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Nie otwierać przed rozpoczęciem gry.
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Rewers 1

Gdy przekraczacie próg pomieszczenia, sły-
szycie łagodny głos Laury.

Witajcie, agenci. Mam nadzieję, że zdążyli-
ście odpocząć po ostatnim zadaniu. Musicie 
być w doskonałej formie, jeśli macie z powo-
dzeniem wypełnić następną misję.

Kapsuły są już gotowe do skoku. Udajcie się 
do Boba po dalsze instrukcje.

Teraz po kolei odkryjcie i odczytaj-
cie na głos karty od B do E.

Wchodzicie do kapsuł. Rozpoczyna się pro-
cedura aktywacyjna, a głos Laury słychać 
ze wszystkich stron.

Zostaniecie przeniesieni do roku 1882 do mia-
steczka, którego mieszkańcy zaczęli się intere-
sować przeróżnymi maszynami i innowacjami.

Wasi nosiciele pochodzą z tej mieściny. Każ-
dy z nich ma inny talent i umiejętności. Do-
brze wykorzystajcie ich mocne strony.

Bob wydaje się wam dziwnie spokojny. Zbie-
racie się wokół niego i słuchacie, jak opisuje 
szczegóły misji.

Dobrze znacie schemat. Zachowajcie zimną 
krew i załatwcie sprawę tak, żebyśmy nie mu-
sieli wydać fortuny na kolejne skoki.

Waszym zadaniem jest zapobiegnięcie po-
wstaniu potwierdzonej zmiany temporalnej.

Jak zawsze zdam przed konsorcjum szczegóło-
wy raport z przebiegu misji. Macie dać z sie-
bie wszystko!
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Głos Boba ledwo przebija się przez hałas uru-
chamiających się kapsuł.

Nie marnujcie czasu na bzdury! To nie wakacje, 
tylko wasza praca. Pamiętajcie, żeby znaleźć 
…ghhzz… proces i przywrócić …zzz… do 
normalnego stanu. I koniecznie zostawcie …
gzt… w …zzgtht… w spokoju!

TRANSFER

Każdy z graczy wybiera nosiciela (nie zapo-
mnijcie umieścić na jego karcie punktów życia 
i monet).
Kartę OBJAŚNIENIE IKON (karta numer 51) na-
leży umieścić w pobliżu obszaru gry.
Wybierzcie kapitana czasu.
Kapitan czasu składa karty BAZY i umieszcza 
je obok planszy, a następnie rozkłada karty 
obszaru SKLEP WIELOBRANŻOWY, umiesz-
czając je na planszy rewersami do góry, 
po czym odczytuje na głos treść karty A. 
Tak zaczyna się przygoda.

W bieżącej misji kontrolowani przez was no-
siciele będą posiadać poniższe umiejętności:

OSTATECZNE PRZYGOTOWANIE

Umieśćcie:
1. Karty PRZEDMIOTÓW rewersami do góry 

w wyznaczonym dla nich miejscu.
2. 4 karty PLANU awersami do góry w wyzna-

czonych dla nich miejscach na planszy.
3. Znacznik grupy na SKLEPIE WIELOBRANŻO-

WYM – to miejsce, w którym się pojawicie.
4. Znacznik czasu na 30 JC (35 JC, jeśli w misji 

bierze udział 3 agentów).
5. Karty MISJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM/MISJA 

NIEUDANA w wyznaczonym dla nich miejscu 
rewersami do góry.

Zwinność Charyzma Siła

Koło zębate z kuźni.

Duza zebatka
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Asystent młynarza wręcza ci zębatkę, którą miał 
zawieszoną na szyi. Błaga was, żebyście pomogli mu 

odnaleźć zaginioną żonę. Przekonuje, że wisiorek wam 
w tym pomoże.

Kupiona od mężczyzny w kuźni. Butelka zawiera 
2 dawki leku. Umieśćcie 2  na tej karcie. Na 
etykiecie jest napisane „Sprawdza się świetnie 
w zbijaniu gorączki wynikającej z choroby lub 

ugryzień”. Dowolny gracz może użyć 1 żetonu, 
żeby pozbyć się gorączki albo usunąć żeton ugry-
zienia. Zastanawiasz się, czy można to jeszcze do 

czegoś wykorzystać.

ButelkaPanaceum  
Maksymiliana MaksymalnegoPolowka malego kola zebatego
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Znaleziony w starej stodole. Nikt nie będzie za 
nim tęsknił, a wam może się kiedyś przydać.

Gracz, który posiada ten PRZEDMIOT,  
może przy dowolnym rzucie na   

rzucić .

Lom

8
10

Pyszne ciasto z jagodami

Jaki sekret skrywa ta piekarnia, że jej wypieki są 
tak pożywne? Możesz w dowolnej chwili zjeść 

(odrzucić) ciasto, żeby odzyskać 1 .
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Swieze produkty 

Świeże owoce i warzywa zakupione w sklepie wie-
lobranżowym.

Dowolny gracz może zjeść (odrzucić) produkty, 
żeby odzyskać 1 .

Zębatka z pudełka zegarmistrza.

Duze kolo zebate Kot

Kot piekarza lubi być w centrum uwagi. Przez 
jakiś czas chodzi z wami po miasteczku.
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Butelka pelna eliksiru

Butelka jest wypełniona opalizującym eliksirem. 
Piekarzowi udało się odkryć sposób, aby kraść 
młodość innych ludzi i używać jej na własną 

korzyść. Użyj eliksiru, żeby zwrócić to, co 
zostało skradzione.

Drewniany pobijak

Znaleziony w domu. Raczej nikt nie będzie za nim 
tęsknił, a może się jeszcze okazać przydatny.

