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Tło historyczne 

Królestwo Neapolu zajmowało pod koniec XVIII wieku tereny południowych Włoch oraz 

Sycylii. Rządzone było przez Burbonów, a więc rodzinę, której członkowie panowali także w 

Hiszpanii, a przede wszystkim Francji - do czasu ich zgilotynowania w 1793 roku. Żoną króla 

Ferdynanda IV była Maria Karolina, siostra ściętej Marii Antoniny. Królowa wiedziała więc, jak 

krwawa jest rewolucja i czym dla monarchów może się skończyć. Wszelkie profrancuskie 

wystąpienia ludności były więc bezwzględnie tłumione. Odważna królowa postanowiła nie 

tylko bronić, ale i atakować wrogów. Wystąpiła przeciwko siłom francuskim i polskim, które w 

1798 roku znajdowały się nieopodal Rzymu. Wojska neapolitańskie zostały jednak rozbite. 

Polskie Legiony zwyciężyły m.in. pod Civitta Castellana.  

 

Kilka miesięcy temu napoleońscy żołnierze wraz z lokalnymi republikanami przegnali władców 

królestwa Neapolu z miasta. Para królewska uciekła na Sycylię, zaś Francuzi i postępowi 

Włosi zapanowali w mieście. Niestety, nowe władze nie przekonały do siebie mieszkańców. 

Prosty, katolicki lud, czeka tylko na powrót króla. Gotowy jest w każdej chwili ruszyć do 

powstania.   

 

A powrót nieubłaganie się zbliża. Burboni wezwali na pomoc Brytyjczyków. W Zatoce 

Neapolitańskiej pojawiła się wielka flota, zaś Francuzów jest w mieście niewielu. Obsadzili 

zamek dolny - Castel Nuovo oraz górny - Castel Sant Elmo. Ten ostatni to prawdziwie 

niezdobyta twierdza. Ponadto w dwóch klasztorach na terenie miasta znajdują garnizony 

włoskich republikanów.  

 

W południowych dzielnicach zaczęło się już wrzenie. Póki co, buntownicy, zwani 

sanfedystami, nie stają do otwartego boju z wojskami francuskimi i republikańskimi, ale plotka 

głosi, że dla ludzi związanych z republikańskim rządem nadszedł sądny dzień. Kilka domów 

ministrów republikańskiego rządu zostało splądrowanych, ktoś zginął… 

 

Francuzom i republikanom pozostało czekanie na odsiecz. Zamknięci w kilku punktach oporu 

starają się nie wychodzić do miasta. Z tego powodu na ulicach miasta zapanowała anarchia 

i chaos. Nikt nie pilnuje już porządku.   

 

 

 



 

Tarantula 

Wiarusi. Gra RPG 

3 
 

Rozgrzewka 

Wiarusi na patrolu - dowódca dolnego zamku wysyła co kilka godzin nową grupę żołnierzy 

na patrol. Ma wielu rannych i chorych, więc grupy są nieliczne i składają sie z żołnierzy z 

różnych formacji.  

Oglądamy miasto, które wrze, jest na krawędzi wybuchu, plotki, spojrzenia, wygrażanie, 

drobne ekscesy: 

Można wykonać rzut k6: 

1. ktoś pobił włoskiego republikanina, sprawcy uciekają krętymi uliczkami 

2. kłótnia przekupek i wyzwiska ‘Ty francuska ladacznico”, “Ty córo bonaparciego 

antychrysta!” 

3. antyfrancuski napis na murze “Śmierć Francuzom!” i nazwiska ważnych oficerów. 

Może nawet nazwisko jednego z Wiarusów?  

4. kukła kobiety ubranej we francuski mundur z ucięta głową 

5. nielegalny skład broni w straganie sprzedawcy warzyw  

6. ktoś rzuca kamieniem z dachu w patrol 

 

Podczas Patrolu Wiarusi powinni poznać miasto oraz w jakiś sposób wykazać się 

opanowaniem, talentami, wyczuciem sytuacji.  

