyła się jeszcze uwolnić, 

zacznie je bezceremonialnie obszukiwać – zachowanie bardzo nietypowe! Jeśli zobaczy 

uwolnioną choć jedną postać, zaatakuje ją swoim toporem – i nie będzie uderzał płazem. 

Jeśli uwolnionych postaci będzie więcej niż 2 – zacznie uciekać do pomieszczenia nr 24, 

wrzaskami alarmując przebywające tam gnolle. Jeśli postacie nie wyeliminują go w 2 

tury, postawi na nogi tamtejszą załogę, która będzie gotowa na przybycie postaci 

z łukami wycelowanymi w drzwi.  

 

Niegdyś był tu krasnoludzki kurhan. 70 lat temu ruchy tektoniczne spowodowały 

zawalenie części sal, a także wejścia do całego kompleksu. W zeszłym roku jedna z band 

gnolli wygrzebała przejście, oczyściła sale z większości gruzu i urządziła tu swoją 

kryjówkę, legowisko i skarbiec. Dalsze akapity tej sekcji oznaczone są liczbami i opisują 

korytarze i pomieszczenia, oznaczone tymi samymi cyframi na planie podziemi 

(prezentowanym na kolejnej stronie). Wszystkie istoty oraz godne uwagi przedmioty, 

wymieniane poniżej, są opisane w podręczniku głównym do gry fabularnej Diadem. O ile 

w opisie nie zaznaczono inaczej, wszystkie drzwi są zwykłymi, drewnianymi drzwiami. 

Są one przymknięte, dają się otworzyć bez użycia siły i nie da się ich zamknąć inaczej, niż 

podpierając od właściwej strony czymś ciężkim. Zaklęcie Klucz może spowodować 

zablokowanie zawiasów, jednak pozbawione zamka drzwi dadzą się wyważyć paroma 

kopniakami. 

1. Wejście w stoku wzgórza. Na zewnątrz widać w trawie i błocie liczne ślady. Test 
Mądrości 3+ (można użyć korzyści za zdolność Myśliwy) wystarczy, aby stwierdzić, 
że miejsce jest często odwiedzane przez gnolle. Wynik 5+ pozwoli odkryć, że 
najnowsze ślady powstały zaledwie przed godziną i należały do bandy liczącej 4-6 
osobników. Dodatkowo, bohater który zdał wcześniejszy test Mądrości co najmniej 
na 3+, ma prawo do testu Bystrości (można użyć korzyści za zdolność Czujność) – 

rezultat 6+ wskaże w gmatwaninie tropów pojedyncze ślady postaci ludzkiej sprzed 
kilku dni, noszącej najpewniej ciężką zbroję. Samo wejście jest wielką jamą w ziemi, 
przejścia bronią zakratowane drzwi, zamknięte na klucz.  

Zakratowane drzwi: 
 Otwarcie ich siłą (wyważanie lub podważanie) wymaga wyniku 8+ w teście 

Budowy. Nieudana próba wyważenia oznacza utratę 2 punktów Energii. 

 Zniszczenie ich za pomocą broni typu najemniczego (topór, młot) wymaga 
zadania jej co najmniej 8 Obrażeń (krata ma Pancerz równy 2), jednak będzie 
to bardzo głośne i na pewno zaalarmuje wszystkie gnolle w lochu.  

 Otwarcie ich wytrychem wymaga wyniku 5+ w teście Sprawności (można użyć 
korzyści za zdolność Zręczne palce). 

 Duży klucz, znajdujący się w posiadaniu Czempiona Gnolli, po krótkiej chwili 
przepełnionej zgrzytaniem otwiera to przejście. 

2. Strome, nierówne schody, wykopane w ziemi i obłożone deskami, wiodą w dół. Ani 
wysoki, wyprostowany człowiek ani opancerzony, szeroki w barach krasnolud nie 
będą mieć problemu, by wejść do korytarza. 