Gracz, który posiada ten PRZEDMIOT, 
może użyć  w każdym rzucie na .

Stary zeszyt

W sianie znajdujecie bardzo stary zeszyt 
noszący ślady intensywnego użytkowania. Nie-
liczne puste strony, które jeszcze nie wypadły, 
są pożółkłe ze starości. Wygląda na to, że nie 

ma większości kartek. Na wewnętrznej stronie 
okładki widnieje podpis „Oliver”, a na jednej 

z niewielu zachowanych stron jest napis:

Pies – bardziej energiczny.

Koń – silniejszy i bardziej wytrzymały.

15
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20
22

Hipnotyzujący. Zdaje się wytwarzać jasną poświatę 
niczym skrzący się gwiezdny pył. Jest piękny, iście 

magiczny. Przesypujecie odrobinę do leżącego 
nieopodal słoiczka. Zdaje się nic nie ważyć. 

Użyjcie go mądrze. Jeden agent może użyć proszku 
z jednoatomowego złota, żeby odzyskać 2 , 
nawet w momencie śmierci (bez utraty JC). Być 
może da wam siłę, żeby naprostować sprawy.

Weźcie  .

Proszek  
z jednoatomowego zlota
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Niepelna butelka eliksiru

Butelka jest wypełniona do połowy opalizującym 
eliksirem. Piekarzowi udało się odkryć sposób, 
aby kraść młodość innych ludzi i używać jej na 

własną korzyść. Użyj eliksiru, żeby zwrócić to, co 
zostało skradzione.

Male kolo zebate

Mała zębatka z pękniętej psiej obroży.

Polowka malego kola zebatego

Połowa małej zębatki na łańcuszku od 
staruszki z jaskini.
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Na spodzie pudełka znajduje się 
dziwny zapis.

Czas ruszyć głową...
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PUNKTACJA MISJI

W zależności od liczby skoków, które wykonaliście, 
by pomyślnie zakończyć misję, zdobywacie punkty 
w następujący sposób:

1 skok 2 skoki 3 skoki 4 skoki

50 pm 35 pm 20 pm 5 pm

Dodajcie 1 PM za każdą , która pozostała. 

Odejmijcie 1 PM za każdą 
  poniżej 0.

Zanotujcie swój ostateczny wynik: 

Papier toaletowy

Klucz

Tracisz 1 .

Jeszcze chwila i po sprawie!

Stary klucz, który otrzymaliście od staruszki 
w jaskini.
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MISJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM
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Chyba wreszcie zaczynacie rozumieć, o co w tym 
chodzi. Najwyższa pora. No dobrze, idźcie podliczyć 
swój wynik. Przed nami nadal sporo pracy. Dlaczego 
niektórzy odczuwają potrzebę manipulowania prze-
biegiem historii… Nigdy tego nie zrozumiem. Ale hej, 
dzięki temu mamy pracę. Dobra robota.

Weźcie PRZEDMIOT 28.



Awers 11

40

MISJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM

41

MISJA NIEUDANA (JC)

42

MISJA NIEUDANA (JC)

PRZECZYTAJ, JEŚLI PO RAZ DRUGI 
PONIEŚLIŚCIE PORAŻKĘ Z POWODU 

BRAKU CZASU. 

43

MISJA NIEUDANA
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Wygląda na to, że w miasteczku wyjątkowo dużo się 
dzieje. Skupcie się i nie dajcie się rozproszyć niczemu, 
co nie ma związku ze sprawą.

PRZEDMIOTY oznaczone  pozostawcie na miej-
scu, natomiast pozostałe elementy gry wracają na 
swoje początkowe miejsca albo przyjmują wartości 
startowe. Przeczytajcie ponownie karty D i E z BAZY 
i spróbujcie jeszcze raz!

Weźcie .

Dzięki temu będziecie mogli zacząć następny skok 
w wybranym przez was obszarze.

Powiedziałem konsorcjum, że zatrudniamy w naszej 
agencji tylko najlepszych agentów. Chciałbym chociaż 
raz móc poprzeć swoje słowa przykładem! Owszem, 
zniszczyliście maszynę, ale nie przywróciliście wszyst-
kich ofiar do pierwotnego stanu. W dodatku piekarz 
jest dalej młody i zdrowy, więc będzie miał czas, żeby 
odtworzyć swoje dzieło. Wasze zadanie polegało na 
zapobiegnięciu powstaniu zmiany temporalnej! Mo-
żecie tam wrócić i naprawić swoje błędy, ale musicie 
zacząć od początku, jeśli macie to zrobić dobrze. Wa-
sza kariera wisi na włosku, agenci!

PRZEDMIOTY oznaczone  pozostawcie na miej-
scu, natomiast pozostałe elementy gry wracają na 
swoje początkowe miejsca albo przyjmują wartości 
startowe. Jeszcze raz przeczytajcie karty D i E z BAZY 
i zacznijcie od początku.

Udało się wam zapobiec anomalii, ale nie zniszczyli-
ście maszyny! Ktoś mógłby znowu użyć tego ustroj-
stwa i skończylibyśmy z kolejną zmianą temporalną. 
Wszystko ma swoje konsekwencje! Musicie myśleć, 
agenci! Na wasze szczęście, dostaliśmy informację 
od innego agenta, że jakiś obłąkany pustelnik wpadł 
w szał i zniszczył ją za was. Upiekło się wam.

Weźcie PRZEDMIOT 28.

Rozumiem, że nie spoczniecie, póki nie puścicie agen-
cji z torbami, co? Może chcecie jeszcze sobie usiąść 
i zaprosić przyjaciół na herbatkę? Herbatka i ciastka – 
brzmi uroczo, nieprawdaż? To nie jest wyjazd rekre-
acyjny, ludzie! Bierzcie się do roboty!