 

Zawiązanie akcji 

 

Wiarusi mają przetransportować do górnego zamku Marię Byron - Angielkę, która jako 

szpieg oddała Republice wielkie usługi. W kraju rodzinnym jest znienawidzona. Jeśli trafi w 

ręce Brytyjczyków, na pewno zostanie surowo ukarana. To samo, a może i coś gorszego, 

grozi jej, jeśli dopadną ją wojska królewskie. W najlepszym wypadku wydadzą ją Anglikom.  

 

Nie ma opcji, żeby Francuzi mogli opuścić miasto. Od południa otoczone jest przez 

królewskich, a w okolicznych wsiach wieśniacy szykują się do zbrojnego wystąpienia 

przeciwko Francuzom. Dlatego jedynym bezpiecznym miejscem wydaje się górny zamek. 

Angielka, jako agentka, wie zbyt wiele. Należy zapewnić jej bezpieczeństwo i przenieść z 

zamku dolnego do górnego.  

 

Podczas Patrolu Wiarusi wykazali się odwaga lub zaradnością. Dlatego przełożeni wskazują 

na nich.  
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Tajemne tło Misji 

1. Włoskie wojska republikańskie zaczęły już paktowanie z królem Neapolu. Garnizony 

Włochów nie są dla Francuzów bezpieczne. Można tam zostać pokazowo wydanym 

na pożarcie ludowi/królowi/Brytyjczykom. Cokolwiek będzie się opłacało Włochom. 

2. Angielka nie jest już przekonana do służby Republice. Jedynym powodem, dla którego 

zdradziła Anglię, był jej kochanek, Francuz Championet.. On jednak nie okazał się 

wierny. Angielka chce uzyskać w ojczyźnie przebaczenie win. Zaczęła już w tej 

sprawie korespondować z Hamiltonem. Ten obiecał jej amnestię w zamian za cenny 

przedmiot, który znajduje się w Neapolu… 

3. Francuzi wiedzą, że Angielka wie zbyt wiele o sieci agentów francuskich w Italii. Aby 

nie wpadła w ręce wroga należy ją bezpiecznie wywieźć lub ukryć. W ostateczności 

zgładzić, ale tego dowódca dolnego zamku nie chce robić (skrupuły). Postanawia więc 

podrzucić ją - jak zgniłe jajo - do kolegi z górnego zamku.  

 

Przebieg gry 

Gracze próbują dotrzeć do górnego zamku i bezpiecznie przetransportować tam Angielkę. Po 

drodze są świadkami chaosu we wrzącym mieście. Spotykają grupy o różnej motywacji - 

niektóre chcą graczy obrabować, inne rozpoznają w nich znienawidzonych Francuzów.  

 

Jeśli gracze zatrzymają się u republikanów Włochów - grozi im najgorsze. Jeśli w porę nie 

uciekną, zostaną wydani królewskim/ludowi przez Włochów, pragnących przypodobać się 

starej władzy.  

 

Ucieczkę utrudnia jednak najbardziej sama Angielka, która najbardziej pragnie dotrzeć do 

starożytnego Naczynia - Krateru Władcy Europy. To jego żąda Hamilton w zamian za 

przywrócenie zdrajczyni do łask. Krater, odkryty w ostatnich latach w Herkulanum, uczyni 

najpotężniejszym człowiekiem w Europie tego, kto wypije z niego krew zamordowanego 

władcy. Jeśli uda jej się przekonać graczy, by pomogli jej zdobyć krater (może w tym celu 

wymyślić najróżniejsze historie, a nawet próbować się rozłączyć z graczami), to przygoda 

może wyewoluować w kierunku poszukiwania naczynia. To mogło zostać już zrabowane z 

miejsca, o którym wie Angielka. Itd. Jeśli gra pójdzie w tym kierunku, to dzięki temu gracze 

mogą odwiedzić więcej lokacji w mieście. Np. krater mógł zostać ukryty przez rabusiów w 

zawalonej części katakumb lub w ossuarium.  

