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Wstęp 

Rotunda Seasonusa to pełna zagadek lokacja, którą można wykorzystać w dowolnym systemie 

heroic fantasy. Jej mieszkańcy są niebezpieczni, ale jeśli postacie grających wykażą się sprytem, 

istnieje możliwość uniknięcia walk. Całość przygody dzieje się w lochu, złożonym z centralnej 

komory – Rotundy i czterech, powiązanych z nim komnat – kieszonkowych wymiarów, 

reprezentujących pory roku. 

 

Zadaniem bohaterów jest ponowne wprawienie w ruch zatrzymanego cyklu przemian natury. 

W opisie przygody stosowane są następujące oznaczenia tekstu: 

Pogrubienie używane jest do uwypuklenia kluczowych elementów przygody. 

Kursywa oznacza opisy dla graczy. 
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1 Rotunda 

Rotunda znajduje się w sercu krainy, w której mroźna zima (albo upalne lato – w zależności od tego, 

jaka pora roku bardziej pasuje Mistrzowi Gry) trwa już od wielu miesięcy. Może być to lokalna 

anomalia albo globalna katastrofa. Zagrożeni klęską głodu mieszkańcy twierdzą, że tylko Wybrańcy 

mogą ich uratować, a kluczem do tego jest właśnie Rotunda - siedziba arcymaga Saesonusa, który 

pół roku nie daje znaku życia, podobnie jak jego uczniowie. Motywacją bohaterów może być 

również zdobycie skarbów maga lub wyjaśnienie jego losu.  

Dotarcie do Rotundy może być materiałem na osobną przygodę. 

Z zewnątrz rotunda wygląda jak okrągły, kamienny budynek, bez okien, z jednym wejściem. 

Po wkroczeniu do środka Bohaterowie odkryją pojedynczą, okrągłą komnatę. Kamienne, szare 

ściany wyglądają, jakby zostały wytopione niezwykle gorącym płomieniem.  

Kamienne ściany będą się zmieniać w miarę postępów Bohaterów w rozwikływaniu zagadek. 

Po spełnieniu opisanych w dalszej części tekstu warunków, na ścianach komnaty powstanie żywy 

obraz „koła roku”, jako ruchoma panorama. Wówczas pory roku w krainie znów zaczną płynąć 

normalnie. 

W Rotundzie znajdują się cztery portale prowadzące do komnat (kieszonkowych wymiarów). 

Nad każdym z nich znajduje się wyryty symbol: 

 5 przecinających się kół w formie kwiatu (portal do Wiosny) 

 Koło (portal do Lata) 

 Liść, stylizowany w formie znaku pik (portal do Jesieni) 

 Gwiazda z trzech przecinających się linii (portal do Zimy) 

Poza tym, w Rotundzie znajdują się, umieszczone na czterech kamiennych postumentach: 

 Porcelanowa waza. Zabezpieczona pułapką w postaci shurikenów wylatujących z ukrytych 

w ścianach otworów. W środku jest pokryty orientalnymi znakami Glejt. 

 Pokryta hieroglifami urna z pokrywą w kształcie głowy szakala. Zabezpieczona ognistą 

pułapką. W środku jest Złoty Skarabeusz. 

 Szklana fiolka wypełniona świetlistym Eliksirem Oczyszczenia. Zabranie jej uaktywnia 

pułapkę wystrzeliwującą strumień kwasu. 

 Zdobiony runami róg, umieszczony w żelaznym stojaku i wypełniony Miodem Suttungra. 

Opróżniony, po pewnym czasie ponownie się napełnia. Miód jest bardzo mocny, jego 

wypicie powoduje kaca, który ustępuje jedynie w chłodzie krainy Zimy.  
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2 Wiosna 

Po przejściu przez portal w nozdrza postaci uderza zapach kwitnącej wiśni. Ściany dużej, jasnej 

komnaty tworzą półokrągłe alkowy, porośnięte różnymi rodzajami młodych roślin, w tym magnolii 

i ogórków. Wokół rozlega się śpiew ptaków i brzęczenie pszczół, zapylających liczne kwiaty. 

W powietrzu unoszą się papierowe lampiony. 

W środku komnaty znajduje się staw z wysepką, a na niej – niewielka pagoda o ścianach 

z czerwonego drewna. 