PRZEDMIOTY oznaczone  pozostawcie na miej-
scu, natomiast pozostałe elementy gry wracają na 
swoje początkowe miejsca albo przyjmują wartości 
startowe. Raz jeszcze przeczytajcie karty D i E z BAZY 
i spróbujcie ponownie!

Weźcie .

Dzięki temu będziecie mogli zacząć następny skok 
w wybranym przez was obszarze.
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Susie Garland
Mała dziewczynka

Susie to żywe srebro. W każdym 
obszarze może się raz poruszyć za 

darmo (bez utraty JC). Jeżeli utknęła 
na jakimś polu albo bierze udział 
w teście, zużywa taką samą liczbę 

JC, co inni gracze, aż do opuszczenia 
tego obszaru.

Możemy już iść?

3 2 2 2 2

Sophia Zingaro
Mleczarka

Sophia to młoda i bardzo piękna 
osóbka – i zdaje sobie z tego sprawę. 

Nie stroni od ciężkiej pracy i ma 
cięty język.

Sophia może użyć 
dodatkowej kości 
przy każdym teście 
charyzmy z udzia-
łem mężczyzn.

Mam jedną pasję – 
usidlanie mężczyzn.

2 3 2 2 2

Hiram Bennett
Dżentelmen

Hiram najbardziej ceni sobie uczciwą walkę 
między mężczyznami, ale jako dżentelmen 

na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo 
niewiast i dzieci.

Przy każdej walce, w któ-
rej pojawiają się tarcze 
z czaszkami, jeśli na polu 
z Hiramem znajduje się 
kobieta, używa on swojej 
laski jak broni, żeby 
ochronić niewiastę.

Hiram rozpoczyna grę z 1 .

Mężczyzna, który nie myśli 
samodzielnie, mógłby równie 

dobrze nie myśleć wcale.

2 2 2 2 2

Harrison Piggs
Kieszonkowiec

Harrison to niezły cwaniaczek. Przez 
całe życie musiał kombinować, więc 

z prawem mu nie po drodze.

Raz w czasie każdego testu może 
zamienić 1 czaszkę z kości na .

Praca nie zając…

3 2 2 2 3

+1

+1
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OBJAŚNIENIE IKON 
UMIEJĘTNOŚCI

ŻETONY

UWAGA!

Zwinność Charyzma Siła 

Jagody Monety Mąka Lekarstwo

Co najmniej 1 agent musi umieścić piona na 
polu odpowiadającym karcie, gdy tylko zespół 
wejdzie do obszaru.

Agent nie może opuścić karty, dopóki nie 
zakończy testu.

Nie macie dostępu do tej karty, dopóki nie 
zdobędziecie uprawnień.

Żeton ugryzienia.

8
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9

Roy Cranshaw

Vivian Burcombe

Bernice Black
48
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Bernice Black
Nauczycielka

Bernice jest mądra i twarda – zresztą 
nie ma wyboru.

Raz w czasie każdego testu  
może zamienić tarczę z czaszką  

na zwykłą tarczę.

Tylko ja mogę zrobić z tego 
miasteczka cywilizowane miejsce.

2 3 2 3 2

Roy Cranshaw
Farmer

Roy doskonale radzi sobie 
ze zwierzętami.

Może rzucić dodatkową 
kością przy każdym teście 
związanym ze zwierzętami.

Gdyby tylko ludzie byli bardziej 
podobni do zwierząt...

2 1 3 4 3

Vivian Burcombe
Dama

Vivian onieśmiela samą swoją obecnością.

Jeżeli przebywa na polu, które powinno 
powodować natychmiastową utratę punktu 

życia, to anuluje tę właściwość.

Vivian zaczyna z 1 .

Preferuję towarzystwo  
osób kulturalnych.

2 2 2 3 2

+1

OBJAŚNIENIE IKON 
UMIEJĘTNOŚCI

ŻETONY

UWAGA!

Zwinność Charyzma Siła 

Jagody Monety Mąka Lekarstwo

Co najmniej 1 agent musi umieścić piona na 
polu odpowiadającym karcie, gdy tylko zespół 
wejdzie do obszaru.

Agent nie może opuścić karty, dopóki nie 
zakończy testu.

Nie macie dostępu do tej karty, dopóki nie 
zdobędziecie uprawnień.

Żeton ugryzienia.
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Sklep wielobranzowy
SKLEP WIELOBRANŻOWY – B
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Słyszeliście? Kolejna osoba zaginęła! 
Wiecie, kto to był? Podobno pomocnik 
młynarza jest bardzo zaniepokojony.  
Co tu się, u diabła, dzieje?

Jeśli Harrison przebywa na tym 
polu, może spróbować (raz na skok) 

okraść mężczyznę.

Żeby tego dokonać, 
musi zdać test w jed-
nym rzucie.

Jeżeli mu się uda, może wziąć 1 .

Wchodzicie do tętniącego życiem 
sklepu w tym osobliwym miasteczku. 
Klienci kręcą się po pomieszczeniu, 

robiąc zakupy, podczas gdy część 
mieszkańców przychodzi po pro-

stu poplotkować.

Z lewej strony w kącie klient przygląda 
się produktom.

Sklepikarz stoi za ladą gotowy 
dobić targu.

Za nim, na rzędach półek widać szeroki 
asortyment towarów.

Na końcu lady znajduje się cała masa 
świeżych owoców i warzyw dostarczo-

nych przez miejscowych farmerów. 

Ozdobny zegar powieszony na tyłach 
sklepu przypomina wam o upły-

wie czasu.

