W świetle księżyca groteskowe kształty uformowane przez trzeszczący mróz i nieprzerwane wichury wędrowały
po zimnych murach szwajcarskiego Hotelu "Le Glaçon" wysoko w Alpach, gdy szalony taniec cieni rzucanych
przez gęste chmury zwiastował gwałtowne załamanie pogody w ciągu najbliższych godzin. Lata 50' przyniosły
światu pierwsze namiastki pokoju i porządku na świecie po upadku Rzeszy Niemieckiej, zimna wojna zaś
znajdowała się dopiero w swoich młodzieńczych latach, gdy tajny kontrwywiad jeszcze był tajny, a plany
podboju ciał niebieskich należały do twórczości światłych... bajkopisarzy pokroju Julesa Verne'a i jemu
podobnych.
To tu w pogoni za zapomnieniem oraz oderwaniem od bólu życia codziennego swój azyl stworzyli sobie
członkowie wyższej klasy średniej zarówno ze starej Europy jak i Stanów Zjednoczonych, by oddać się
rozkoszom pięknych widoków, nowych sportów czy też spotkań z podobnymi sobie ludźmi. Ostatnie dni jednak
były zarówno dla mieszkańców pobliskiej osady jak i turystów ciężkimi i bolesnymi. Przez pożar wzniecony
podczas burzy spłonął stary, drewniany kościół w dolinie, lawiny strawiły conajmniej pięć żyć ludzkich, a
gazetami wstrząsnęła wiadomość o znalezieniu w bagażu jednego z przyjezdnych aż 5 kilogramów wyjątkowo
groźnej odmiany haszyszu. I ronia losu sprawiła, że nad miastem nie górują już dzwony, które mogłyby ukoić
rosnące emocje. Jedynie smutne wycie wilków rozbrzmiewa echem nad dachami wioski.
Żywa muzyka jedynie nieśmiało usiłuje dotrzeć do umysłów gości Le Glaçon, zmartwionych kolejnym
komunikatem o zagrożeniu ze strony silnych opadów śniegu i porywistego wiatru, uniemożliwiających
opuszczenie hotelu. W sali obok słychać gospodarza uruchamiającego starą kamerę, by zapewnić gościom
rozrywkę, alkohol uderza do głów pierwszym osobom, a drętwa cisza powoli zmienia się w niezadowolony
szmer.
Huk otwieranych przez przeciąg drzwi szybko zakończył szepty. Chyba mam y nieproszonego gościa.
Niech gwiazdy będą w porządku.

Le Glacon jest tradycyjnym i prostym do poprowadzenia Cham berLARPem dla dużej liczby graczy. Scenariusz
rozgrywa się w hotelu wysoko w alpach Szwajcarskich w drugiej połowie lat 50' XX w, znanym jako ważny punkt
przerzutu agentów zarówno USA jak i ZSRR.
Scenariusz jednoczy elem enty świata "Zew Cthulhu" i "Wam pir:Maskarada" w scenerii zimnej wojny korzystając z
najbardziej typowych m otywów. Agenci toczą wojnę informacji, Kultyści próbują przywać Shu b Niggurath a
Wampir wraz ze świtą poszukuje nie tylko kolacji, ale i potom ka - wszy stko w jednym, odciętym od świata na
wskutek burzy śnieżnej budynku.

WYMAGANIA
Liczba graczy : 30
Bez problemu m ożna dodać dowolną ilość postaci oraz odjąć wiele z ról. W ra zie zbyt małej ilości graczy (15+)
m ożna kom binować role z wątkami nadnaturalnymi z rolami pozbawionymi informacji odnośnie mitów Cthulhu,
zim nej wojny lub wam pirów. Silną stroną scenariusza jest jego elastyczność pozwalająca na takie zabiegi.
Lokal: Co najmniej 2 pomieszczenia. (to bardzo ważne dla płynności gry. Rytuał, spokrewnienie czy część spisków
nie m oże odbyć się bez pewnego odosobnienia)
Rekwizyty :
-Jajka
Polecam spreparować je wcześniej trzymając je przez kilka godzin w occie, by skorupa namiękła. Świetny efekt
powstaje, gdy nacinamy lekko skorupkę i wkładamy do surowego jajka małą krewetkę. Jajka ukrywamy w jakim ś
rogu pom ieszczenia.
-Rekwizyty okultystyczne dla [12]
Tabliczka Ouija, Tarot, runy - cokolwiek
-Sprzęt laboratoryjny dla [9 ]
- Mąka (Opium) dla [9 ]i[10]
- Cukier (destylowana krew Tzimisce) dla [10]

UWAGI I PORADY
Rola Michaela Eicha [20] jest przeznaczona dla potencjalnego NPCa, który w zależności od potrzeb MG m oże
pojawić się w czasie trwania gry celem zwiększenia dynamiki akcji.
Dokładną historię jaj i ich pochodzenie m ożna zaimprowizować - istotne dla fabuły jest jednak to, że zostały
złożone stosunkowo niedawno (kilka tygodni) przez nieznany dotychczas ludzkości gatunek skrzydlatych istot.
Badający powinien dostrzec niebezpieczeństwo związane z istotami i ewentualnie dowiedzieć się o ich ciągłej
obecności.
Część postaci jest uzależniona od opium. Jedna dawka opium daje krótkotrwały (do 1 min) efekt odprężenia z
drobnymi halucynacjami, dwie dawki uzależniają i dają długotrwały (do 10 m in) efekt. Trzy dawki są zabójcze.
Część postaci m oże dostać broń palną. [22],[23] i [26] nie powinni jej jednak mieć. Część zadania będzie polegała
na zdobyciu broni, dzięki czemu do m orderstwa dojdzie jak najpóźniej.
Na początku gry graczy należy poinform ować o dwóch faktach. Po pierwsze na wskutek burzy śnieżnej padł prąd i
światła działają dzięki generatorom (które po ok 20 minutach padają - m ogą czasami się uruchamiać). Po drugiezostała założona już kilka dni temu awaryjna linia telefoniczna do najbli ższej wioski. Jej wada - telefon znajduje się
w głównej sali, więc choć korzystając z niego m ożna wiele informacji zdobyć i nieraz zadania skutecznie ukończyć,
to otoczenie na pewno usłyszy choć część rozm owy.

Mniej więcej w połowie gry (m om ent należy dostosować do dynamiki akcji) Jeden z NPC (m oże to być rola
kelnera, lekarza, hostessy - czegokolwiek) wychodzi z jakiegoś powodu (np. by sprawdzić bezpieczniki) z budynku,
by po kilku(kilkunastu) m inutach wbiec do sali, wydusić z siebie kilka słów, chwycić za serce i paść martwy.
Śm ierć na wskutek zawału. Wydarzenie ma na celu przypomnienie graczom o zagrożeniu czychającym za murami
budynku.
Jeśli uda się Kultystom odprawić widowiskowy rytuał przywołany zostaje "koza z tysiącem młodych". Gra się
kończy opisem nadchodzącego cienia, o przeszywającym powietrze dzwięk tysięcy wyjących zwierząt.
Dla ułatwienia gry gracze powinni dostać identyfikatory z zapisanym numerem postaci (podanym na karcie
postaci nad nazwiskiem)

ŹRÓDŁA
LARP powstał na potrzeby konwentu lokalnego IGRI II. Autorami są Dom inik "Dracan" Dembinski i Kacper "The
Wizard" Fąfrowicz.
Założenie LARPa kom binującego elementy Wampira:Maskarada i Zew Cthulhu zostało wyeksploatowane już w
2008r. podczas LARPa Halloween w Ustroniu.
Całość wątku Zewu Cthulhu oraz sytuacji hotelu została zainspirowana LARPem nieznanego mi Mistrza Gry, w
którym uczestniczyłem na konwencie Porytkon 2k8 (2008). [Jeśli jesteś autorem tego LARPa, proszę o zgłoszenie
się pod mail dracan@liveform.pl
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FRANCESCO/FRANCESCA III GOMEZ
LASOMBRA
Urodzi łeś si ę w roku 1632 w Ba rcelonie ja ko s yn Ka rdyna ła Frances co II Gomeza , uma rłeś w 1658 w wieku 26 lat w Veronie.
Nie pows trzyma ło ci ę to przed podążaniem krok za krokiem za twoi m największym ma rzeniem - opanowaniem Kościoła
Ka toli ckiego.
Klan Lasombra już od wieków słynie z poci ągu do zepsucia i władzy, nie bez powodu twoi wampi rzy przodkowie swoje
wpływy rozci ągnęli w s zeregach biskupów, ka rdyna łów, a na wet tych papieży, którym Malka vianie nie zdążyli dola ć s wojej
krwi do kielicha . Któż, jak nie potoms two zwierzchni ctwa kościoła w pełni odpowiada ł idea łom klanu?
