
POSTACI 
 
Romuald CięŜkoręki  
siła 9 
umysł i zmysły 2 
punkty Ŝycia 15 
dodatkowe umiejętnośći: 
wchodzenie z bara, poziom 5 
mocna głowa, poziom 3 
topór, poziom 3, obraŜenia max. 10 
 
Romuald CięŜkoręki  – gwardzista, który zawsze marzył o tym, by poślubić królewnę. 
Niezbyt elokwentny, za to niezwykle bitny. Jego pasją Ŝyciową jest kolekcjonowanie 
wszystkiego, co moŜe zrobić krzywdę (noŜe, tasaki, maczugi, duŜe kamienie...). W sferze 
uczuciowej jest za to niezwykle wraŜliwy i naiwny. Namalowany przez siebie obrazek 
królewny zawsze nosi w kieszeni na sercu. 
 
Gryzelda Jakpiękna 
siła 3 
umysł i zmysły 8 
punkty Ŝycia 8 
dodatkowe umiejętności: 
otwieranie zamków, poziom 5 
czar sterowania innym człowiekiem, poziom 3, Gryzelda traci z góry 1 punkt Ŝycia za kaŜde 5 
minut sterowania 
w ekwipunku ma 2 porcje trucizny 
 
Gryzelda Jakpiękna – tak naprawdę królowa sąsiedniego królestwa. Zaczarowane 
lustereczko powiedziało jej, Ŝe jedyną kobietą od niej piękniejszą jest uwięziona królewna. 
Bierze udział w wyprawie, by zmienić ten stan rzeczy – rozwaŜa otrucie jej zaczarowanym 
jabłkiem, uduszenie lub podobne rzeczy... Wszystko tak, Ŝeby nikt się nie dowiedział. Udaje 
Ŝądną przygód przedstawicielkę gildii złodziei. 
 
Anzelm Wybuchłmiwtwarz 
siła 2 
umysł i zmysły 9 
punkty Ŝycia 6 
dodatkowe umiejętności: 
waŜenie eliksirów, poziom 5 
sztylet, poziom 2, obraŜenia max. 4 
w ekwipunku podstawowe zioła lecznicze 
 
Anzelm Wybuchłmiwtwarz – starawy i roztargniony, ale wzbudzający zaufanie alchemik 
Dysponuje róŜnorakimi maściami na róŜne okazje. Potrafi takŜe w razie potrzeby wytworzyć 
środki wybuchowe i inne potrzebne substancje chemiczne. Marzy o zdobyciu sercu smoka, 
które ma mu posłuŜyć do stworzenia eliksiru wiecznej młodości. Mimo miłej 
powierzchowności, w realizacji celu nie powstrzyma się przed niczym. Nie chce ujawnić 
swoich planów, gdyŜ panicznie boi się, Ŝe ktoś podkradnie mu eliksir. 
 
 



Kaspian Przemykającywcieniu 
siła 6 
umysł i zmysły 5 
punkty Ŝycia 12 
dodatkowe umiejętności: 
skradanie, poziom 5 
atak z ukrycia, poziom 4 
szabla, poziom 2, obraŜenia max. 7 (z ukrycia podwójne) 
 
Kaspian Przemykającywcieniu – skrytobójca i agent ich królewskich mości. Jego zadaniem 
jest nadzorowanie całej misji, a po jej zakończeniu lub w trakcie unicestwienie pozostałych 
członków druŜyny (rodzice królewny nie chcą się dzielić królestwem i wydawać ją za kogoś 
przypadkowego za mąŜ). Jego kolorem jest czerń. Po wielu latach pracy „w fachu” zaczyna 
mieć wyrzuty sumienia. 
 
 
 
 
Bohaterowie obdarzeni są współczynnikami zaleŜnymi od mistrza gry. MoŜna pominąć 
rzucanie monetą, jeśli gracz bardzo ciekawie opisze czynność lub wpadnie na inteligentny 
pomysł rozwiązania sytuacji. Warto, Ŝeby gracze byli tego świadomi ;) 