Julius i Oliver, 1879 r.

Sklepikarz wita was zza lady. 
Pomimo jego uśmiechu i uprzej-
mego zachowania macie wrażenie, 
że trochę go irytujecie.

Niestety nie mogę wam pomóc, jeśli 
nie macie pieniędzy. Jeżeli szukacie 
pracy, to młynarz potrzebuje kogoś 
do pomocy.

 2
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Piekarnia
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Pięknie zdobiony zegar odlicza 
minuty do końca waszego czasu.

Zapłać 1 , żeby wziąć 
PRZEDMIOT 12.

Idziecie główną ulicą miasteczka, 
a powietrze wypełniają rozkoszne 

zapachy. Znak nad drzwiami 
budynku, przy którym przystanęliście, 

potwierdza, że dotarliście do  
miejskiej piekarni.

Z lewej strony znajdują się  
drewniane drzwi.

Przystojny młody mężczyzna wita was 
z uśmiechem.

Za nim widzicie sklepowe półki.  
Ich zawartość kusi was niezmiernie.

W rogu śpi kot.

Drzwi są zamknięte. Zdaje się, że 
prowadzą na tyły piekarni. Pomiesz-
czenie wypełnia para, słychać też 
łoskot maszyn. Wasze nozdrza 
wypełniają się zapachem świeżych 
wypieków, od którego cieknie ślinka.

Jeśli masz klucz 29 i ,

możecie udać się do OBSZARU 11  
(bez rzucania kością  

kapitana czasu).
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Na pustych półkach leży samotne 
ciasto z jagodami.

Zapłać 1  i weź  
PRZEDMIOT 9.

Przystojny młody mężczyzna uśmiecha się 
na wasz widok. Jest bardzo dobrze zbudo-
wany – najwyraźniej przerzucanie dwu-
dziestokilogramowych worków z mąką 
korzystnie wpłynęło na jego sylwetkę. 
Witajcie! Nazywam się Victor. Jestem synem 
piekarza. Niestety mogę wam zaproponować 
tylko to ciasto. Zgubiłem gdzieś klucz na 
zaplecze i to mój ostatni wypiek, dopóki go 
nie znajdę i nie zdobędę więcej jagód…
Mężczyzna sprawia wrażenie osoby, 
która nie gardzi dobrą bijatyką. Jednak 
czy taka rozrywka jest warta waszego 
czasu i możliwych obrażeń?

Kot bacznie ci się przygląda.

Czy chcesz się z nim zaprzyjaźnić?

Weź  
PRZEDMIOT 13.

Kłęby czarnego dymu wydoby-
wają się z komina. Gdy wchodzicie 

do miejscowej kuźni, czujecie 
uderzenie gorąca.

Kowal przerywa pracę i badawczo 
się wam przygląda.

Jego narzędzia wiszą równiutko na 
tylnej ścianie.

W kącie pomieszczenia jakiś męż-
czyzna czeka, aż kowal skończy to, 

nad czym pracuje.

 6

Jeśli chcesz wdać się w bójkę z Victorem, 
zamieniasz każde 2 usunięte tarcze 

z czaszkami na 1 pustą tarczę i kładziesz 
ją przed tarczami z czaszkami.

Następnie weź .

 4
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Narzędzia zostały starannie posor-
towane i powieszone na hakach. 
Między nimi wisi przyczepione do 
łańcuszka koło zębate. Z kowalem 
lepiej nie zadzierać, ale może uda-
łoby się odwrócić jego uwagę…

Aby ukończyć ten test, jeden 
z graczy musi pozostać na polu B 
i odwrócić uwagę kowala, podczas 

gdy inny gracz musi na polu D 
zająć czymś klienta.

Następnie weź 
PRZEDMIOT 1.

Ciało kowala lepi się od potu i sadzy. 
Mężczyzna wykuwa jakiś lśniący 
element, który okazuje się sporym 
kołem zębatym.

Przykro mi, nie przyjmuję już dzisiaj 
więcej zamówień. Muszę zaraz iść 
na spotkanie. Będę mógł wam pomóc 
jutro, jeśli dalej będzie taka potrzeba.

Klient czeka, aż kowal skończy 
pracę. Próbuje złapać choć odro-
binę chłodnego wiatru wpadającego 
przez otwarte okno. Za oknem 
widzisz wąską ścieżkę prowadzącą 
do lasu, który wygląda na dziki, nie-
poskromiony teren. Zdecydowanie 
nie chciałbyś się tam zgubić.

Witaj, przyjacielu! Może chciałbyś 
kupić buteleczkę mojego Panaceum 
Maksymiliana Maksymalnego?

Jeśli chcesz nabyć  
Panaceum, zapłać 1   
i weź PRZEDMIOT 5.

Jesteście w pracowni 
zegarmistrza. Każdy centymetr 

półek i lady zajmują zegarki 
i mechaniczne łamigłówki.

Zegarmistrz siedzi zgarbiony przy 
stole. Jakiś mężczyzna nerwowo 

szepcze mu coś na ucho.

Z każdej strony słychać tykanie.

 5
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Docieracie pod jedyny młyn w mia-
steczku. Zbudowano go poza głównym 

obszarem miasta, przy rwącym stru-
mieniu. Wodne koło młyńskie powoli 

się kręci.

Worki z mąką leżą na wysokim  
stosie nieopodal wejścia.

Na środku pomieszczenia góruje 
ogromny kamień młyński. Nie możecie 

oderwać od niego wzroku.

Młody mężczyzna wsypuje ziarno do 
leja. Sprawia wrażenie strapionego 

i zdekoncentrowanego. Bez wątpienia  
myślami jest gdzieś daleko.