Pomimo pokaźnego wieku liczącego 379 lat, jedynie nieca łe 100 spędziłeś świadom swojej egzys tencji . Przez wi ęks zoś ć
czasu trwa łeś w leta rgu, przebi ty kołkiem i dopiero w roku 1950 obudzi łeś si ę tu, w kra ju zwa nym Szwa jca rią, obudzony
przez człowieka, którego w akcie wdzi ęczności nie zabi łeś wypija jąc, a uczyni łeś Ghoulem. Jego imi ę brzmi Heinrich/Helga
Berntal [2]
CELE
Za spra wą twojego klanu kościół już od wielu s tuleci nie odda je hołdu Bogu, a duchowym bytom ???z zewnątrz???. Strefa
Mroku pozwala na spojrzenie za horyzont do świa ta tych istot, co oka zało si ę być w twojej młodoś ci kluczem do ogromnej
potęgi . Stulecia leta rgu nads za rpnęły wi ęź, co uczyni ło ci ę słabym i bezbronnym- najwyższy czas , by to zmieni ć. Zgodnie z
informa cjami przeka zanymi ci przez twojego ghoula , Luigiego/Laurę [3], ten przybytek sta ł się podczas jakiejś wojny
miejs cem regula rnych spotkań ja kiejś niemieckiej grupy okul tys tycznej. Chces z i m przeka za ć jakoś niepozornie wiedzę
potrzebną do s tworzenia połączenia z tą istotą, byś mógł na nowo podpisać demoni czny pakt- o ile oczywiście tu są.
Już od dłużs zego czasu szukasz kogoś przyda tnego na rol ę as ys tenta lub ochronia rza - wampi ra , nie ghoula . Niestety
dotychczas twoi nie oka zali się jakoś wybi tnie utalentowani , być może jednak wś ród bogatych tego świata , którzy się tu
podobno zbiera ją zna jdziesz kogoś przyda tnego? Jak tylko nada rzy się taka oka zja, to spokrewnisz na jlepszego możliwego
śmiertelnika .
Tego wieczora nie spi łeś jes zcze nikogo, a to źle. Dopóki się nie napi jesz musisz unika ć ognia i reagujes z w lekko
rozdrażniony sposób.
Grzech, zepsucie i pokusa- tak ła two jes t zdobyć władzę nad l udźmi . Da j i m coś , spra w by nie potra fili bez tego żyć a potem
im to odbierz- sukces gwa rantowany. Obawiasz się, że czas spędzony w hotelu może si ę oka zać s tra conym, jeśli nie
odkryjesz nikogo godnego uwa gi , zaws ze jednak możesz się świetnie bawi ć... dus zami niewinnych.
STYL
Sta romodny, elegancki , elokwentny, za chowanie skra jne - przez wi ęks zoś ć czasu stoi cko spokojny, ale na wskutek
poda tnoś ci na s za ł może się przytra fi ć ata k furii , subtelnie zepsuty moralnie, zły.
MOCE
Dominacja: ooo [Rozka z, Zmiana wspomnień z osta tni ch 30 minut]
Strefa Mroku: o [Ciemnoś ć. Dekla rujes z MG, że chcesz wywoła ć ciemnoś ć, ten wyłącza świa tło na kilka minut]
Potencja: o [W razie walki zadajes z zaws ze co na jmniej jedno obra żenie powyżej iloś ci uzyskanej w teś cie]
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HEINRICH / HELGA BERNTAL
GHOUL
Jako a rcheolog żydowskiego pochodzenia nie mia łbyś zbyt długiego życie w faszys towski ch Niemczech. Fortuna jedna k
kołem się toczy, a tobie wymuszona ucieczka do Szwajca rii wys zła na dobre. Uda ło ci si ę znaleźć pra cę w His toris ches
Museum Züri ch jako nadzorca projektu odbudowy s ta rego pała cu na południu kraju, dorobi ć si ę za cnego jak na swoją
posadę majątku, a co na jważniejsze...
Za mek nie był pus ty. W podziemia ch w żelaznym sa rkofa gu, przebi ty osikowym kołkiem spa ł, nieuma rły na wieki Francesco
Gomez, prawdziwie półboska istota, której krew ci miała dodać niebywa łych mocy.
CELE
Wies z, że może czyni ć i nnych na wzór siebie, ni czym Elohim, gdy tchnął życie w Ada ma. Pra gniesz okaza ć się godny tego
wywyżs zenia nim ktokolwiek inny si ę stanie godnym, jednak jego wzrok ci ągle błądzi po tłumie, jakbyś nie był dos ta tecznie
wa żny w jego planach. Jes teś gotów broni ć swojego interesu, nawet na korzyś ć czyjegoś życia - jednak obecnoś ć policji ci ę
zdecydowanie zniechęca do publi cznego zabójstwa- os ta tecznie wampi ry się ukrywają, a Frances co bywa okrutny, gdy jes t
wś ciekły.

Twój pan coś mówił o kul cie z niemiec spotyka jącym si ę w tym Hotelu od rozpoczęcia wojny. Jeśli cokolwiek cennego tu
zos tawili, cośkolwiek ‘magi cznego’, może to s tanie si ę twoi m kluczem do sukcesu?

STYL
Częs to używasz typowo żydowski ch s łów jak Mes zuge (szalony), Ma zel tow (powodzenia) czy Elohim (pan), jes teś na ci ągłym
głodzie krwi i jeśli twój pan ci nie da swojej będzies z si ę za chowywa ł ba rdzo nerwowo. Nie masz wiele pieni ędzy, ale
pochodzis z z boga tej rodziny, żyjes z ostenta cyjnie ponad s tan, co powinno denerwowa ć innych. Arogancki .
MOCE
Potencja: o [W razie walki zadajes z zaws ze co na jmniej jedno obra żenie powyżej iloś ci uzyskanej w teś cie]
Nadwrażliwość: oo [Widzisz istoty niewidzialne, oraz potrafis z określi ć czym dana istota jes t, o to pyta j si ę MG]
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LUIGI / LAURA ANGUSTRI
GHOUL
Ród Angus tri już od początków swojej egzys tencji s łużył Kaini tom. Tak, jak ka żdy inny Angus tri też, od urodzenia jes teś
uzależniony od wampi rzej krwi , ale i obda rzony nadludzkimi możliwościami . Głowa rodziny, Artemise, ja ko jedyna jedna k
dys ponowa ła wampi rzą krwi ą, zaś rozdysponowując nią zgodnie ze s woimi upodobaniami - mia ła s woi ch potomków w ręce.
Nie, nie była wampi rem- była ghoulem ze zbyt wielką mocą. Za tobą nie przepadała jedna k, co s kutkowa ło twoim niemalże
ci ągłym głodem krwi, więc nietrudno s obie wyobra zić twoje szczęś cie, gdy już znalazłeś wampi ra , który z upodobaniem
za oferował ci swoją krew, za twoje życie: Frances co / Frances ca III Gomez [1].
CELE
Ród Angus tri wywodzi się z jednej z ba łka ński ch rodzin cygański ch, zwi ązanych z klanem ‘Zii miii ske’. Nie mas z bladego
pojęcia jak to poprawnie zapisać czy wymówi ć, zi misi wyda je si ę jednak rozs ądnym rozwiązaniem. Nie etymologia ich
przedzi wnej nazwy jedna k doprowadzi ła ci ę do skra ju s zaleństwa , a wspomnienie i ch krwi , która w twoi ch żyła ch płynie już
od ta k dawna . Nie masz bladego pojęcia skąd się to wzi ęło - może była w winie? Może zapa ch tej krwi jes t związany z
zi mnem, zwykle koja rzącym ci się z Ka rpa tami? Może to tyl ko złudzenie? Nie, naprawdę czułeś w swoich us tach krew i
na wet nie pa miętas z od kiedy.... Musisz znaleźć źródło tego sma ku - pragnies z go więcej, o wiele wi ęcej!
Za uwa żasz za ciska jące si ę zęby Frances ca za ka żdym ra zem, gdy pa trzy na ludzi , pewnie też jes t głodny. Spróbuj mu za ła twi ć
kogoś kto ma dużo krwi , kogoś pełnego energii . On też może zła godzi ć twoje cierpienie, którym jes t głód.
STYL
Szybki , dumny, wobec [1] wyjątkowo ulegli wy, ciekawski , wręcz wś cibski , ta jemni czy. Nie zdradzasz swojego głodu krwi
swoim za chowa niem.