 

Jeśli gracze nie dadzą się skłonić do poszukiwania krateru, a MG będzie chciał ich bardziej 

oprowadzić po Neapolu, to Angielka może zostać porwana przez bandę, która rozpoznała w 

niej słynną zdrajczynię i skandalistkę, a poszukiwanie jej spowoduje, że gracze 

„przespacerują” się po mieście.  

 

W toku gry gracze mogę odkryć, że Angielka nie jest wobec nich lojalna. Może to także okazać 

się podczas finału - na górnym zamku, gdy kapitan twierdzy pokaże im zdobyte właśnie przez 

Francuzów dowody na podwójną grę tej arystokratki.  
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Wiarusi powinni przemierzać kolejne Kwartały (opisane poniżej). Oczywiście najkrótsza droga 

do górnego zamku powinna być niedostępna. Dzięki temu odwiedza inne lokacje i przeżyją 

więcej przygód.  

 

 

 

Kroki i działania Angielki 

1. Odebrać nowy list od Hamiltona, w którym ten miał wyjawić czego oczekuje w zamian 

za amnestię (Krateru Władcy Europy). List ma przekazać Angielce - skrycie – kupiec 

w Kamienicy z Placu Armatorów. 

2. Angielka wie, że Krater został schowany w Klasztorze św. Klary (tam go razem z 

Hamiltonem rok temu skryli).  

3. Skarby zostały wywiezione z klasztoru. Republikanie wyprzedali część (np. obcym 

kupcom i dyplomatom, w tym Konsulowi Tureckiemu), a za pozostałe zagwarantowali 

sobie bezpieczne poddanie. 

4. Przygoda w Konsulacie tureckim. 

5. Przejście przez Ossuarium i scena finałowa – dotarcie do górnego zamku lub ucieczka 

z Neapolu.  

 

 

Frakcje 

 

Armia francuska i niewielki oddział polskich legionistów - zajmują dwa forty w mieście, 

mniejszy i słabiej zdatny do obrony nad brzegiem zatoki i większy, potężniejszy na wzgórzu 

dominującym nad miastem. Francuzi są zdyscyplinowani, ale nieliczni. Wielu choruje. Są 

także zniesmaczeni zachowaniem Włochów, którzy szybko zaczynają zmieniać strony i 

spiskować z królewskimi.  

 

Republikanie - to miejscowi, włoscy zwolennicy ustroju republikańskiego i sojuszu z Francją, 

rzemieślnicy, kupcy, intelektualiści i artyści. Niektórzy służą w republikańskiej milicji, która 

patroluje ulice. Pojedyncze oddziały przechodzą na stronę rojalistów lub porzucają broń i 

mundury po czym rozchodzą się do domów. Większa załoga stacjonuje w Klasztorze św. 

Klary.  

 

Lazzaroni - to najbiedniejsi mieszkańcy Neapolu, jednodniowi robotnicy, tragarze, rybacy, 

żebracy, włóczędzy, którzy początkowo popierali republikę, lecz szybko zorientowali się, że 

pod rządami Francuzów nie żyje się lepiej. A do tego okupanci plugawią kościoły! Dominują 

w Kwartale Hiszpańskim oraz nieopodal nabrzeży. Aktualnie przygotowują się do walki z 

Francuzami. Nie wystąpią otwarcie przeciwko dużemu oddziałowi, ale co bardziej narwani są 

w stanie zaatakować kilkuosobowy patrol.  
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Sanfedyści - to obrońcy Świętej Wiary, stąd ich nazwa (z włoska santa fe), pochodzący z 

miejscowości wokół Neapolu - wieśniacy, rolnicy i hodowcy. Starają się przede wszystkim 

wyprzeć Francuzów i ich sojuszników z miejsc kultu, w tym Klasztoru św. Klary.  

 

Grasanci - czyli rozbójnicy i bandyci z gór Kalabrii. Na ich czele stoi Fra Diavolo - Brat Diabeł. 

Atakują wszystkich, którzy wyglądają na posiadających majątek lub cenne przedmioty.  

 

Agenci królewscy - siatka emisariuszy, którzy z ramienia Burbonów przygotowują powstanie, 

szkolą ludność, agitują, przemycają broń oraz polują na kluczowych republikanów.  