Wysypane drobnym, białym żwirkiem alejki patrolują konstrukty - żołnierze Terakotowej Gwardii. 

Dwóch z nich pilnuje także grządki z ogórkami. Na widok intruzów rozkażą im natychmiast opuścić 

komnatę, a w razie oporu - zaatakują, chyba że zobaczą Glejt. Wówczas ukłonią się z szacunkiem 

i zostawią Bohaterów w spokoju. 

W zaroślach ukrywa się też siedmiu Roninów. To byli żołnierze Terakotowej Gwardii, którzy 

uzyskali samoświadomość i nie wykonują już rozkazów ich twórcy. Jeśli ich dawni towarzysze 

zaatakują Bohaterów, mogą przyjść z odsieczą, w przeciwnym razie będą nieufni. Glejt nie zrobi 

na nich wrażenia, natomiast można ich przekupić. Dadzą do zrozumienia, że mają ochotę 

na alkohol. Nie będą wybredni, ale najsilniej zadziała na nich Miód Suttungra - będą wykonywać 

polecenia posiadacza rogu. 

W stawie żyje kappa – demon pokryty łuską, wydzielający zapach ryby, z palcami połączonymi 

błoną. Wierzch jego głowy jest wgłębiony – ta „miska” wypełniona jest wodą, która daje demonowi 

siłę. Jest bardzo niebezpieczny, ale jeśli Bohaterowie złożą mu głęboki ukłon powitalny, odda go, 

a wtedy magiczna woda z miski na głowie wyleje się i demon straci rezon. Można go też 

obłaskawić ogórkami, które bardzo lubi. Gwardziści i Roninowie znają słabość kappy do ogórków, 

mogą więc przekazać stosowną podpowiedź Bohaterom (jeśli ci zdobędą ich względy). Z kolei 

obłaskawiony kappa może pomóc Bohaterom w razie ewentualnych problemów z terakotowymi 

konstruktami. 

W pagodzie znajduje się pokryty orientalnymi znakami dzwon pozbawiony serca (które znajduje się 

w komnacie Lata). Uderzenie w pusty dzwon odblokuje wiosnę, ale tylko dopóki będzie trwało 

echo dźwięku. Uderzenie w dzwon po zamontowaniu w nim serca odblokuje wiosnę i lato. Ściągnie 

również uwagę Terakatowej Gwardii i kappy. Ich reakcja będzie zależała od nawiązanych 

wcześniej relacji. 
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3 Lato 

Po przejściu przez portal Bohaterowie trafiają na pustynię, skąpaną blaskiem dwóch słońc. 

W środku widać jeziorko otoczone zaroślami i palmami daktylowymi, w których cieniu rozstawiono 

namiot.  

Jeśli Bohaterowie będą szli w kierunku oazy, nie będą w stanie skrócić dystansu (fatamorgana). 

Jeżeli natomiast dotrą do końca jednego ze „słonecznych promieni”, w niewytłumaczalny sposób 

trafią do oazy. 

Pustynia nie jest tak pusta, jak się wydaje. Pod powierzchnią przemieszcza się Wielki Czerw, 

zdolny połknąć w całości nieostrożnego intruza. Żyją tu też liczne skorpiony, które jednak nie 

odważą się zbliżyć do Złotego Skarabeusza. 

W zaroślach oazy czai się sfinks. Oznajmi Bohaterom, że w namiocie znajdują się skarb. Pozwoli 

im go zabrać, jeśli rozwiążą jego zagadki: 

1. Nie jestem żywy, lecz potrzebuję powietrza. Nakarm mnie, a urosnę, napój mnie, a umrę 

(ogień).  

2. Jestem wysoka w młodości, lecz z czasem zjadam sama siebie (świeca). 

3. Patrzę na ciebie, a ty patrzysz na mnie. Ruszam lewą ręką, a ty ruszasz prawą. Dbaj o mnie, 

a będę każdym, uszkodź mnie, a będę nikim (lustro). 

Uwaga: jeśli gracze nie mają ochoty rozwiązywać zagadek, należy zastosować testy zgodnie 

z wybraną mechaniką. 

Alternatywą dla rozwiązania zagadek jest walka ze sfinksem. 

Obłaskawiony sfinks może pomóc Bohaterom rozprawić się z Czerwiem - jest zbyt duży, by mógł 

zostać połknięty w całości. 