MOCE
Potencja: o [W razie walki zadajes z zaws ze co na jmniej jedno obra żenie powyżej iloś ci uzyskanej w teś cie]
Niewidoczność: o [potrafisz si ę ukryć w cieniu sta jąc się napra wdę niewidzialnym. Musisz s ta ć w miejs cu wyra źnie
za cienionym i skrzyżowa ć ręce. Niektóre is toty potrafi ą ci ę zoba czyć pomi mo użycia tej mocy, nie ma tu jednak takowych]
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HELMUT CUTSHER
PRZYWÓDCA SEKTY
Ph'nglui mglw'na fh Cthulhu R'l yeh wgah'na gl fhta gn. Powta rzas z te s łowa co chwil ę, w pami ęci , by nie odlecia ły, nie uma rły
jak wiel cy przedwieczni tak do ciebie podobni w swej wiecznej przemijalnoś ci . Ludzie ludziom zgotowali ten los, los
s traszliws zy od wiecznej niewoli- zapomnienie.
Mówili ci , że popiera łeś komunis tów, zos ta łeś ska zany, a następnie uleczony. Mówili ci , że lobotomia ura tuje ci ę przed
krzes łem elektrycznym. Mówili ci , że ni c ci się nie s tanie.
Pa miętasz ból . Straszliwy ból . Niewiele wi ęcej. Mówili ci , że masz rodzinę, że masz dzieci, że masz pra cę. Nie mówili ci, że to
coś zna czy, ods zedłeś w dal.
Co dzień na nowo uczysz się, kim jesteś , nie uczysz się jednak sam. Ksi ęgi, pa mi ętniki , słudzy. Tak! Słudzy! Oni myślą za
ciebie. Oni przypomina ją ci . Oni uczą ci ę, a ty- ty dajes z i m bezkresną si łę. Ia ia cthulhu fhta gn!
Mówi ą, że to Szwajca ria , że to Europa , że to daleko od amerykański ch zbrodnia rzy, że tu gwiazdy s ą w porządku. Nie myl ą
się. Głos y mówi ą, że na przebudzenie, na uleczenie nads zedł czas . Mówili ci też, że to tu w Europie się rodziłeś . Nie
rozumiesz. Nie pami ętasz tego.
[5],[6],[7]... Jak oni mieli na i mię? Nie pa miętasz. Może przypomną? W końcu to twoi wierni wyznawcy.
CELE
Gwiazdy są w porządku. Gwiadzy s ą w porządku. Gwiazdy są... pa miętas z. Oni muszą znaleźć to, co czyś ci twoje myśli, wtedy
mówisz, co wiesz. Oni muszą znaleźć tego, co odda się w niebyt. Ci są głodni . Oni muszą znaleźć linie i kreski , i łuki, i ślady, i
tus z na perga minie. Perga min, który myśli , że wie, że powie, że poins truuje. Poins truuje. Trudne słowo. Dobre s łowo.
Etymologia nieznana . Ci spoza czekają, a czas jes t wrogiem, wiecznoś ć nie.
Oni … muszą się obudzi ć.
STYL
Subtelnie szalony po za biegu lobotomii. Czasami wpada w krótkotrwałe depresje gdy przypomina s obie rodzinę, do której
chce wróci ć. Słyszy głos y. Nie za chowujes z się jak totalny szaleniec, bo ni m nie jes teś - twoje luki w pami ęci to wpływ
utra conego kontinuum osobowości po zabiegu. Przykła dem dobrego odegrania tego szaleńs twa to np. przesiąknięte
przera żeniem s twierdzenie, że nie pami ętasz jak si ę rodzi łeś i usilna próba przypomnienia (przecież to coś tak ważnego, że
nie da się tego nie pa mięta ć, tak jak własnego imienia i na zwiska )
MOCE
Magia rytualna: Jes teś w sta nie odprawia ć ba rdzo dużą ilość rytua łów, co nie zmienia faktu, że nie jes teś w s tanie ich
za pami ęta ć. Ka żdy jest unikalny ora z spowodowany intens ywnym natchnieniem, może uda ci się to zrobi ć też bez ksiąg?
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KARL / KARLA NEUKOMMER
WIERNY WYZNAWCA
3 lata klasztoru Fra nciszkanów w Aus trii , 8 we Włoszech, nas tępnie rok w samym Wa tykanie - ten czas wys ta rczył w pełni,
byś zrozumia ł bolesną pra wdę o ins tytucji zwanej Koś ciołem Ka tolickim. Inwazja osmańs ka zniszczyła by europejską kul turę,
gdyby nie odważne kroki jednego z papieży- wprowdził drobne zmiany w przebieg mszy ś więtej odpra wianej dla kapłanów
s łużących w Wa tykanie, by już nie jedyny Bóg był obiektem uwielbienia, a is toty tak nieziemskie, że w pełni niezrozumiałe
dla ludzkoś ci
Na pods tawie ksi ęgi Abdula Al’Hazreda krew s ymboliczna zos tała za mieniona na prawdzi wą, a chleb... o tym wolisz nie
myśleć. Oczywiś cie wszys tkie te grzechy to na jwi ększe dzieło poś więcenia organi zacji koś cioła od wczesnego ś redniowieczaci ludzie poświ ęcili nie ciało, a dus ze, by ura towa ć swoją wia rę.
Dzieło to jedna k utra ciło s woją moc. To, co kiedyś spra wi ła plaga os mańska , czyli zniszczenie chrześ cijańs twa, tera z grozi
wa m ze s trony a teistycznego komuni zmu.
Rok zajęło ci uspokojenie się po doznanym szoku, ten rok zmieni ł twoje życie nie do rozpoznania . Zrozumia łeś, że decyzja
koś cioła była s łus zna , lecz moc tych obrządków na za wsze zniknęła . Dla tego też przyłączyłeś się do Helmuta Cutshera [4], by
s łużyć mu aż do swojej śmierci w walce z prawdzi wym za grożeniem - komunizmem. Wiesz, że Cutsher pra gnie odpra wi ć
rytua ł, który mógłby zas tąpi ć i zmieni ć rytuały wa tykańskie. Nies tety jego s tan umys łu (jes t ofiarą lobotomii) nie pozwal a mu
na samodzielne działanie, dzięki czemu s tałeś się nie tylko jego pra wą ręką, ale i na jpotężniejszym narzędziem- pa mięci ą.
CELE
Ca ły ten hotel jes t pełen nieświadomych ludzi (nie li cząc oczywiś cie reszty waszej grupy, [4],[ Gustav/Gundel Almburg
6],[Marcello/Marcelina Nocci 7]). Wies z, że rytuał wymaga ofiary z człowieka, więc tego materia łu tu absolutnie nie
bra kuje. Jedynym problemem jest to, że wś ród goś ci jest również poli cja. Chyba kogoś s zuka ją.
Jacob Silverstone [19] wie zna cznie wi ęcej, ni ż by się wyda wało po jego na ukowym usposobieniu. Już od la t bada jaskinie i
odległe regi ony świa ta w pos zuki waniu śladów inteligentnych kul tur z czasów przed powstaniem l udzkoś ci . Nie do końca
jes teś pewien związku tego faktu z waszym celem, niemniej jednak Cutsher mógłby chcieć posiąś ć jego wiedzę, a to
ozna cza , że ty ją musisz posi ąść!
STYL
Ra cjonalny, spokojny, wierzący, pos łus zny Cutcherowi , pesimistycznie nasta wiony do reszty kul tys tów.
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GUSTAV / GUNDEL ALMBURG
KULTYSTA ZDRAJCA
Już od kilku la t jesteś członkiem kul tu „tych spoza”, is tot bos kich żyjących w przes tworza ch kosmosu, ka rmiących się żywymi
duszami . Wiesz, że nadchodzi czas i ch powrotu - tak, już ra z byli na ziemi i pozos tawili po sobie wiele jednozna cznych
śladów. Helmut Cutsher [4] za łożył ów kult kilka la t temu krótko po wojnie. Jes t szalony, absolutnie s zalony, jedna k nie
naiwny. Gdyby nie zgubny wpływ Karla / Karli Neukommer [5], już dawno jego dzia łania dążyłyby w jedynym s łusznym
kierunku- przebudzenia „tych spoza ”, Ka rl / Ka rla jednak ci ągle gada coś o koś ciele, wierze i o tym, że należy podpisa ć z ni mi
pa kt, by zniszczyli komunis tów i a teistów. Idiota . Jak ws taną i tak zabiją ka żdego, kto nie zaoferuje s woi ch us ług.
CELE
Cuts her wyda je si ę trudny do przekonania do twoi ch ra cji, niemniej jed nak, jeśli zabra knie Ka rla / Ka rli być może zapomni o
jego głupota ch. Cutsher jes t ofia rą jakiegoś zabiegu medycznego, który s powodowa ł u niego drastyczną i skokowo
postępującą amnezję, może to pozwoli na uzyskanie jego zaufania wraz z upływem czasu.