3. Korytarz, od wschodniej strony pozbawiony ściany – widać nadkruszony most 
(właściwie kamienną kładkę) i resztki drugiego, podobnego. Jeśli drużyna się 
skrada, każda osoba musi osiągnąć 3+ w teście Sprawności (można użyć korzyści 
za zdolność Cichociemny), aby przejść po cichu. Jest to uproszczenie zasad, dzięki 
któremu nie trzeba wykonywać testu przeciwstawnego z każdym z gnolli. 
Natomiast wkraczający bez skradania się zostaną usłyszani przez Gnolle, czuwające 
w pomieszczeniu nr 4, jeśli MG uzyska 4+ na (4)k6.  

4. Pierwotnie komora grobowcowa, obecnie strażnica, siedzą tu 2 gnolle-grabieżcy. 
Przy sobie mają po 2 sztylety i po wielkim toporze. Jeśli walka z nimi zajmie więcej 
niż 2 tury, zaalarmowani zostaną zwiadowcy, przebywający w pomieszczeniu nr 18. 
W tym pomieszczeniu, pod zachodnią ścianą spoczywa duża skrzynia, w niej: 

 Krótki łuk k4+k6 Obrażeń i strzały do niego: 14 zwykłych i 2 przecinające 

 Drewniane puzdereczko, zamknięte magicznie (niezniszczalne, nie da się 
go otworzyć siłą, ani zaklęciem Klucz – jedynie Odczyniam pomoże), a w nim:  
 2 eliksiry leczące k4+2 Zdrowia 
 1 eliksir przywracający k4+2 Mocy. 

5. Korytarz, którego zachodni koniec jest zawalony - spod gruzów wystają łapy gnolla, 
został zasypany i zdechł kilka dni temu. Po odkopaniu gruzu widać okutą tarczę 
w dobrym stanie (Osłona k10) i zniszczony wielki topór, osoba, która wyrzuci 
najwyższy wynik w teście Bystrości (można użyć korzyści za zdolność Czujność) 
pozwoli jej odnaleźć zakopaną w żwirze pozłacaną broszę wartą 90 ss. Na ścianie 
jest tu sporo nieczytelnych bazgrołów, jednak da się rozczytać thrazańską formułę 
zaklęcia (2) Zbroja – ściana ta jest uznawana za księgę zaklęć, mag może próbować 
przepisać formułę zaklęcia do swojej księgi. 
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6. Drzwi prowadzą do komory grobowcowej. Jest ona praktycznie pusta – pozostało 
tylko nieco gruzu w kątach. Ściany są popękane, wiele płyt z sufitu odpadło, 
ze szczelin wydostają się korzonki. Wśród odłamków skał można odnaleźć 
niewielką, drewnianą tarczę (Osłona k6) – jest nieco poobijana, ale da się nałożyć 
na rękę. Kręcone schody prowadzą 4 stopnie i 1 metr poniżej, do komory nr 7.  

7. Komora grobowcowa, oczyszczone z resztek – pod sufitem zakurzone pajęczyny.  
Ściany pokryte siecią pęknięć, podłoga zawiera kilka rys. Kręcone, pęknięte w kilku 
miejscach schody prowadzą 4 stopnie i 1 metr poniżej, do pomieszczenia nr 8.  

8. Komora grobowcowa, jej zachodnia ściana jest całkowicie rozkopana – 
prymitywnymi kilofami poszerzono pomieszczenie, tworząc jaskinię. Siedzi tu 
trójka gnolli–grabieżców. Rzucą się z toporami na każdego obcego. Na podłodze leży 
wiele śmieci, zniszczonych narzędzi, resztki desek.  Każdy grzebiący tu może 
odnaleźć (rzuć k6, a dla wyników oznaczonych *, jeśli ktoś ponownie uzyska ten 
wynik, wybierz wynik kolejny.):  

1*:  lampa z zapasem oliwy na pół godziny 

2*:  tabliczkę kamienną (zwój z zaklęciem Bariera) – napisy są w Sollisterze.  