Po prawej młynarz rozładowuje 
dostawę beczek na ziarno. Z niepoko-

jem zerka na młodego mężczyznę.

Między gratami walającymi się na 
półkach znajdujesz pięknie rzeź-
bione drewniane pudełko. Pokrywa 
nie chce się otworzyć, ale została 
ozdobiona kołami – mniejszym 
można swobodnie kręcić. Zostały 
w nich wyryte litery i liczby.

Weź PRZEDMIOT 23.

Zegarmistrz ignoruje nie tylko was, 
ale też mężczyznę pochylającego 
się nad jego ramieniem. Zdaje się 
nie mieć pojęcia o otaczającej go 
rzeczywistości i tylko mruczy coś 
do siebie.

Duch jest kluczem do czasu… 
czas… pamiętaj, żeby zacząć 
od ducha…

Wymieniacie z dżentelmenem zna-
czące spojrzenia. Wygląda na to, że 
zegarmistrzowi brakuje piątej klepki.

Ciężkie worki mąki ułożone jeden 
na drugim sięgają wysoko ponad 
wasze głowy. Mniejsze pakunki leżą 
w równym rzędzie u waszych stóp, 
czekając, aż ktoś je kupi.

Jeśli chcesz trochę mąki, weź 1  
i natychmiast odkryj .
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Asystent młynarza jest na skraju 
rozpaczy. Łzy cisną mu się do oczu.

Moja piękna żona zaginęła. Jak 
to się mogło stać? Nasze życie było 
doskonałe. Mieliśmy dorobić się 
swojego małego królestwa. Zamie-
rzałem wybudować dla niej domek… 
Chcieliśmy założyć rodzinę… Gdzie 
jesteś, najdroższa?

Mężczyzna zaczyna histerycz-
nie szlochać.

Może uda ci się go uspokoić.

Następnie weź  
PRZEDMIOT 6.

Fascynuje cię ta maszyna. Ale… 
Chyba zbyt długo patrzyłeś na 
wirujący kamień młyński!

Gracz, który jako pierwszy odczyta 
treść tej karty, wpada w otępienie. Nie 

może się poruszać, rzucać kośćmi, 
rozmawiać z innymi graczami, 

patrzeć na to, co robią, ani w żaden 
inny sposób się z nimi komunikować. 
Ocknie się dopiero wtedy, gdy ktoś 

pstryknie palcami. Jeżeli grupa posta-
nowi go nie budzić i zaciągnie go 

do kolejnego obszaru, gracz obudzi 
się samoistnie, ale cała grupa straci 

1 dodatkową JC, ponieważ  
dźwiganie nieprzytomnego  

spowalnia wszystkich.

Naprawdę się martwię o Josepha. 
Mam nadzieję, że nie zrobi nic 
nierozważnego. Jest tak zrozpaczony, 
że marna z niego pomoc. Obowiązki 
się mnożą, a rąk do pracy brakuje. 
Oliver poprosił, żebym dostarczył 
do jego domu więcej mąki. Ostatnio 
produkuje naprawdę sporo żywności. 
Jego dom znajduje się za sklepem  
wielobranżowym.

Weź PRZEDMIOT 15.

Jeżeli dostarczycie mu mąkę, z pew-
nością dostaniecie solidny napiwek. 
Gdybyście nadal potrzebowali pracy, 
popytajcie w aptece.

Weź PRZEDMIOT 4.

Podnosisz worek mąki, czym płoszysz 
szczury z ukrytego gniazda.

Jeżeli macie PRZEDMIOT 13, możecie 
zignorować efekt tej karty.

 Jeden z graczy stojących na tym polu 
musi przyjąć żeton ugryzienia . 

Ugryzienie. Jeśli to możliwe,  
umieśćcie  o 7 JC w lewo na linii czasu. 
Gdy dotrze tam znacznik czasu, ugryziony 

agent dostanie wysokiej gorączki i straci 
1 . Od tego momentu karty z testem 
dalej rozpatruje normalnie. Jeśli na karcie 
nie będzie testu, agent i tak go sobie uroi 
i nie opuści pola, dopóki nie wyrzuci co 
najmniej 2  w rzucie na siłę. Jako że 

walczy z wyimaginowanymi wrogami, nie 
ryzykuje riposty. Rzut kośćmi kosztuje tyle 
JC co normalnie. Ugryziony umieszcza tę 
kartę obok siebie. Jeśli zostanie wyleczony, 

odkłada ją do talii.

 6
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Wchodzicie do apteki. W powietrzu 
unosi się słodko-gorzki zapach.

W rogu coś bulgocze w aparaturze 
do destylacji.

Za ladą młoda dziewczyna czeka  
na klientów.

Na regałach stoją równe rzędy sło-
ików z ziołami, lekarstwami i podej-

rzanie wyglądającymi proszkami. 

W ciemnej alkowie na tyłach apteki 
farmaceuta i sklepikarz zawzięcie 

o czymś dyskutują. Wydają się 
bardzo zaniepokojeni…

Co za smród! Za żadne skarby 
świata byś tego nie wypił!

Słoiki wypełnione kolorowymi 
ziołami, środkami leczniczymi i prosz-
kami zajmują każdy centymetr regału. 
Kilka z nich jest niemal pustych. Na 
słoikach naklejono etykietki:

„Tonik”,

„Przeczyszczający”

oraz

„Nasenny”.

Zabiegana, ale skora do pomocy 
dziewczyna wita was zza lady.