Lojalnoś ci nie da si ę kupi ć, da się ją jednak ukraś ć, wpoi ć lub zniszczyć. Wiesz, że Marcello [7] jes t słabym ogni wem kul tuszuka nadziei, zmian, pomocy. Możesz mu pomóc i uzyska ć jego lojalnoś ć, lub pozbyć się go z waszych s zeregów, np.
za trutym na rkotykiem. Ewentualnie ktoś nowy mógłby zasilić wasze s zeregi. Na pewno ktoś się zna jdzie.
STYL
Chłodny, wredny, inteligentny, skuteczny, pozbawiony s krupułów.
.
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MARCELLO / MARCELINA NOCCI
KULTYSTA NARKOMAN
Wojna nie była stras zna dla ka żdego. Również dla ciebie, tam w Mediolanie. Zanim się obejrzałeś rodzi ce już zginęli w
jaki chś za mieszka ch, a ty pozosta łeś sam na uli cy. Na s zczęś cie trafi łeś na Gustava / Gundel Almburg [6], który pokaza ł ci
nową drogę. Nawet nie wiesz jak to się s tało, ale nim się opami ęta łeś b yłeś już członkiem sekty utworzonej wokół Helmuta
Cutshera [4]. Szybko zdziwienie przes zło w frus tra cję, a ta w alkoholi zm, a następnie uzależnienie od morfi ny . Nie
interesuje ci ę ca ły i ch hokus pokus , jednak s ą dla ciebie domem, rodziną, źródłem pieni ędz y ora z gwa rantem ciepłego
obiadu i ciepłego łóżka .

CELE
Pra ca dla s zaleńca s trasznie wpływa na ps ychikę, tak, ja kby s zaleństwo się szerzyło jak grypa- drogą kropel kową. Os tanią
deską ra tunku dla ciebie okaza ło si ę morfium, to jednak ci si ę s kończyło. Tym ba rdziej się cieszys z fa ktem, że w powietrzu
czujesz lekką jego nutkę, ja kby ktoś go miał przy sobie. Może zechce sprzeda ć?
STYL
Nieśmiały, wys traszony, jes t na głodzie na rkotykowym. Przyłączył si ę tylko pod wpływem s tra chu do sekty i nieba rdzo mu
na niej zależy.
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LUDWIG / LUDELFINA MACIEJCIEWICZ
KULTYSTA STUDENT
Jeszcze kilka lat temu byłeś studentem semina rium w Bern, a ż do dnia , w którym wys łucha łeś inspi rującego wykładu Ka rla /
Ka rli Neukommer [5], dawnego duchownego, a tera z deis ty, który poznał istotę koś cioła lepiej, od kogokolwiek z twoi ch
zna jomych. Jes teś jak opęta ny przez myśl o podążaniu za ni m- i dotychczas ci ę ta podróż zawiodła aż do Zuri ch, gdzie wra z
ze s woimi wyznawca mi za trzymał się w hotelu La Gla con.
To co robisz nie jes t bezpieczne. Jesteś pos zuki wany przez mili cję w Polsce, twojej ojczyźnie , za ucieczkę z kraju. Tu, w
neutralnej Szwa jca rii, jedna k czujes z si ę bezpieczny, chociaż nie do końca . W Le Gla con jes t pełno Rusów, jakby si ę tu
spotykali w swoi ch nędznych spra wa ch. Pozna jesz i ch po twa rza ch-[22],[23],[26], ws zys cy ta cy sami . Ochydni . Uni kasz i ch
jak ognia , może jednak uja wnienie i ch narodowoś ci skłoni poli cję do pojmania i ch?
Najważniejs ze jednak jest dołączenie do wyzna ców Neukommera - może porozmawianie z którymś z ni ch pomoże w tym?
STYL
Ambi tny, inteligentny, notoryczny kła mca , idealista , turpista .
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prof. Dr. hab. JACQUES / JACQUELINE MONTGOMERY
PROFESOR CHEMII I WYTWÓRCA NARKOTYKÓW
Utopia hedonizmu to przys złoś ć kultury, ten, kto chce za dba ć o boga ctwo i siłę jutro, już dzisiaj musi w to zainwes tować.
Tak też zrobi łeś ty. Rozpra cowa łeś skład opium, s tworzyłeś czys ty i silny koncentra t, a tera z za rabiasz na tym tysiące. We
Fra ncji już zaczęli ci ę pos zukiwa ć, jednak wolna Szwa jca ria jeszcze jest bezpieczna . Nie popełniasz jedna k s ta rego błędu, już
nie handlujes z tymi ś rodkami osobiś cie, tylko robi to za ciebie Zacharias Pulver [10]. Ma rtwi ci ę jednak to, że on chyba
mies za do tego opium jakiś środek nieznanego pochodzenia, który czyni wrażenie... niepowta rzalne. Ra z spra wdzi łeś i
czujesz, że twój na rkotyk już nie wys ta rcza..
Być może odkrycie ta jemni cy Za cha riasza pozwoli łoby ci uspokoi ć głód? Nie chces z mu zrobić s ceny z tego powodu, o ile
tyl ko podzieli si ę ta jemni cą.
STYL
Burżuj, wi zjoner, częs to się wymądrza lub chwali na gromadzonymi tytuła mi
ŚRODKI
Sprzęt chemi czny.
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ZACHARIAS PULVER
DEALER
Po wojnie ludzie poszukują wolnoś ci , mi łoś ci , rozrywki i zapomnienia- ty i m to udos tępniasz. Handlujes z narkotyka mi
produkowanymi przez Jacques / Jacqueline Montg omery [9]. Cóż. Gdyby to było ws zys tko byłbyś zwykłym przes tępcą ze
sporymi zyska mi i ciągłą pa ranoją, jednak los był dla ciebie łaskawy. Poznałeś niegdyś człowieka imieniem Abraham
Amsterdamm [24] za jmującego si ę polowaniem na ... Wa mpi ry. Nie, nie ćpa morfiny, jest śmiertelnie powa żny, na wet
poka zał ci zdjęcia , sprzęt i tp. Ufał ci , nawet powiedziałbyś , że lubi ł- cóż, ukradłeś mu kilka fiolek tej krwi po tym jak
powiedział, że ona uzależnia . Osuszyłeś ją, sprowadzi łeś do formy pros zku, a os tatecznie pomiesza łeś z morfiną - efekt jest
os zała miający.
CELE
Ha ndel na rkotyka mi to dochodowy interes , cóż- ty chcesz zarobi ć ja k najwi ęcej. Chwilowo odkupujesz na rkotyki jes zcze od
doktorka , ale uleps zając je możesz sobie pozwoli ć na mieszanie morfiny z mąką, a efekt pozos taje taki sam. Przez to ponad
50% zys ków idzie do ciebie- świetny i nteres, dopóki s ta ry si ę nie dowie.
Poli cja to ma ły problem, ale jes t tu też gos ć z Interpolu [15], znasz si ę na tym i wiesz, jak i ch rozpoznać. Opium jes t
nielegalne w prawie ca łej Europie, Szwa jca rii również, ale o ile policja szwajca rska niespecjalnie zna się na na rkotyka ch, to
Interpol jes t w s tanie je wykryć. Ja k to rozwiąża ć? Najlepiej podsuwa jąc mu je i uzależniając subtelnie od tego jedynego
ś rodka . Może wciskanie historii o wampi ra ch tyl ko polepszy efekt. Tak, chces z go jako sprzymierzeńca , nie wroga - genialne,
nie?
STYL
Skryty,
ŚRODKI
Krew wa mpi ra [1 woreczek]
Mąka
Opium [1 woreczek]
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OJCIEC BENEDIKT SCHPEIER
KSIĄDZ, FANATYK
Pojechałeś do Le Glacon w nadziei na tydzień odpoczynku w ruchu ora z pobyt w gronie rdzennych Szwajca rów, wierzących,
spokojnych, tradycyjnych. Za wiodłeś si ę niezmiernie. Turyś ci to w większości Niemcy, Francuzi , kilku Ameryka nów, nawet
się zna jdzie jakiś komunista i wszys cy, bez wyjątku niewierni ! Już jeden koniec znanego świata się odbył. Druga wojna
świa towa zniszczyła wszys tko co znaliśmy. Jeśli wci ąż niewiara będzie dominowa ła świa t nigdy nie odzyska spokoju.
CELE
Uwielbiasz głośno i obra zowo nawra ca ć ludzi , doszukiwa ć się śladów i ch grzechu we wszys tkim co robią, a na jl epiej się
czujesz, gdy otacza cię wianuszek s łucha czy, gotowych zmieni ć nas tawienie. Hotel Le Gla con jes t pełen taki ch ludzi- a ty i ch
na wrócisz!