3-4:  k10 sztuk srebra 

5:  sprawny kilof k6 Obrażeń 

6:  nic – poszukiwania kończą się jedynie ubłoceniem ubrania w szybko 

wysychającym, trudnym do usunięcia mule 

Kręcone, mocno podniszczone schody prowadzą 4 stopnie i 1 metr poniżej, 
do pomieszczenia nr 9. Schodzenie bez zachowania ostrożności i patrzenia pod nogi 
wymaga uzyskania rezultatu 2+ w teście Sprawności (można się wspomagać 
zdolnością Wysportowanie), niepowodzenie oznacza upadek ze schodów 
i otrzymanie k4 Obrażeń, nie modyfikowanych przez żaden Pancerz. Krasnoludy 
automatycznie zdają ten test, bo doskonale widzą i „czują” kształt podłoża wokół. 

9. Komora grobowcowa, na ziemi kilka zasuszonych ciał krasnoludów, wygrzebanych 
z różnych grobów tego kompleksu i rzuconych tu na kupę. Rezultat 6+ testu 
Mądrości pozwoli datować zwłoki na ponad 120 lat wstecz, byli to szanowani 
górnicy, sądząc po strojach. Nie mają nic cennego, tylko leżące luzem, zetlałe szaty 
pogrzebowe i wyryte na ścianach napisy dawnych modlitw. 

10. Oczyszczona komora grobowcowa. Wiele śladów gnolli w pyle, osoba uważnie się 
przyglądająca może także dostrzec bez trudu świeże ślady. Rezultat 3+ w teście 
Mądrości (można użyć korzyści za zdolność Myśliwy) pozwoli rozpoznać ciężko 
obutego rycerza, najpewniej człowieka – widać ślad pancernego buta i ostrogi. 

11. Komora – łącznik. Pod południową ścianą leży kilka sztuk broni, najwyraźniej zbyt 
mało użytecznej dla gnolli, preferujących broń dwuręczną. Wśród kilkunastu 
przerdzewiałych i popsutych egzemplarzy można tu znaleźć dość nowy topór oraz 
ostry miecz, zawieszony na rozciętym pasie (k6+Bd obrażeń dla każdej z tych broni) 
obie te bronie są wprawdzie ubłocone, lecz w dobrym stanie. 

 

12. Zbrojownia Gnolli.  

Drzwi. Drzwi zamknięte na wielką, prymitywną kłódę. Wyważenie drzwi wymaga 
rezultatu 5+ w teście Budowy. Otwarcie jej za pomocą narzędzi złodziejskich 
wymaga rezultatu 4+ w teście Sprawności (można się wspomagać zdolnością Zwinne 
palce). Użycie prowizorycznych narzędzi (kawałek drutu) obniża o 1 poziom 
stosowane kostki.  
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Pułapka. Przed wejściem do tego pomieszczenia należy nacisnąć dźwignię na 
ścianie wewnątrz, z lewej, tuż przy drzwiach. W przeciwnym razie, zaraz po wejściu 
z centralnego  słupa podtrzymującego sufit wystrzeli grad strzałek w stronę drzwi. 
Trucizna na nich jest wyschnięta i nie działa, strzałki ranią każdego, kto nie zda testu 
Sprawności na 5+, zadając automatycznie k4 trafień po k4 Obrażeń (każde trafienie 
losuje Obrażenia osobno). Strzałek wystarcza do 4 salw. Tylko ciężar 10 kg i więcej, 
naciskający na płytki podłogowe tych pomieszczeń, uruchomi tą pułapkę.  

Znaleziska. Na podłodze znaleźć można 2 mocne tarcze (k8 osłony), ciężki topór 
zadający k10+Bd Obrażeń (władanie nim oburącz wymaga Budowy k10) oraz 2 
krótkie łuki, każdy z kołczanem zawierającym 10 strzał. 

13. Kolejna komora, w kącie leży plecak, w nim 6 pochodni i hubka z krzesiwem. 

14. Komora, w rogu schody prowadzące w górę, do komory nr 15 oraz drugie, 
prowadzące w dół – do komory nr 21. O ile przebywające w niej gnolle nie zostały 
dotąd zaalarmowane, dochodzą stamtąd odgłosy walki. 