 

 

Postacie 

 

Maria Byron - 30-letnia Angielka, aktorka, agentka, podróżniczka, w minionych latach 

kochanka brytyjskiego Lorda Hamiltona prowadzącego badania w Pompejach i Herkulanum, 

następnie kochanka Championeta - d-cy Armii Francuskiej we Włoszech. Porzucona przez 

tego ostatniego planuję powrócić do łask Anglików. Udaje jednak zakochaną w Championecie, 

zafascynowaną ideami Rewolucji oraz wierną Francji. Wie, że Hamilton przyjmie ją z 

powrotem (i wystara się o ułaskawienie za zdradę) jedynie jeśli dostarczy mu najcenniejszy 

eksponat z wykopalisk - Krater Władcy Europy. Jej celem jest przede wszystkim uciec do 

Anglików z Kraterem, a w ostateczności przenieść się z niebezpiecznego dolnego zamku do 

silniejszego górnego zamku.  
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Lokacje – Kwartały 

 

Wiarusi powinni otrzymać plan Neapolu z zaznaczonymi głównymi lokacjami. W tym 

scenariuszu wykorzystanych zostanie tylko kilka. Pozostałe numery mogą zostać odwiedzone 

podczas kolejnych Misji czy w Kampanii.  

 

 

(1) - Castel Nuovo - miejsce, z którego wyruszają Wiarusi na misję. Niewielki, dość ciasny 

fort położony tuż przy nabrzeżu. Żołnierze zajmują kazamaty i piwnice. Chorzy i ranni 

umieszczeni zostali w zbudowanych szopach na dziedzińcu. Oficerowie i komendant 

kwaterują w głównym korpusie zamku. W zamku wedle raportów przebywa do 200 żołnierzy, 

ale zdatnych do noszenia broni jest mniej niż 100. Wystarczy by stłumić małe zamieszki w 

okolicznych dzielnicach. Za mało by powstrzymać szturm armii neapolitańskiej i brytyjskiej.  
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Przed fortem znajduje się obszerny plac, na którym kiedyś musztrowała się armia królewska. 

Teraz zarzucony jest śmieciami, resztkami barykad i szczątkami wozów, które nie zdążyli 

wywieźć arystokraci. Przy okolicznych ulicach mieszkali kiedyś bogacze. Teraz wiele kamienic 

stoi pustych. Możni albo uciekli przed wkroczeniem Francuzów, albo skryli się wraz z 

kosztownościami w spokojniejszych częściach miasta.  

 

Na południe od zamku znajduje się (2) Pałac Królewski, z którego oddziały republikańskie 

wycofały się kilka dni temu. Nawet nie poinformowały o tym francuskiego komendanta zamku.  

Nieśmiało podchodzą pod bramy pałacu grupy sanfedystów i lazzaronów. W królewskich 

gabinetach i pokojach można natknąć się na grupę burbońskich agentów, którzy 

zabezpieczają najważniejsze dokumenty i próbują wywieźć kompromitujące rodzinę 

królewską listy i rachunki.  

 

Giordano Rufo – podpułkownik armii neapolitańskiej, dowódca grupy agentów. Pojmany 

żywcem może być kartą przetargową podczas dalszej wędrówki lub negocjacji w krytycznej 

dla Wiarusów sytuacji.  

 

(4) - Castel  dell'Ovo – to kolejny średniowieczny zamek neapolitański. Znajduje się na 

wysuniętym ku zatoce cyplu. Został opuszczony przez Francuzów tydzień temu. Wcześniej 

go zaminowano – w kryptach znajdują się dziesiątki beczek z prochem z umocowanymi 

lontami. Test Skupienia pozwoli odkryć kilku żołnierzy, którym polecano wysadzić obiekt w 

przypadku zbliżania się wroga.  