Podczas II wojny świa towej to podobno tu, jak mówi ł ci jeden z kelnerów, s woje posiedzenia miała sekta zwana ‘ Thule’.
Czasami masz wra żenie, że ta pra wie wolnomula rska organiza cja s terowa ła pos tępowaniem Hitlera , by nieś ć świa tu jes zcze
wi ęcej zła. Jeśli tu pozosta ło cokol wiek naznaczonego tymi niewiernymi- oczyś ć to, aby potomnych pokusa nie
prześladowała , słucha jąc bluźnierczych his torii z przes złoś ci
STYL
Głośny, odwa żny, fana tyczny. Wal czy s łowem, nie pi ęś ci ą, wręcz ga rdzi przemocą.
MOCE
Prawdziwa Wiara: Możesz udzielać sakra mentów oraz wiesz jak odpra wi ć w razie na jwi ększego za grożenia egzorcyzm.
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ANNA ROSE
PROROK
Od dziecińs twa już miewasz prorocze sny, sny o wyda rzeniach, sny o ludzia ch, ale też koszmarne wi zje przes złoś ci , której
nieba wem przyjdzie powróci ć. Ogromne miasta o nieeuklidesowych wymiara ch i ks ztałta ch, is toty, których wygl ądu ludzka
wyobraźnia na wet nie jes t w stanie odtworzyć, dźwi ęki pełne sprzecznoś ci ... Bliska s zaleństwa opa rcie odnalazłaś w ma gii i
wróżbia rs twie- dochodowy zresztą interes , dzi ęki któremu w końcu mogłaś sobie pozwoli ć na wypoczynek tutaj, w
Szwajca rii .
CELE
Szwajca ria jest wyjątkowo ważnym miejs cem dla działa ń zimnej wojny. Neutralna i s tra tegi cznie położona ś ciąga na siebie
uwagę za równo zwolenników USA jak i ZSRR. I jedni i drudzy dobrze pła cą za udos tępnianie informacji , a ty masz je przecież
w zasięgu ręki. Najchętniej zdobyła byś dokumenty zezwalające na podróż przez żelazną kurtynę- w Moskwie ponoć ks ztałcą
ps ychotroników, a język ros yjski nie jes t ci obcy.
Ci ludzie tu s ą tacy s ztywni i fa łszywi . Trzeba wprowadzi ć trochę ruchu w ca ły ten burdel . Może poopowiadasz im swoje sny?
Oczywiście możes z je podkoloryzowa ć, a nawet wymyśla ć własne. W końcu chodzi tylko o wrażenie, co nie? Ludzie, którzy
się boją s ą ta cy s zczerzy.
STYL
Głośna , s zczera , bezpoś rednia , trochę ła twowierna, s ympa tyczna , gadatliwa .
MOCE
Psychotronika: Możes z pozna ć fakty związane z przedmiotem (np przeszłość) dotyka jąc go. Nie każdy przedmiot ma na tyle
silne wspomnienia , że da si ę je odczyta ć, niemniej jedna k jes t to ba rdzo przyda tna zdolnoś ć.

13 [Postać znana publicznie!]
Matthias Hardt
POLICJANT
Na rkotyki , pogłos ki o sekta ch, zbiegły morderca i na domia r złego... komuniś ci. Nie masz bladego pojęcia jak si ę to mogło
s ta ć, że to zwykła poli cja, a nie specjalne jednos tki, zos ta ła oddelegowana do „zapewnienia turys tom na obsza rze Republiki
Szwajca rii bezpieczeńs twa ”. Przecież jak taki komuch si ę wysadzi w powietrze, to nawet krzyż i ś wi ęcona woda nie pomogą.
Ws pólnie z Hardmundem Tirolerem [14] przys zło ci chroni ć przyjezdnych, śpiących w luksusowym hotelu La Glacon. Ni c w
tym złego- s tara w domu z dzie ćmi , wś ród gości jest kilka samotnych i ślicznych kobi tek, a na posiedzenie pa rtii
fas zys towskiej też się nie za nosi. Dopóki ci sowieci się nie odezwą- pra wie jak wa kacje zimowe.
Niemniej jednak plotki należy spra wdzi ć, a ewentualnych spra wców za mknąć... jak tylko ten hura gan si ę skończy. Któż to
wi dzia ł- trąba powietrzna w Alpa ch... zimą!
Ha rdmund zresztą wczoraj coś powiedział o Interpolu. Że niby jakiś a gent tu przebywa . To przecież bzdury. Interpol to
jedynie medium informa cyjne i nie posiada własnych a gentów- o to już zadba ły na zistowskie korzenie tej organiza cji .
STYL
Niesprawiedliwy, ma uprzedzenia wobec komunis tów, kapi talistów, faszys tów, libera łów i ana rchis tów... zasadni czo, to nie
lubi nikogo, kto choć trochę zna się na poli tyce. Ma skłonnoś ci do skoków w bok- również za wodowo.
UPRAWNIENIA
Policjant: Mas z numer, masz dokumenty, masz na wet mundur w s zafie, zwycza jnie stwierdzi łeś, że po kilku dniach ci ę już
koja rzą. Przed grą przedsta w się ws zys tki m gra czom, by wiedzieli jak odgrywa ć swój s tosunek wobec ciebie
ŚRODKI
Broń służbowa
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Hardmund Tiroler
POLICJANT
Na rkotyki , pogłos ki o sekta ch, zbiegły morderca i na domia r złego... klecha. Nie masz bladego pojęcia ja k si ę to mogło s ta ć,
że to zwykła policja , a nie specjalne jednos tki , zos tała oddelegowana do „zapewnienia turys tom na obsza rze Republiki
Szwajca rii bezpieczeńs twa ”. Zres ztą- który normalny morderca zechciałby spędzi ć s woje os tatnie dni wolności w ho telu w
góra ch, wys łuchując nieprzerwanego gadania ojca Schpeiera [11].
Ws pólnie z Matthiasem Hardtem [13] przys zło ci chroni ć przyjezdnych, śpiących w luksusowym hotelu La Glacon.
Zdecydowanie wola łbyś spędzi ć ten czas ze swoją rodziną w domu, albo ogl ąda jąc zabytki w Zuri chu czy Bernie.
Niemniej jednak plotki należy spra wdzi ć, a ewentualnych spra wców za mknąć... jak tylko ten hura gan si ę skończy. Któż to
wi dzia ł- trąba powietrzna w Alpa ch... zimą!
Właś ci wie to i ta k nie jes teście tu potrzebni - wś ród goś ci jes t agent z Interpolu. Ta k, a gent. Ca ła ta propaganda o tym, że
Interpol jedynie s łuży jako medium komunika cyjne i sam nie posiada a gentów jes t jednym wielkim kłams twem. To jednak,
że jes t w Le Gla con nic dobrego nie może ozna cza ć.
STYL
Sprawiedliwy i dealista, krytyczny wobec kości oła, zdekla rowany deista , kapi talista i liberał.
UPRAWNIENIA
Policjant: Mas z numer, masz dokumenty, masz na wet mundur w s zafie, zwycza jnie stwierdzi łeś, że po kilku dniach ci ę już
koja rzą. Przed grą przedsta w się ws zys tki m gra czom, by wiedzieli jak odgrywa ć swój s tosunek wobec ciebie
ŚRODKI
Broń służbowa
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Wolfgang Schwarz
Agent Interpolu
Szwajca ria ze wzgl ędu na swoją szeroko pojętą neutralnoś ć sta ła się wyjątkowo cennym dla ruchów obu s tron żelaznej
kurtyny polem działania . Interpol ofi cjalnie ma zakaz mieszania si ę w poli tycznie uwa runkowane przestępstwa , jednak owe
uwa runkowanie najpierw musi zos tać udowodnione. Ta luka pra wna sta ła się podsta wą twojej pra cy. Le Gla con bywało już
podczas II wojny świa towej miejs cem spotkań wrogi ch sobie jednos tek- miejs cem neutralnym i bezpiecznym, a przede
ws zys tkim niedotkni ętym działaniami zbrojnymi. To tu pows ta ły niegdyś plany zama chów na Hi tlera, to tu alianci zawa rli
ws półpra cę z nazis towskim Interpolem, to tu tera z spotyka si ę wywiad USA i ZSRR, unieszkodliwiając się przy tym
na wza jem.
Ws zys tko pi ęknie i ła dnie, gdyby nie ma fia, która wmiesza ła si ę w te gierki . Pojawienie się trzeciej si ły może ca łkowicie
zniszczyć plan USA. Ponadto handlują morfiną i zapewne s ą też odpowiedzialni za os ta tnie morders twa w mieś cie- to
właśnie nimi chces z si ę za jąć. Znaleźć, przesłucha ć, pojma ć i odkryć kto za ni mi s toi .