15. Zakute w kajdany zwłoki starego krasnoluda – zmarł wczoraj lub przedwczoraj. Nic 
przy sobie nie ma. Jego kajdany błyszczą, jakby były niedawno zamontowane. 
W kącie, na haku wisi pas z 3 lśniącymi na czerwono eliksirami, każdy z nich 
przywróci k4+2 punkty Zdrowia oraz 1 punkt Energii postaci, która go wypije. 

16. Pomieszczenie symetryczne do 6, połączone z nim mostkiem nr 17. Dwuskrzydłowe 
drzwi, prowadzące do pomieszczenia nr 18, ich lewa część jest uchylona, w prawą 
wbito nóż myśliwski na wysokości głowy człowieka. Przejście na lewo prowadzi 
do komory nr 15 – jeśli postacie jeszcze w niej nie były i niosą światło, dostrzegą 
błysk metalu. Jeśli nie mają światła, zauważą tam czerwony poblask. 

17. Mostek nad przepaścią, z jej głębi słychać szum wody. Każdy wchodzący na niego, 
niosący duże obciążenie lub nie poruszający się powoli musi zdać test Budowy. 
Rezultat 5+ spowoduje zawalenie go – dlatego Gnolle nie korzystają z tej trasy. 
Walący się mostek wymaga zdania testu Sprawności, można go wspomagać 
zdolnością Wysportowanie (4+ aby uchwycić się krawędzi, 7+ pozwala od razu 
przeskoczyć na drugą stronę).  

 Osoby wiszące nad przepaścią mogą się wciągnąć w 1 turę, zdając test Sprawności 
z rezultatem 3+ (można używać zdolności Wysportowanie), ewentualnie płacąc 3 
punktami Energii za każdy punkt rezultatu, jakiego zabrakło do zdania tego testu. 

 Osoba stojąca przy krawędzi może w 1 turę pomóc wciągnąć się wiszącemu, 
zdając test Budowy z rezultatem 4+, ewentualnie płacąc 4 punktami Energii 
za każdy punkt rezultatu, jakiego zabrakło do zdania tego testu. 

18. Duża sala, obecnie pełniąca funkcję kuchni gnolli – resztki nieświeżego mięsa wiszą 
pod powałą, w kącie dogasa palenisko. Przebywa tu trzech gnolli-zwiadowców 
i jeden grabieżca – jedzą surowe ochłapy mięsa i porozumiewają się ze sobą 
za pomocą groźnie brzmiących pomruków, parsknięć i okazjonalnych, 
„przyjacielskich” ciosów włochatej pięści. Na prawo przejście bez drzwi – do 19. 

Atak z zaskoczenia. Jeśli postacie starały się zachowywać cicho (i ewentualna 
walka gnollami w pomieszczeniu nr 4 trwała nie więcej niż 2 tury), wszystkie 
te gnolle mają odłożoną broń i w pierwszej turze walki będą rozproszone. W drugiej 
turze podejmą normalną walkę, a w trzeciej wzniecą alarm (patrz następny akapit). 

Walka o kuchnię. Jeśli coś zaalarmowało tą grupę, schowa się ona za uchylonymi 
drzwiami (które zapewniają Osłonę k10) i będą się ostrzeliwać z krótkich łuków, 
jednocześnie przeraźliwie wrzeszcząc na alarm – ich głos przypomina wysoki, 
świdrujący w uszach chichot hien i niesie się znakomicie po korytarzach. Jeśli 
postacie przybywają od strony pomieszczenia nr 3 i spróbują sforsować kładkę 
oznaczoną nr. 17, Gnoll-grabieżca wybiegnie i zaatakuje wręcz pierwszą postać, 
schodzącą z kładki, uniemożliwiając reszcie drużyny dołączenie do starcia wręcz.  