Ostatnio mamy strasznie dużo pracy 
i ojciec jest zbyt zajęty, żeby pomóc 
w aptece. Nie miałam czasu, żeby 
nazbierać składników, przez co koń-
czą nam się zapasy niektórych leków. 
Z chęcią wam zapłacę, jeśli skoczycie 
do lasu po potrzebne mi rośliny 
i zioła. Przede wszystkim brakuje mi 
jagód. Zazwyczaj wybieram się po 
nie do lasu za kuźnią.

Weź PRZEDMIOT 22.
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Znajdujecie się na zapleczu piekarni. 
Pokój wypełniają dźwięki szczękania 
i zgrzytania. Unosząca się wszędzie 

para znacznie ogranicza pole widzenia. 
W powietrzu aromat jagód i wypieków 
miesza się z czymś, czego nie potrafi-

cie rozpoznać.

Na środku pokoju stoi potężna 
machina. Jej dolna część strasznie hała-

suje. Inna maszyna produkuje parę.

Z prawej strony znajdują się drzwi 
prowadzące za piekarnię.

Bardzo dziękuję za pomoc! Ojciec 
zaangażował się w jakieś eksperymenty 
alchemiczne. To chyba jakaś obsesja. 
Twierdzi, że to pilne i bezwzględnie 
musi się udać. Mówi o tym w taki 
sposób, jakby to była sprawa życia 
i śmierci. Od jakiegoś czasu całkiem 
sama muszę ucierać lekarstwa. Nie 
starcza mi już czasu!

Weź 1  za każdą jagodę , 
którą dałeś dziewczynie.

Gdy podchodzisz do mężczyzn, 
aptekarz w pośpiechu narzuca 
kawałek materiału na jakieś ustroj-
stwo. Co takiego ukrywa? Udało ci 
się podsłuchać kilka zdań, zanim 
cię zauważyli.

…notatnik zaginął… wszystkie 
moje… eksperymenty… za silny… 
potrzebujemy złota… i innego 
obiektu badań…

Zaglądasz pod spód maszyny i znaj-
dujesz tam umęczoną staruszkę, 
do której przymocowano plątaninę 
kabelków i rurek. Ostatkiem sił 
próbuje się uwolnić. Wygląda, jakby 
ktoś dosłownie wyssał z niej życie.

Uwolnij kobietę!
 4
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Sprawiacie, że piekarz odzyskuje 
swój prawdziwy wiek i wygląd, 
a następnie za pomocą eliksiru 
przywracacie zdrowie reszcie 

mieszkańców. Nie kryją wzruszenia 
na widok swoich bliskich. Następnie 
rozmontowujecie maszynę, upew-

niając się, że piekarzowi nie starczy 
czasu na jej odbudowanie.

Teraz przeczytajcie kartę 
 MISJA ZAKOŃCZONA  

SUKCESEM .

Piekarz (podający się wcześniej za 
własnego syna) wparowuje tylnymi 
drzwiami. Nawet nie dostał zadyszki! 
Kątem oka dostrzegacie niewielką kroplę 
opalizującego płynu skapującą do butelki 
na odległym końcu machiny. 

Walczcie! Za każdym 
razem, gdy zdejmiecie 
2 tarcze z czaszkami, 
zamieńcie je na 1 pustą 
tarczę i połóżcie ją przed 
tarczami z czaszkami.

Jeżeli macie PRZEDMIOT 7 lub 18,  
odkryjcie .

Jeżeli nie, odkryjcie .

Nie wystarcza wam eliksiru 
i musicie podjąć bolesną decyzję 
o nieprzywróceniu młodości jednej 
z ofiar.

Maszyna została zniszczona, 
ale piekarz zachował młodość 
i będzie miał dość czasu, żeby  
odbudować machinę.

Przeczytajcie kartę 
MISJA NIEUDANA.

Jeżeli postanowicie najpierw 
wrzucić piekarza do jego piekielnej 

machiny,

weźcie PRZEDMIOT 16

i odkryjcie .

ALBO

Jeśli decydujecie natychmiast znisz-
czyć maszynę, weźcie 

PRZEDMIOT 24 

i odkryjcie .
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Przed wami rozciąga się zarośnięta 
drzewami ścieżka na peryferiach 
miasta. Macie wrażenie, że lada 

moment zgubicie się w tej gęstwinie. 
Przez gałęzie przebijają się delikatne 

promienie słońca.

Z lewej strony wyrasta spory krzak 
jagód. Wiatr porusza jego liśćmi.

Na prawo od jagód rośnie małe 
drzewko o dziwnej wielokoloro-

wej korze.

Niechlujny mężczyzna z gęstą brodą 
zagradza przejście na dalszą część 

ścieżki. W oddali widzicie wejście do 
sporej jaskini.

U boku mężczyzny czuwa pies. 
Ostrzega groźnym warczeniem,  
żebyście nie podchodzili bliżej.  

Nieopodal miejsca, w którym stoi, 
kwitną żółte kwiaty.

Podnosicie piekarza i umieszczacie 
go w machinie, którą sam skonstru-
ował. Mężczyzna w mgnieniu oka 
odzyskuje swój prawdziwy wiek 
i zmienia się w starca. Butelka jest 
teraz pełna eliksiru, dzięki któremu 
wszyscy mieszkańcy miasteczka 
wrócą do zdrowia i pełni sił wital-
nych. Ofiary mogą znów spotkać 
się ze swoimi bliskimi. Nie kryją 
wzruszenia.

Weźcie .

Następnie odczytajcie kartę

MISJA ZAKOŃCZONA  
SUKCESEM .

Odrywasz 2 kawałki kory.

Weź 2 .

Możesz ich użyć w dowolnym 
momencie. Jedna dawka przywraca 

jednej osobie 1 .

Jagody wyglądają apetycznie.

Weź 3  i .