STYL
Służbista jaki ch ma ło. Pedant. Nie znosi chaosu, niepokojów i paniki . Dba skutecznie o porządek, bezpieczeńs two i
dys cyplinę.
UPRAWNIENIA
Interpol: Możes z za ci ąga ć od ba zy informa cje na temat goś ci hotelu ora z i ch a kt w Interpolu.
ŚRODKI
Broń służbowa
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Ioan Kovicek
Animator Społeczny
Jako anima tor już od kilku lat ba wisz klientów hotelu Le Gla con ża rtami , śpiewem, zaba wą, a czasami stras ząc opowiastka mi
o wielich s topa ch i jeszcze wi ęks zych lawina ch. Twoje serbskie pochodzenie jednak rzadko wzbudza za ufanie klientów, co
skłoniło cię do używa nia różnych przezwisk, mających odwróci ć uwagę od położonej za żelazną kurtyną ojczyzny.
To dziwne, ale podejrzenia turys tów są w pewnych miejs ca ch pra wdziwe - regularnie kontaktujesz się ze s woją rodziną i
przekazujes z i m ws zelkie możliwe informa cje o wyda rzenia ch w Szwa jca rii. Oni zaś przeka zują te informa cje dalej, do mili cji,
by ta ... pozosta wi ła i ch ws zys tki ch przy życiu. Zwykle robisz to w nocy, gdy już wszys cy klienci śpi ą- dzisiaj jednak spra wa się
trochę komplikuje- już jes t późno, a oni na wet nie myślą o tym, by s tąd iść. Trzeba ja koś zadbać o bezpieczeńs two przy
jedynym apa racie telefoni cznym w budynku, zanim wybi je godzina 20. A do tego czasu jakoś trzeba za jąć tych ludzi , żeby
nie czuli si ę oszukani , a się zmęczyli ...
A jeśli nie zdążys z, to jedynym rozwiązaniem pozos taje dowiedzieć si ę czegoś napra wdę wa żnego, jak na przykład planów
tych Amerykanów tu- wygl ąda ją na s łużbistów.
STYL
Za bawny, odważny, z czasem za cznie się zachowywać podejrzanie, gdy już na dejdzie godzina ra portu.
UPRAWNIENIA
Pracownik: Ma s z klucze do ws zys tki ch pomies zczeń hotelu poza osobis tymi pokojami klientów.
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John Henry Morrison
Milioner
Ws zys tko da się kupi ć- na wet ludzką lojalnoś ć i przekonania. Jes teś jednym z na jboga tszych mieszkańców USA i wies z, o
czym mówisz. Do Le Glacon nie pojecha łeś dlatego, że w twoim interesie jes t odp oczynek- wtedy wzi ąłbyś ze sobą żonę,
pokojówkę, dzieci , opiekunkę dla dzieci, s zofera, księgowego, prawni ka, sekreta rkę, a przede wszys tkim kupi łbyś ten hotel .
Nie, ty pojecha łeś na ‘przygodę’. Chces z zdobyć lojalnoś ć jednego z komunis tycznych szpiegów, by poszerzyć pole działania
o drugą połowę kuli ziemskiej, za czynając od najniższego s zczebla, a następnie wspinając się w górę.
Oczywiście ca ły ten proceder jest wysoce nielegalny i jeśli nie przekażes z za da rmo ws zelki ch uzyski wanych informa cje o
ZSRR CIA, pra wdopodobnie przyjemności płynące z boga ctwa szybko się skończą. Możes z trzyma ć to w ta jemni cy, albo
otwa rcie handlowa ć z rządem- decyzja należy do ciebie.
Cokolwiek jednak robisz- najwa żniejs zy jes t zys kl. Nie uda si ę interes z ZSRR? Może ha ndel s ztuką? Jeśli nie sztuka , może
przemys ł chemiczny? I tak dalej, a ż do skutku. Musisz jedna k uwa ża ć, by nie przegapi ć okazji . Wś ród goś ci jest twój
odwieczny konkurent Greancrowd [18]- żydowski akcjona riusz i handla rz antykami . W przeciwieńs twie do ciebie, on już od
46’ regula rnie jeździ do Szwajca rii , odpoczywa ć w Le Glacon. Pewnie jes t o krok przed tobą, jeśli chodzi o zrobienie zys ku z
własności tego przybytku, ale wci ąż to ni c s tra conego.
STYL
Chciwy, cwany, sprzeda łby es kimosom na biegunie północnym lodówki , gdyby tylko nada rzyła si ę ta ka okazja .
ŚRODKI
Milioner: Nosis z ma ło gotówki , twoje konta jednak są przepełnione. Możes z w dowolnej chwilii zadzwoni ć do banku
szwa jca rskiego i za żąda ć przes yłkę pieni ężną kurierem (ok 2h trwa jego dota rcie)
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Isaac Greancrowd
Milioner
Właś ci wie na zywasz się Isaak Grünkraut, ale Amerykanie nie potrafili tego poprawnie wypowiedzieć, wi ęc zmieni łeś
pisowni ę. Za jmujes z się handlem obliga cjami ora z a ntyka mi i właśnie a ntyki uczyni ły cię milionerem. Wszys tko z czasem
zyskuje na wartoś ci, wys ta rczy, że ma przyna jmniej ze 100 la t- cóż, tyl ko jak dotrzeć do ta kich rzeczy? Ba rdzo ła two.
Oferowałeś niemieckim zbrodnia rzom wojennym zeznania, mogące i ch odciąża ć i ura towa ć przed ka rą śmierci , w zamian za
pa miątki rodzinne. Trochę si ę tego na zbiera ło, a ta kie s ta rocie w USA są wa rte majątek.
Jedna z tych s ta roci s zczególnie ci ę zainteresowa ła. Niezbyta sta ra replika szabli z czasów napoleoński ch - ki czowa ta , tępa ,
rękojeś ć z tworzywa s ztucznego, głowi ca ze s tali średniej jakoś ci, summa suma rum- śmieć. Cenna jednak była pochwa ,
której wnętrze było wyś cielone jedwabiem, a pod nim- pergaminem. Musiałeś ją zniszczyć, by wyjąć pergamin, więc na
szybko za ła twiłeś tanią replikę pochwy, a ca ły zes taw wzi ąłeś na ws zelki wypadek ze sobą - mas z zamia r drogo, bardzo,
ba rdzo drogo [100 000$ wzwyż] to sprzeda ć. Oczywiście nikt taki ch pieni ędzy nie nosi w gotówce.
Jes teś jednym z ba rdzo nieli cznych Amerykanów, którym udało si ę nawi ązać handel z ZSRR, tym ba rdziej ma rtwi ci ę
obecnoś ć Morrisona [17], który z ca łą pewności ą planuje podobny ruch i ... może mu się to uda ć. Twój kontakt z ZSRR zos ta ł
za mordowany kilka miesięcy temu i dotychczas nie uda ło ci si ę znaleźć nikogo nowego do handlu - li czysz na to, że si ę to
tera z zmieni . La Gla con od początku zimnej wo jny jes t miejs cem kontaktu ze ws chodem i umożliwia odwa żnym za rabiać po
obu strona ch żelaznej kurtyny.
STYL
Chciwy, cwany, sprzeda łbyś beduinom na saharze susza rki do włosów, gdyby tylko na darzyła się taka okazja .
ŚRODKI
Milioner: Nosis z ma ło gotówki , twoje konta jednak są przepełnione. Możes z w dowolnej chwilii zadzwoni ć do banku
szwa jca rskiego i za żąda ć przes yłkę pieni ężną kurierem (ok 2h trwa jego dota rcie)
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Jacob Silverstone
archeolog
Już od dziecińs twa fas cynowa łeś się jaskiniami ora z niezbadanymi głębi nami , wysokoś ciami i regiona mi świa ta . Tera z,
pra wie 40 la t później, jes teś znanym na ca łym świecie a rcheologiem, speleol ogiem i bada czem antycznych cywiliza cji , przez
jednych podziwianym, przez drugi ch wyś miewanym za pos tulowa nie odwa żnej teorii , i ż przed ludzkości ą inna i nteligentna
cywiliza cja musiała zamieszkiwa ć ziemi ę.
Do Szwa jca rii przyjecha łeś w jednym celu- zbadania okolicznych jaskiń... zi mą. Duża i ch część jes t la tem zalana i zba danie
głębszych korys ta rzy niemożliwe, tera z jednak, przy ś redniej tempera turze -10 stopni dużą częś ć wody można wynieść
zwycza jną łopatą. Sporo pra cy, ale czasu nie bra kuje.