Co się wydarzy po chwili. Dalszy przebieg walki może być różny. Zepchnięte 
do defensywy gnolle spróbują wykorzystać wąskie przejście, będą jednak walczyć 
do śmierci. Hałas walki w kuchni może zwrócić uwagę czempiona, szamana 
i pozostałych gnolli w pomieszczeniach 21 oraz 24. Ruszą, by powstrzymać 
napastników i dotrą tu w przeciągu 6 tur od wzniecenia alarmu. 

Improwizowana broń. W pomieszczeniu tym bez trudu znaleźć można kilka 
groźnych przedmiotów, których da się użyć jako groźna broń.  na sarkofagach leżą 
2 splamione świeżą krwią noże rzeźnicze (w walce zadają k4+Bd Obrażeń) oraz 
tasak (k6+Bd Obrażeń) – wszystkie te narzędzia są dość nieporęczne i nie 
wyważone należycie do skutecznej walki. Dlatego, używanie tych przedmiotów jako 
broni zmniejsza poziom kości cechy walka o 1. Na gzymsie przy południowej ścianie 
stoi flaszka oleju. Skręcenie lontu z kawałka pergaminu, podpalenie i użycie jej jako 
bomby spowoduje efekt taki, jak rozbicie lampy oliwnej (patrz tabelka 
w podręczniku głównym, str. 60).- jednak Obrażenia są większe (użyj 3 kostek 
zamiast 1, np. 3k4 zamiast k4). Funkcję stołów pełnią 2 zamknięte sarkofagi.  

Sarkofagi. Osoba znająca pismo thrazańskie może zdać test Mądrości (6) aby 
domyślić się, że był tu pochowany ktoś ważny. Otwarcie każdego z nich wymaga 
rezultatu 5+ w teście Budowy. Wewnątrz znajdują się zwłoki dostojników 
krasnoludzkich: 

 Sarkofag lewy: Szlachcic, odarty z cennych przedmiotów – palec z sygnetem 
urwano.  

 Sarkofag prawy: Żona szlachcica. O dziwo, ma na szyi naszyjnik z malutkim 
rubinem, warty 2 sz. Naszyjnik jest obłożonyi klątwą. Ktokolwiek założy 
go na szyję (choćby na chwilę), a nie jest kobietą rasy krasnoludzkiej, będzie przez 
kolejne 10 godzin odczuwać efekt osłabienia (jest on kumulatywny z osłabieniem 
wynikającym ze społowienia, a także przeciążenia). Naszyjnik będzie się jarzył dla 
maga używającego zaklęcia Wykrywanie tak jak każdy przedmiot magiczny, moc 
klątwy stanie się jasna po użyciu zaklęcia Zrozumienie, jednak nie da się odczynić 
przedmiotu zaklęciem Odczynianie – można natomiast użyć tego zaklęcia 
do usunięcia efektu klątwy z osoby, która założyła naszyjnik. 
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19. Pomieszczenie w budowie. Widać tu 2 prymitywne wiadra, dużo gruzu, kilka 
połamanych narzędzi, jakiś dwóch wychudzonych niewolników (krasnolud 
i człowiek), zakuci w kajdany, zmarli parę dni temu, gnolle odarły ich częściowo 
z mięsa, ale widać wychudzeni robotnicy do smacznych nie należeli. Na lewo 
korytarz, na jego końcu drzwi, zamknięte od zewnątrz na solidną sztabę, prowadzą 
do pomieszczenia nr 20.  

20. Szef bandy trzyma tu ważnego więźnia, jednak sam więzień nic nie wie. Jest 
to Albert Throvis, syn zamożnego kupca. Pamięta jedynie napad na dyliżans, gnolle 
i ciemność. Jest przestraszony, ale będzie wzywał pomocy. Oferuje w nagrodę 1 
sztukę złota (100 ss) dla każdego, kto podejmie się go eskortować do Ghider. 