Zrywasz jagody, gdy nagle coś zaczyna 
szeleścić w krzakach. Wychodzi z nich 
niedźwiadek, który patrzy na was ze zdzi-
wieniem. Chyba ma chrapkę na owoce.

Każda osoba przebywająca na tym polu 
może wybrać jedną z dwóch opcji  
(albo nie wykonać żadnej akcji).

Spędź trochę czasu, żeby 
zaprzyjaźnić się z niedź-
wiadkiem. 

Następnie odkryj .

ALBO
W popłochu zjedz jagodę (odrzuć żeton) 

i odkryj .

 3
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Pies ostrzegawczo warczy. Albo cię 
nie zna, albo zwyczajnie nie lubi. 
Pies za wszelką cenę chce chronić 
pustelnika i twoja obecność wyraź-
nie go denerwuje.

Następnie weź PRZEDMIOT 26.

 Pies biegnie w kierunku jaskini.

Pustelnik wymachuje kijem, którym się 
podpierał, i wrzeszczy: 
‒ Wynocha! Wy i wasze przeklęte 
maszyny. To zło w czystej postaci. 
Zniszczcie je! Zniszczcie je wszystkie!

Oddaj pustelnikowi PRZEDMIOT 9 
 i natychmiast odkryj 

ALBO

wywalcz sobie 
przejście,

a następnie weź  
PRZEDMIOT 10.

Pustelnik idzie w stronę jaskini, 
przytulając ciastko do serca, jakby 
było czymś niezwykle cennym. 
Pomrukuje coś do siebie i gestem 
dłoni każe wam iść za sobą.

Weź PRZEDMIOT 10.

Na widok niedźwiedzicy wściekle 
zbiegającej z pagórka przechodzi ci 
przez głowę, że naprawdę było to 
do przewidzenia. 

Jeden z graczy obecnych na tym 
polu natychmiast traci 1 .

Niedźwiedzica nie podda się bez 
walki, ale możesz użyć JC, żeby 
udawać trupa. Dopóki będziesz 

kontynuować przedstawienie, miś 
nic ci nie zrobi. Oby pomoc  

nadeszła… szybko.

 3
 2
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Jesteście w sporej otwartej stodole na 
tyłach domu.

Z lewej strony widzicie kilka boksów 
z końmi. Za najbliższymi drzwiami 

słychać jakieś ruchy.

Zza tylnej ściany sączy się delikatne 
światło. Pod nią leży sterta starych, 

zniszczonych narzędzi.

Po prawej stronie widać ogromną 
kopę siana.

Tracisz 1 .

Zatrułeś się jagodami. Potrzebujesz 
chwili prywatności.

Jeśli masz PRZEDMIOT 5, 
możesz go użyć i natychmiast wziąć 

PRZEDMIOT 27.

Sterta składa się głównie ze  
zniszczonych albo zardzewiałych 
gratów. Grzebiesz w nich i…

Czyżbyś właśnie znalazł 
coś użytecznego?

Weź PRZEDMIOT 7.

Przestraszyłeś konia!

Jeden z agentów obecnych na tym polu 
dostaje kopniaka i natychmiast traci 

1 .

Musisz jak najszybciej uspokoić konia. 
Inaczej znowu ktoś oberwie!

Koń się uspokaja. Delikatnie głaszczesz 
go po grzywie, gdy zauważasz coś 
błyszczącego na chrapach i pysku. Co to 
może być?

Odkryj kartę .

 3
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Jeżeli postanowiliście przeszukać siano:

Odłóżcie karty od A do E na bok 
(zostawcie tylko karty siana).

Potasujcie 12 kart siana i wyłóżcie po 
1 karcie na każdym polu od A do H.

Każdy z graczy wybiera 1 pole do 
eksploracji. Za 1 JC wszyscy gracze 
mogą przeszukać pole, na którym 

stoją (każdy może podejrzeć zawartość 
1 karty). 

Jeżeli nic nie znaleźliście, odrzućcie 
karty i wymieńcie je na nowe.

Przemieszczanie się nie kosztuje was 
JC, ale przeszukanie zestawu kart nie 

jest darmowe. Możecie w każdej chwili 
zakończyć poszukiwania.
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Znalazłeś PRZEDMIOTY 2 i 3.
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Sklepikarz wyraźnie się gdzieś 
spieszy. Wita was skinieniem głowy.

Macie coś dla mnie? Niestety nie 
mogę zostać i pogawędzić. Muszę 
natychmiast wracać do sklepu.

Jeżeli decydujesz się na  
przekazanie mąki,

daj mu 1  i weź 1 .

Przyglądasz się uważnie błyszczącej 
substancji na pysku konia. Jest 
bardzo piękna i nie kojarzy ci się 
z niczym, co widziałeś do tej pory. 
Mógłbyś przysiąc, że bije od niej 
poświata! W boksie nie ma niczego 
podobnego. Gdzie koń mógł się na 
to natknąć? I co to właściwie jest? 
Wygląda na to, że ze zwierzęciem 
wszystko w porządku. Już macie 
odejść, gdy zauważasz, że coś 
wystaje z siana…

Weź PRZEDMIOT 17. Znalazłeś PRZEDMIOT 21.

Podążacie ścieżką wiodącą przez 
rosnący za miasteczkiem cichy las. Na 

końcu dróżki, u stóp pagórka, ktoś 
wybudował osobliwy dom.

W waszą stronę zbliża się sklepikarz 
wyprowadzający psa.

Ścieżka prowadzi prosto do 
drzwi domu.

W oddali widzicie przestronną i mocno 
podniszczoną stodołę.

Weźcie PRZEDMIOT 8.
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Ścieżka prowadzi was pod same 
drzwi domu – bogato zdobione 
i zamknięte za pomocą jakiegoś 
skomplikowanego mechanizmu.