Od wczora j niestety pogoda uniemożliwia ci opus zczenia hotelu, a jedyne znaczące znalezisko to... muszla . Nie zrozum mnie
źle, ta musza jes t ogromna , a gdy ten region Alp był po raz os ta tni pod poziomem morza , na jwi ększe zwierzęta si ęga ły
rozmia ru ma łego palca . Dowód doskona ły, tera z trzeba to jakoś ogłosi ć, informa cję przeka za ć do Bostonu i znaleźć
mecenasa... bo La Gla con jes t piekielnie drogi i po pros tu doskonale położony. Znajduje si ę dokładnie nad strukturą
podziemnych koryta rzy bada nej jaskinii, a do na jbliżs zego wejś cia jes t jedynie dwugodzinna podróż piechotą. Uniwers ytet
Mis ca toni c powinien ci ę dofinansowa ć... a ja k nie, to kogoś innego si ę zna jdzie.
Os tatnio dorwa łeś zresztą w hotelowej biblioteczce dzieła Howa rda P. Lovecra fta. Niespecjalnie podoba ci si ę jego s tyl , ale
tematyka jest rzeczywiście... inspi rująca . Nad wyra z podobna do wyników twoi ch poszukiwań.
STYL
Ciekawski , upa rty, uczci wy, uparty, i nteresowny, uparty, odważny, silny wol ą, mówi łem już, że upa rty?
ŚRODKI
Muszla: Znaleziona w jaskini
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Michael Eich
Historyk
Jes teś znanym niemieckim historykiem, który zdecydowa ł si ę na nie więcej, nie mniej, ni ż dobre, spokojne waka cje w
szwa jca rski ch Alpa ch, daleko od cywiliza cji . Dlaczego na gle ktoś walnął ci ę w tył głowy, a potem przywi ązanego zos tawi ł w
sza fie? Nie masz pojęcia . Ale teraz to ty jes teś wś ciekły!
STYL
Wś ciekły!
ŚRODKI
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Catherine Heather Cassiopé
Femme Fatal
Urok, spryt i s ztuka uwodzenia potra fią zdziała ć zna cznie wi ęcej, niż niejedna broń. Na zywasz się CIA Special Agent
Cassiope, oddelegowana do kontrwywiadu w Szwajca rii . Cel- wywiad ZSRR używa jący neutralnej Szwajca rii do przerzutu
jednos tek na za chód. Znaleźć, uwodzi ć, uwi ęzi ć lub zabi ć.
Uwielbiasz tą pra cę- jest cieka wa , niebezpieczna i polega na podrywaniu dobrze wytrenowanych, a mbi tnych i wyjątkowych
mężczyzn. Czego więcej możesz pra gnąć?
Z twoi ch informa cji wyni ka, że Le Glacon jest częs tym miejscem spotkań a gentów ZSRR oraz członków ma fii s ycyli jskiej.
Bi orąc pod uwagę fakt pojawienia się nowej odmiany morfiny w kantonie Zuri ch można dojść do wnios ku, że ma to zwi ązek
z hotelem. Ponadto pojawi ły się doniesienia o nielegalnych wykopaliska ch w góra ch - nie interesuje ci ę to, że ktoś sobie
grzebie grządkę na Mont Blanc, ale jeśli te ekspona ty dos taną si ę do ZSRR, to potra ktujesz to jako osobistą pora żkę.
STYL
Uwodzicielska , skryta , profes jonalis tka .
ŚRODKI
Broń służbowa: nóż
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Darius / Daria Pietierstajecki
Zabójca
Ca łe twoje życie okaza ło się błędem. Od poczęcia , do tera z- dla czego si ę to ws zys tko w ogóle musiało za cząć? Zos tałeś
porzucony w dziecińs twie przez własną ma tkę, adoptowany przez przes tępcę, nie uda ło ci się s tworzyć ża dnego związku , a
os ta tecznie s kończyłeś na ulicy. Przetrwać pomogły ci kra dzieże, oszustwa i mordy.
Os tatni jednak upadek był na jgorszy. Dotychczas walczyłeś jak zwierzę o przetrwanie na ulica ch Sankt Pietersburgu- znalazła
ci ę os tatecznie jedna k milicja i... da ła propozycję nie do odrzucenia . Wspól nie z Iwanem / Ileną Wojgorodem [26] mia łeś
pojecha ć do Szwajca rii i wykona ć jedno, jedyne zabójstwo - w ra zie sukcesu zos taniesz uwolniony tu, w Hotelu a Wojgorod
wróci sam do Moskwy. W razie pora żki- zosta niesz zabi ty tu, na miejs cu.
Wola życia , to jedyne, co ci pozosta ło, ale jes t silna, wyjątkowo silna. Jesteś gotów podjąć się tego wyzwania, a być może...
być może odzys kasz tu, daleko od ojczyzny, nadzieję... nadzieję na lepsze jutro.
Za danie jes t pros te. Zdjęcie, które ci poka za ł wygląda identycznie ja k ten człowiek tam [23]. Nie znasz imienia , na zwiska ,
pochodzenia, przeszłości - ni czego. Może to i lepiej. Mniej zaboli . Mas z go zabi ć nie wcześniej ni ż za godzinę i koniecznie bez
świadków. Broń masz sobie zdobyć najlepiej od kogoś- truci zna , pis tolet, cokolwiek. Tylko w na jgorszym wypadku
Wojogorod zechce ci poda ć własną- chodzi o s tan dowodowy. Nic nie może wskazywa ć na ingerencję ZSRR, a posiadana
przez twojego s zefa broń jes t dos yć... typowa .
STYL
Bezwzgl ędny, pełen nadziei , sprytny, zdra dliwy
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August / Augusta Jewriej
Wtajemniczony
Życie nigdy nie było ci przyja cielem. Urodzony w Ros ji miałeś ciężkie dziecińs two, rewol ucja i wojna tyl ko je pogorszyły.
Piekło za częło się jedna k dopiero, gdy zos ta łeś rodzi cem. Dimitr/Demeter zos ta ł ci zabrany, a zwrócenie go rodzinie
podlega ło jednemu wa runkowi- ze wzgl ędu na swoje żydowskie korzenie mia łeś przedos tać si ę jako „uchodźca Aus ch wi tz
Bi rkenau” ze s fa łszowanymi danymi do Niemiec Za chodni ch i s łużyć ta m jako s zpieg dla ZSRR. Szybko zwiałeś do Szwajca rii
nie pozos ta wiając po sobie żadnych śladów, poszukując za to roboty, osobowoś ci i choć trochę informa cji o losa ch twojej
rodziny.
Tu, w La Gla con częs to spotyka ją si ę przedsta wi ciele różnych ma fii. Szuka ją taki ch jak ty- ludzi bez przeszłoś ci i skrupułów.
Może uda ci się znaleźć pra codawcę?
Za uwa żasz dziwne za chowanie tego mężczyzny [4], ja kby coś niezwykłego go ota cza ło. Nie jes teś głupi- pogłoski o sekta ch,
dziwny człowiek ze świ tą wiernych ludzi . Jeśli nie ma fia, to może sekta przyjmie cię w s woje szeregi? O członkows two
podejrzewasz [3] i [6], może wa rto i ch spyta ć?
STYL
pa ranoik, cyni k, wys traszony uciekinier. Dopóki nie znajdzie silnego popa rcia będzie zachowywał się jak ba rdzo
przes traszony.
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Abraham Amsterdamm
Łowca Wampirów
Już od wielu dziesięcioleci polujes z na wampi ry przedłuża jąc swoje życie i ch krwi ą. Są bestiami , bezwzgl ędnymi morderca mi
i zbyt wielki jest i ch wpływ na wasz świat, świa t śmiertelnych, by móc go i gnorowa ć. Rzadko jedna k dzielisz się tą wiedzą.
Niegdyś uja wni łeś prawdę młodemu mężczyźnie - Zacharias Pulver [10], ta k si ę nazywa ł- ukra dł jednak jedną z twoi ch
przechowywanych fiolek krwi- krwi Tzi misce. Rzadka i cenna . Nie przejmowałeś się tym fa ktem, dopóki nie dos zły do ciebie
pogłoski o pojawieniu się wyjątkowego na rkotyku w okoli ca ch Zuri chu. Pul ver s kończył jako diler, a ty czujesz się wi nnymusisz skończyć ten proceder... prawdopodobnie handluje odparowaną krwi ą...
Wies z, że tu przebywa wampi r. Przeczuwasz, że jes t s łaby, bardzo słaby- to dzi wne. Niemniej jednak litość nie jest
rozwiązaniem- trzeba go wytropi ć i zniszczyć- daleko od niepotrzebnych ś wiadków. Na pewno jednak będziesz potrzebował
pomocy- mimo wszys tko jes teś człowiekiem.
STYL
pa ranoik, cyni k, wys traszony uciekinier. Dopóki nie znajdzie silnego popa rcia będzie zachowywał się jak ba rdzo
przes traszony.