21. W przypadku gdy postacie dostały się do kompleksu o własnych siłach, w tej 
komorze trenują walkę dwa gnolle (o ile nie zostały zaalarmowane walką 
w pomieszczeniu 18): 1 czempion (odróżnia się farbowaną na karminowo, wielką 
grzywą, większą muskulatorą i obszerną kolczugą) i 1 grabieżca. Czempion, poza 
standardowym ekwipunkiem, opisanym w podręczniku głównym, nosi także 
na szyi klucz, otwierający kratę w pomieszczeniu 1.  Wyczują one zbliżającą się 
drużynę na takich zasadach, jak strażnicy w (3). Jeśli alarm dotarł wcześniej do tego 
pomieszczenia, będzie ono puste. Jeśli postacie zaczęły jako więźniowie, to 
pomieszczenie jest puste – czempion siedzi w jaskini nr 24, a grabieżca poszedł 
przeszukać pojmaną drużynę (patrz: Mamy gościa, str. 5).  

22. Jeśli przygoda rozpoczęła się z postaci przykutych w lochu, tu właśnie zaczynają 
postaci graczy. W przeciwnym razie nie ma tu nic poza kajdanami na ścianach.  

23. Korzenie wielkiego dębu. U podstawy w korze pnia widać wielką dziurę – wnętrze 
pnia jest wydrążone i zamontowano w nim solidną drabinę. Prowadzi ona ku górze 
– jeśli drużyna przyszła do lochu o własnych siłach przed zmrokiem, widać u jej 
wylotu dzienne światło. W przeciwnym razie na zewnątrz jest noc i czuć jedynie 
świeże powietrze z góry, lecz nic nie widać w otworze.  

Tajne przejście. W północnowschodniej części jaskini znajduje się ukryte przejście 
wiodące do 24. Dostrzegą je postacie, poświęcające na oglądanie tej jaskini 
co najmniej minutę, o ile uzyskają rezultat 4+ w teście Bystrości (mogą wspomagać 
się zdolnością Czujność). Korzenie wielkiego drzewa, spód pnia jest wydrążony, 
przymocowano w nim solidną drabinę, wiodącą na górę.  

Skarbiec. Wśród twardych korzeni, ulokowano skarbiec, zamknięty łańcuchem: 

 Aby go otworzyć siłą, potrzebny jest rezultat testu Budowy: 7+  

 Aby ją otworzyć narzędziami, potrzebny jest rezultat testu Sprawności: 8+  

Wewnątrz skarbca leży kilka sakiewek, w tym jedna należąca do kupca z Ghider – 
wyszywana w charakterystyczne wzory. Wewnątrz znajduje się 38 ss oraz pierścień 
cechowy kupca. Wraz z wyszywaną sakiewką będą to dostateczne dowody dla 
szeryfa, że to te gnolle stały za napaścią na gościńcu.  

Drabina. Po 26 stopniach w górę, drabina dochodzi do punktu zwiadowczego 
(dobrze zamaskowana platforma na wysokości 8 m nad ziemią, w gałęziach 
wielkiego drzewa, da się stamtąd bezpiecznie zejść z użyciem liny).  

Platforma (nie odwzorowana na planie podziemi). Owalna powierzchnia 
o szerokości 2 m i długości 3 m (w najszerszych miejscach), zlokalizowana 
w konarach dębu, na wysokości 12 metrów ponad ziemią. Z jednej strony 
zamocowana jest drabina prowadząca do przejścia w pniu, z drugiej – 2 liny. 
Rezydują tu dwa gnolle – zwiadowcy. Usłyszą oni i ostrzelają z łuków każdą osobę, 
nie będącą gnollem, usiłującą się wspiąć po drabinie. Oba gnolle zdążą oddać po 2 
strzały w pierwszą wspinającą się osobę. Jeśli to nie powstrzyma wspinających, 
skorzystają z lin – zrzucą je i spróbują zjechać z platformy na ziemię, po czym 
uciekną. Zmuszone do walki wręcz, Gnolle-zwiadowcy będą używać swoich maczug. 
W przypadku ucieczki z pomocą lin, MG może przetestować Sprawność gnolli, 
rezultat 4 i więcej oznacza bezpieczne zjechanie na ziemię, inny wynik – upadek i k6 
Obrażeń. Zadanie minimum 6 obrażeń linie spowoduje jej przecięcie. 