Zamek wydaje się niekompletny – 
jakby brakowało w nim kilku  
elementów.

Aby otworzyć zamek, musicie 
podążać za wskazówkami na odpo-
wiednich częściach.

Co za pech, że dom został zbu-
dowany przy skale. Tylne drzwi 
uprościłyby sprawę!

Jeżeli udało wam się rozwiązać 
zagadkę zębatek, drzwi stają przed 

wami otworem i natychmiast 
udajecie się do OBSZARU 15.

Nie rzucacie kością kapitana czasu.

Weźcie PRZEDMIOT 20.

To solidne drzwi ze skomplikowanym 
zamkiem. Przez małe okienko widać 
ścieżkę prowadzącą do miasteczka 
i starą stodołę. Na podłodze znajduje 
się list, który ktoś najwyraźniej wsunął 
pod drzwi.

Weź PRZEDMIOT 11.

Jesteście w domu sklepikarza.

Po waszej lewej stronie znajdują 
się bogato zdobione drzwi wej-

ściowe.

Środek pokoju zajmuje potężna 
i skomplikowana maszyna.

Przy ścianie obok tylnych drzwi 
piętrzą się pudła i skrzynki.
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Pudła i skrzynie skrywają zapasy 
świeżej wody, jedzenia, mąki, 
narzędzi, koców i ubrań. Drzwi 
prowadzą do ciemnej wąskiej jaskini 
ciągnącej się daleko w głąb mrocz-
nej góry. Najwyraźniej ktoś opiekuje 
się jej mieszkańcami.

Weź PRZEDMIOT 18.
Możecie korzystać z tych drzwi 

w kolejnych skokach, żeby pozyskać 
PRZEDMIOT 29.

Gigantyczna maszyna wypełnia  
niemal całe niewielkie pomieszcze-
nie w domu. Jeden koniec ustroj-
stwa wieńczy lejek pełen grudek 
złota, a z drugiego wychodzi tacka 
ze złotym proszkiem.

Weź PRZEDMIOT 19.

Sterty starych szmat, prowizoryczne 
meble i narzędzia walają się gdzie 
popadnie. Zarówno z wnętrza 
jaskini, jak i spoza niej dochodzą 
was jakieś hałasy, ale nie widzicie 
niczego podejrzanego.

Dotarliście przed wejście do 
obszernej pogrążonej w ciemno-

ściach jaskini. 

Manatki pustelnika (nie ma ich 
zbyt wiele) leżą nieopodal wejścia.

Długi mroczny tunel ciągnie się 
w głąb jaskini. Słyszycie żałosne 

jęki niosące się echem.
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Dwóch zmizerniałych, przypomina-
jących szkielety mężczyzn wyłania 
się z ciemności. Echo jęków odbija 
się od ścian pieczary. Mężczyźni 
stoją przed ciężkimi drewnianymi 
drzwiami zamontowanymi w ścia-
nie jaskini. Czy to aby na pewno 
najlepsza droga?

Chcecie przegonić ich siłą? 

 i następnie 
odkryjcie .

ALBO
A może wolicie 

z nimi porozmawiać?

 i odkryjcie .

Jeden z graczy obecnych na tym polu 
natychmiast traci 1 .

Każdy z nich musi zdecydować, z kim 
chce walczyć. Jeżeli znajduje się tu tylko 

1 gracz, to wszystkie pozostałe tarcze liczą 
się do riposty. Może uciec, ale wtedy cała 

drużyna będzie musiała opuścić ten obszar 
i zaczekać, aż pustelnik się uspokoi. Umieść 
żeton dowolnego koloru o 5 JC w lewo na 
linii czasu. Obszar ten będzie niedostępny 
do momentu, aż znacznik czasu dotrze do 

tego punktu.

 Pies Pustelnik 

Przed wami staje zasuszona sta-
ruszka. Jest zbyt zmęczona, żeby 
z wami porozmawiać. W jej oczach 
maluje się głęboki smutek.

Jeżeli masz PRZEDMIOT 6, 
odkryj .

Staruszka patrzy na połowę koła zęba-
tego ze łzami w oczach.

Powiedzcie Josephowi, że go kocham.
Upuszcza coś na twoją dłoń.

Weź PRZEDMIOT 25.

Opada bezwładnie na koce rzucone pod 
ścianą jaskini i ostatkiem sił szepcze:

– Proszę, powstrzymajcie go. Z każdym 
dniem rośnie w siłę. Nie ma żadnego 
syna. Sam odebrał nam młodość. Nie 
zdołałam go powstrzymać, ale udało mi 
się to zabrać…

Weź PRZEDMIOT 29.

 4

 2  2

Nagle podbiegają do was pustelnik i jego pies 
i atakują jak dzikie zwierzęta. Mężczyzna jest 
znacznie silniejszy, niż wam się wydawało.

Chroń niewinnych!

 5  6
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Teraz widzicie wyraźnie, że to 
dwóch cherlawych staruszków. Ich 
plecy zgarbiły się pod ciężarem 
przeżytych lat, a troski i cierpienia 
odcisnęły na twarzach piętno.

Drewniane drzwi za nimi są 
zamknięte. Nigdzie nie widać 
zamka. Najwyraźniej otwierają się 
tylko z jednej strony.

Jeszcze niedawno byliśmy silnymi 
młodzieńcami, jednak nie dość 
silnymi. Nasi przyjaciele dniami 
i nocami pracują nad swoimi ekspery-
mentami, ale jeżeli wkrótce nie znajdą 
rozwiązania, nie będzie dla nas 
nadziei – będzie tylko więcej ofiar.