W namiocie można znaleźć złotą buławę (tak naprawdę jest to serce dzwonu znajdującego się 

w krainie Wiosny).  

Uderzenie buławą w coś twardego odblokuje lato, ale tylko dopóki będzie trwało echo dźwięku. 

Uderzenie w dzwon po zamontowaniu w nim serca odblokuje wiosnę i lato na stałe, jako 

następujące po sobie pory roku. 
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4 Jesień 

Chłodny wiatr i siąpiący deszcz nie zachęcają do podróży w głąb wrzosowiska. We mgle majaczą 

upiorne kształty, które okazują się pokręconymi, bezlistnymi drzewami. Co jakiś czas można 

tu usłyszeć zawodzenie przepełnione żalem i gniewem.  

W centrum wrzosowiska znajduje się jezioro kwasu z wysepką, na której stoi krąg wielkich 

menhirów. W ich centrum stoi kamienny posąg kobiety naturalnej wielkości, na której szyi wisi złoty 

medalion w kształcie spirali, z pustym miejscem pośrodku. 

Nad brzegiem jeziora przykucnięta staruszka w łachmanach skrywających oblicze upiorzycy 

Banshee bezskutecznie usiłuje wyprać zakrwawioną szatę.  

Jeśli Bohaterowie się zbliżą, wymamrocze „muszę to oczyścić”. Jeśli dostanie Eliksir 

Oczyszczenia, wykona swoje zadanie, podziękuje Bohaterom, zmieni się w pył i rozsypie 

na wietrze. Kwas w jeziorze zmieni się w wodę. 

Jeśli rozmowa z Banshee się przeciągnie lub jeśli Bohaterowie spróbują przekroczyć jezioro, ukaże 

upiorne oblicze i zaatakuje. Jej wycie może wywołać panikę, szaleństwo a nawet śmierć. 

Ze słów Banshee można wywnioskować, że była uczennicą Saesonusa i zmieniła się w upiora 

po tym, gdy wraz z innym uczniem zamordowała go, by przejąć jego pozycję.  

Szata, którą usiłowała wyprać Banshee, należała do maga i w dalszym ciągu zwiększa magiczną 

moc tego, kto ją założy. Kwas nie był w stanie jej zniszczyć. 

Zakręcenie pustym medalionem odblokuje jesień, ale tylko chwilowo. Po włożeniu w medalion 

diamentu, zaczyna się on sam obracać dookoła swojej osi, odblokowując na stałe jesień i zimę. 
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5 Zima 

Podłoga labiryntu jest pokryta lodem, a za lodowymi ścianami faluje zorza polarna. 

W centrum znajduje się zamarznięte jezioro, na środku tafli wydrapano runiczny znak. Po wybiciu 

przerębla (co zwabi Draugra) ukaże się spoczywający na dnie kulisty diament. 

Korytarze patroluje Draugr, potężny nieumarły wojownik, z którego oczu bije niebieski blask. Jest 

odporny na zimno, strach i trucizny, dzierży zaś dwuręczny runiczny topór berserków. 

Draugra można obłaskawić, oddając mu róg z Miodem Suttungra. Jeśli Bohaterom towarzyszą 

zauroczeni miodem Roninowie (z krainy Wiosny), przejdą pod jego rozkazy.  

Jeśli rozmowa z (nienapojonym) Draugrem się przeciągnie, straci on cierpliwość i zaatakuje. 

Pokonany, będzie się po pewnym czasie odradzał w jednej z odnóg labiryntu. 

Ze słów Draugra można wywnioskować, że był uczniem Saesonusa i zmienił się w upiora po tym, 

gdy wraz z inną uczennicą zamordował go, by przejąć jego pozycję. 

Odzyska spokój, jeśli wszystkie pory roku zostaną odblokowane. 

Ma przy sobie zabrany mistrzowi zwój z tajnikami magii runicznej. 

Diament, przez który zostanie przepuszczone światło, zacznie wirować, odblokowując zimę, 

jednak po chwili straci równowagę (jak bączek) i trzeba go na nowo oświetlać. 

Osadzony w złotym medalionie (w komnacie Jesieni) zacznie wirować razem z medalionem, 

odblokowując na stałe jesień i zimę. 


