
KIEDY SNY STAJĄ SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ 

Przed frontowymi drzwiami stał sam Klaus Stravinsky. Wielkiej sławy wirtuoz skrzypiec, człowiek o niespotykanej 

wrażliwości i technice. Plotki głosiły, że porzucił pracę w prestiżowej filharmonii Wiedeńskiej na rzecz podroży po świecie. 

Oczekiwałeś go dopiero w przyszłym tygodniu; sądząc po jego napiętej twarzy musiał mieć ważny powód aby pojawić się już 

teraz. Godzinę później siedzieliście w salonie pijąc whisky i paląc cygara. Klaus swym aksamitnym głosem rozpoczął 

opowieść. Pół roku temu dowiedział się o nagłej śmierci swojego dawnego mistrza, Ericha Zhanna. Otrzymał od niego w 

spadku nuty, futerał ze skrzypcami oraz dziennik. Klaus przeczytał, że jego stary przyjaciel wpadł przypadkiem na trop 

działalności wyznawców Nyarlathotepa. Ci szaleńcy zamierzali wykorzystać mityczny Srebrny Klucz aby złączyć krainę snów z 

naszą rzeczywistością. Całe szczęście był jeszcze czas aby pokrzyżować ich plany. Kultyści musieli wpierw znaleźć miejsce w 

którym użyją klucza oraz potrzebowali zawrzeć sojusz z potężnymi istotami, które wspomogłyby ich w tym mrocznym 

przedsięwzięciu. 

Razem z Klausem zadecydowaliście, że on podąży śladami działalności kultu i może uda mu się dzięki temu odkryć miejsce 

przeprowadzenia rytuału, natomiast ty postarasz się pokrzyżować im plany w zdobyciu potężnych sojuszników. 

Preludium: 

Uwaga: Musisz zadecydować w jakiej kolejności chcesz przejść trzy scenariusze. 

 

Kilka dni później otrzymałeś telegram od Klausa, okazało się, że podsłuchał rozmowę członków kultu 

Nyarlathotepa. Wychwycił z niej kilka niezwykle istotnych informacji. Otóż z nieznanej przyczyny kult zamierzał odnaleźć w 

Providence niejaką Ritę Burton z domu Marshów. Dziwnym zbiegiem okoliczności znałeś ród Burtonów, więc najpierw 

mogłeś skontaktować się z ojcem męża Rity aby wybadać całą sytuację.  Przejdź do scenariusza Dziwny Przypadek 

Benedicta Burtona.  

Kolejny trop wiódł prosto do Townshend w stanie Vermont. Nic nie wskazywało na działalność kultu, natomiast znajomy 

emerytowany szeryf prosił o pomoc w rozwiązaniu zagadki zaginionych mieszkańców. Sprawa nie była przeznaczona dla 

tradycyjnych organów ścigania z powodu dziwnych ślady kopyt oraz krabów, które odnaleziono w okolicach domostw ofiar. 

Nie mając pewności czy te wydarzenia były powiązane z bieżącą sprawą, wolałeś je na wszelki wypadek zbadać.  Przejdź 

do scenariusza Nieuchwytny. 

Przeglądając Arkham Gazette natrafiłeś na dziwny artykuł, w którym redaktor nabijał się z paranoi nowojorczyków. Otóż 

pewien redaktor brooklyńskiego tygodnika przypisywał wybuch kamienicy w Red Hook siłom nadprzyrodzonym, czy też 

samem Szatanowi. Chętnie potraktowałbyś tę historię jako tanie poszukiwane sensacji, gdyby nie fakt że wśród ofiar 

wymieniono pewnego znanego ci okultystę o holenderskim rodowodzie. Taka osoba doskonale posłużyłaby za narzędzia 

diabolicznego kultu Nyarlathotepa.  Przejdź do scenariusza Przeznaczenie w Red Hook. 

Uwaga: W zależności od poziomu trudności drugiego i czwartego scenariusza, dołóż do puli woreczka chaosu następujący 

żeton: Łatwy  Standardowy  Trudny  Ekspercki  

Przygotowanie worka chaosu. 

Łatwy:  

Standardowy:  

Trudny:  

Ekspercki:  

 

 

 



1. Dziwny Przypadek Benedicta Burtona 

Uwaga: Nie czytaj dopóki nie ukończysz scenariusza! 

 Benedict Burton postradał życie, uciekł lub badacze zrezygnowali – dołóż do woreczka chaosu żeton . 

2. Nieuchwytny 

Uwaga:  Nie czytaj dopóki nie ukończysz scenariusza! 

 Agent uciekł bądź został zdemaskowany i uciekł - dołóż do woreczka chaosu żeton . 

3. Przeznaczenie w Red Hook 

Uwaga: Nie czytaj dopóki nie ukończysz scenariusza! 

 Kultyści przywrócili swojego mistrza do żywych – dołóż do woreczka chaosu żeton . 

 Kultyści uzyskali mądrość – dołóż do woreczka chaosu żeton . 

 Rytuał wymknął się spod kontroli – każdy badacz otrzymuje losowe osłabienie. 

 Jeśli wszyscy badacze zrezygnowali wylosuj jedną z trzech końcowych tajemnic. 

Jeśli ukończyłeś wszystkie powyższe scenariusze możesz przejść do ostatniego scenariusza! 

4. Podniebny koncert 

Jeśli Dziwny Przypadek Benedicta Burtona zakończył się przez: 

 Benedict Burton uciekł bądź badacze zrezygnowali - postąp od razu do tajemnicy 1b. 

Jeśli Nieuchwytny zakończył się przez: 

 Agent uciekł bądź badacze zrezygnowali - dołóż do talii - Zeppelin wroga Eksperyment, zyskuje on zdolność Łowca 

– Klaus Stravinsky. 

Jeśli Przeznaczenie w Red Hook zakończył się przez: 

 Kultyści przywrócili swojego mistrza do żywych lub uzyskali mądrość - Klaus rozpoczyna scenariusz z 2 punktami 

obrażeń oraz 2 punktami przerażenia. 

 

 

 