MOCE
Potencja: o [W razie walki zadajes z zaws ze co na jmniej jedno obra żenie powyżej iloś ci uzyskanej w teś cie]
ŚRODKI
Zestaw Łowcy
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Alan Krone
Mechanik komputerowy
Jako mechanik urządzeń li czących sta łeś się wyjątkowo wa żnym pra cowni kiem CIA w depa rtamencie kryptogra fi cznym.
Godziny, dni , miesiące przy urządzenia ch i obli czeniach uczyni ły ci ę jednak socjopa tą jaki ch ma ło - os tatecznie dosta łeś wi ęc
wolne- 3 tygodnie urlopu w Szwajca rii . Oczywiś cie nie bez korzyś ci dla CIA. Podobno w Le Gla con odbywa ją si ę częs to
spotkania agentów ZSRR. Mas z codziennie składa ć dokładną relację z wyda rzeń, a w ra zie możliwoś ci informowa ć lokalnego
agenta CIA o i ch os obowoś ci . Tożsamość a genta jes t utrzymywana w tajemni cy, dopiero po uzyskaniu danych zos tanie
uja wniona .
To jedna k trochę trudniejsze ni ż ci się wyda je. Ci ągle rozpras za ci ę jedna jedyna osoba - kobieta [21] ta k odważna , tak
kusząca , ta k cudowna . Jesteś nieszczęśliwym romantykiem. Romantyzm był nudny, wolisz secesję, a nieszczęś cie ni gdy nie
jes t dobre- czas na zmiany.
STYL
nieszczęśliwy romantyk, wyjątkowo inteligentny, ale nieco obcy dla społeczeńs twa .
MOŻLIWOŚCI
Kryptografia: Jes teś w s tanie umieś ci ć pods łuchy i dekodowa ć zakodowane wiadomoś ci .
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Iwan / Illena Wojgorod
Agent ZSRR
Szwajca ria to wa żny punkt przerzutu agentów z bloku ws chodniego na za chód, miejs cem wymiany informa cji zaś zos ta ł
hotel Le Gla con- właści ciel o tym oczywiś cie nie wie. Twoja obecnie trwa jąca misja jes t chyba najpros tsza ze wszys tki ch.
Masz zadba ć o ani chilację da wnego agenta , który zdradzi ł ZSRR. August / Augusta Jewriej [23]. Zabi ć go jednak nie mas z ty,
jes teś zbyt cenny- nikt na za chodzie ci ę jeszcze nie zauważył. Za to usuni ęciu ma ulec również obiekt Darius / Daria
Pietierstajecki [22]. Procedura jes t pros ta- zmuś Pieters ta jeckiego, by zabi ł dowolną drogą Jewrieja , ale zos ta ł przy tym
przyła pany i upewnij si ę, że zos tanie zabi ty przez kogoś z miejs cowych. Jeśli mu się nie uda - zadbaj o śmierć Jewrieja , a
potem Pieters tajeckiego- obaj mają zginąć.
Jewriej to rodzic Pietiers tajeckiego. Ale to chyba nieistotne - minęło kilka la t i pewnie się nie zorientują. Prawdopodobnie
dla tego Pieters ta jecki , a nie ty ma to zrobi ć.
Ponadto wśród obecnych w Le Gla con zna jdą si ę członkowie ma fii s ycyli jskiej. Ma fia kolaboruje z ZSRR, jednak nie ka żda
rodzina- dowiedz si ę o stanie współpra cy i za dbaj o podpisanie umowy o współpra cę. Wyniki przeka zać musisz osobiś cie po
powrocie do Moskwy.
STYL
Przekonany komunis ta i zagorza ły wróg USA. Mówi pros to , bezpoś rednio, sta ra się trzyma ć na uboczu. Nie zna pojęcia
ws półczucia .
MOŻLIWOŚCI
Kryptografia: Jes teś w s tanie umieś ci ć pods łuchy i dekodowa ć zakodowane wiadomoś ci .

27
Christiano Siziliano
Mafioso
Od dziecińs twa należys z do rodziny ma fi jnej Siziliano należącej do jednego z twoich wujów. Służysz mu ja ko ksi ęgowy i
za zwycza j dbasz o dobry przepływ ła pówek ja k i towa rów na ca ły świa t.
Specjalizujecie si ę w handlu informa cjami i na rkotykami . To pierwsze sprowadziło ci ę do Szwa jca rii. Wspólnie z kilkoma
innymi ma fiosami Roberto/Roberta Neapolitanio [28], Kaietano / Kaietana Sisse [29] w Le Gla con mas z zadba ć o pomyślny
rozwój tych ga łęzi was zego rodzinnego przemys łu.
Najleps zym rozwi ązaniem będzie zebranie danych na temat wywiadu ZSRR korzys ta jącego z Le Gla con jako punktu
kontaktowego, planów tego podejrzanego Hiszpana [1], który na jpewniej jes t przeds tawi cielem hiszpańs kiej ma fii, ora z
zbadanie nośności ZSRR na na rkotyki - potrzeba nowego odbiorcy na heroinę.
STYL
Dyploma tyczny, kłamliwy i wierny rodzinie.
ŚRODKI
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Roberto / Roberta Neapolitanio
Mafioso
Jako człowiek od krwa wych interesów pra cujes z od lat dla Christiano Siziliano [27] dba jąc o dobry przebieg jego mis ji i jego
przetrwanie. Niemniej jednak znacznie ba rdziej od pra cy interesują ci ę kobiety i na rkotyki . Heroina i Włos zki jednak nie
wys ta rcza ją. Szukasz nowych wra żeń, a w powietrzu czujes z s łodki zapa ch opium- coś dla ciebie.
Nie masz jednak bladego pojęcia , po co jes t tu twój kumpel Kaietano / Kaietana Sisse [29]. Przecież z niego jes t wi ęks zy
nieudacznik niż z Mussoliniego był, poza tym jego faszys towka gadka wam pewnie tyl ko zaszkodzi
STYL
Gburowa ty, napalony ćpun.
ŚRODKI
Broń
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Kaietano / Kaietana Sisse
Mafioso
Nienawidzisz swojego imienia i ludzi , którzy z niego korzys tają, tak samo jak cza rnych, Żydów, Niemców, Fra ncuzów i ca łej
res zty. Mussolini , to najleps ze co kiedykol wiek spotka ło Włochów i to przez tego Niemca wojnę przegraliś cie, to jasne. Przez
frus tra cję tra fi łeś do ma fii- ta k samo a utoryta rnej jak s ta re Włochy, i jes zcze bardziej skutecznej.
Za zwycza j dbasz razem z Roberto / Roberta Neapolitanio[28] o bezpieczeństwo szefa , Christiano Siziliano [27], za nim
jedna k też nie przepadasz. Wiesz, że tak napra wdę jest ni kim w porównaniu z ojcem chrzes tnym, Lui gim Si zilianem. Może
jego przypadkowa ś mierć pozwoliłaby ci uwolni ć się od usługi wania temu s łabeus zowi? A jeśli nie, na jwyżs zy czas na jakąś
akcję. Jest tu kilka amerykańs kich handla rzy wś ród turys tów. Nie wiedzą, w co si ę wpa kowali- na pewno jednak wypakowali
swoje walizki drogi mi rze czami- na jwyższy czas , by i ch pozba wi ć niepotrzebnego balastu.
STYL
Gburowa ty, napalony ćpun.
ŚRODKI
Broń
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Dan Millman
Mistrz USA w gimnastyce
Ca łe życie spędziłeś trenując, licząc na s ukces i os ta tecznie go osiąga jąc. Za równo w Stana ch, jak i za grani cą pokazywa łeś ,
ile jes teś wa rt, jednak owa wa rtoś ć może się szybko skończyć.
Gi mnas tyka nie jest popula rnym sportem w USA, a wygrywa jąc jedynie medale rodzime wiele nie za robis z- szukasz
mecenasa, na jlepiej zagra nicznego. Dla tego z okazji mis trzos tw sponso rowanych przez bank w Zuri chu uda łeś się na dzień
do s łynnego hotelu Le Gla con w nadziei na znalezienie kogoś , kto ze chce poświ ęci ć czas i pieni ądz dla twojej ka riery.
Nie należys z jednak do ludzi przepełnionych skrupułami- zwyci ęstwo jes t najważniejs ze, nawet, jeśli chodzi o doping
(chocia ż nie eliminowanie konkurencji). Dopóki is tnieje sposób na poprawienie osiągów organizmu, dopóty będzies z dążył w
tym kierunku. Zauważyłeś szczególnie sporą siłę u tego człowieka [2], kiedy niós ł ogromne walizki swojego pana . Może zna
jakąś specjalną metodę treningu?
STYL
Pewny siebie,+ bezpoś redni , ambitny