24. Naturalna, nieco poszerzona jaskinia ze sklepieniem na wysokości nieco ponad 3 m. 
Gnolle odpoczywają tu na codzień. Obecnie przebywa tu szaman i dwójka 
grabieżców (o ile nie zostały zaalarmowane walką w pomieszczeniu nr 18). Pod 
ścianą wielki tron z różnorodnych kości, splecionych rzemieniami i ozdobiny 
piórami. Jeśli postacie zaczynały w lochu, na tronie siedzi czempion gnolli. 

Podłoga. Pełno kości leży rozrzuconych na ziemi – przeważnie owcze, ale także 
ludzkie i krasnoludzkie. Każdy gracz, którego postać przeszukuje kości, rzuca k6. 
Wynik 1 oznacza, że znajduje pognieciony kawałek pergaminu (sam narożnik 
z pieczęcią herbową Lorda Dredmora – rezultat testu Mądrości 5+ pozwoli ocenić, 
że jest to herb ytreńskiego szlachcica).  

Pokonanie wszystkich gnolli (lub zmuszenie do ucieczki np. Zaklęciem Panika) 

oznacza zwycięstwo drużyny. Jeśli postacie zaczynały sesję pojmane w lochu, już samo 

wydostanie się na wolność będzie dla nich sukcesem – wykończenie ich prześladowców 

można tu uznać za cel dodatkowy. W obu przypadkach, szczęśliwe wyjście się z podziemi 

i powrót do najbliższej osady (Ghider) kończy ten scenariusz. Po okazaniu dowodów 

rozprawienia się z gnollami (wystarczą ich skalpy), szeryf wypłaci nagrodę zgodnie 

z treścią swego ogłoszenia, nawet jeśli drużyna wcześniej nie zgłaszała się do zadania 

(patrz: W Ghider - informacje początkowe dla graczy, str. 2). 

Skarby, odnalezione w podziemiach, należą się znalazcom. Po ukończeniu przygody 

postacie będą chciały zapewne wydać swoje ciężko zarobione pieniądze. Ghider jest 

jednak niewielką osadą, żadnej broni, pancerzy, przedmiotów magicznych czy 

o nietypowych właściwościach kupić się tu zwyczajnie nie da. Czas wyruszyć 

do większego miasteczka, gdzie ciekawych sklepów i wykwintnych usług nie brakuje. 

  



Diadem Gra Fabularna – Scenariusz „U korzeni” 

Cechy wszystkich przeciwników, występujących 

w tym scenariuszu, można odnaleźć w podręczniku 

głównym do gry fabularnej Diadem, na str. 90. 

Niniejszą stronę możesz po wydrukowaniu 

przyczepić spinaczami na wewnętrznej stronie 

tekturowego ekranu, którym zasłaniasz swoje notatki 

i rzuty przed spojrzeniami graczy. Poniższe pola 

ułatwiają zarządzanie stanem zdrowia przeciwników 

– gdy gnoll zostaje ranny, skreślasz odpowiednią 

liczbę kwadratów. Gdy skreślisz połowę aktualnie mu 

pozostałych, zostaje społowiony. Gdy straci 

wszystkie, ginie. 

Gnolle – grabieżcy 

Zdrowie:    

Zdrowie:    

Zdrowie:    

Zdrowie:    

Zdrowie:    

Zdrowie:    

Zdrowie:    

Zdrowie:    

Zdrowie:    

Zdrowie:    

Zdrowie:   

Gnolle – zwiadowcy 

Zdrowie:    

Zdrowie:    

Zdrowie:    

Zdrowie:    

Zdrowie:    

Gnolle – szamani 

Zdrowie:  

   

Moc:  

  

  

Energia:  

   

Zdrowie:  

   

Moc:  

  

  

Energia:  

   

Gnolle – czempioni 

Zdrowie:  

  

  

  

Moc:  

  

Energia:  

  

  

Zdrowie:  

  

  

  

Moc:  

  

Energia:  

  

  