 

(7) Plac Armatorów - piazza z okazałymi kamienicami należącymi do kupców oraz właścicieli 

kompanii handlowych. Angielka prosi by odwiedzić pewnego armatora - Baltazara 

Coppigiano - u którego przechowuje swoje oszczędności. Armator ma swoją kamienicę na 

końcu placu, po lewej stronie. Wiarusi zostaną gościnnie podjęci. Służba poda schłodzone 

białe wino i figi. W tym czasie Angielka podejmie pewną kwotę pieniędzy (zmyłka) i przekaże 



 

Tarantula 

Wiarusi. Gra RPG 

9 
 

po 5 franków każdemu z Wiarusów. Tak naprawdę otrzyma list od Hamiltona. Z listu tego 

wyniknie dla niej, że ceną za przebaczenia zdrady będzie odzyskanie i przekazanie 

Hamiltonowi Krateru Władcy Europy.  

 

(10) Klasztor św. Klary - znajduje się w północno-wschodniej części miasta. Leży przy 

strategicznie ważnej ulicy wiodącej od południowej bramy aż pod wzniesienie, na którym leży 

górny zamek. Od początku okupacji obsadzony był przez kompanię francuskiej piechoty. Kilka 

tygodni temu, ze względu na choroby Francuzów, do klasztoru wkroczył jako wzmocnienie oddział 

włoskich republikanów pod wodzą majora Vincenzo Piccolo.  

Klasztor zamieniono głównie na lazaret i magazyn zaopatrzenia wojskowego (proch, kule, 

mundury). Klasztor ma dość solidne mury, ale w kilku miejscach się kruszą. Ulokowany jest w 

kwartale ciasnej zabudowy. Można podejrzeć dziedziniec z dachów sąsiednich kamienic.  

 

Piccolo w tajemnicy przed Francuzami wynegocjował porozumienie o honorowej kapitulacji dla 

Włochów. W zamian ma wydać Francuzów i zaopatrzenie. Wcześniej natomiast wyprzedał 

znajdujące się w kryptach skarby, w tym wykopaliska z Herkulanum. Krater sprzedał tureckiemu 

konsulowi.  

 

Kilka razy dziennie do majora przybywa ktoś z miasta - raz w mundurze republikanów, raz 

zakonnik, kupiec, raz ktoś wyglądający na sanfedystę.  

 

Piccolo nie jest zadowolony z przybycia Wiarusów. W obawie przed buntem może chcieć nawet 

rozbroić Wiarusów, deklarując, że to w trosce o ich bezpieczeństwo. Stara się nie dopuścić do 

porozumienia Wiarusów z chorymi Francuzami, którzy mogliby domyślić się, że zostaną niebawem 

zdradzeni. Piccolo ukrywa swój proceder wyprzedawania dóbr i rokowań z wrogiem. Dowodów na 

to jest jednak wiele. Jeśli Wiarusi będa po rpostu oczekiwali w klasztorze to po jednej dobie  

 

- Francuzi zajmują lewą część klasztoru - są ulokowani w kilku celach. Ciężej chorzy w 

skrajnej, południowej części (na stołach zaadaptowanych na chirurgiczne). Tam też 

znajduje się ich wyposażenie bojowe.  

- Do klasztoru wiedzie brama z przedsionkiem  

- Przed kościołem znajduje się dziedziniec, z którego można wejść do kościoła, do cel po 

lewej stronie oraz do wewnętrznej części kompleksu po prawej stornie.  

- Kościół 

- płyty epitafijne po prawej stronie - środkowa - wejścia do krypty przeoryszy 

Perpetuy (tutaj miała być ukryty Krater, tam po raz ostatni widziała go Angielka) 

- Prawa część klasztoru (dla zakonnic) oddzielona jest bramą. Można też się do niej 

dostać z kościoła.  

- Krużganki z wejściem do cel 

- Dziedziniec wewnętrzny ze studnią  

 

 

Jak Angielka zwabi Wiarusów do klasztoru: 

- specjalnie poprowadzi ich ulicą zajmowaną przez bandytów by wywołać sprzeczkę i 

konieczność ucieczki 

- W klasztorze przebywa przyjaciel Wiarusów - mogą go chcieć ostrzec lub odwiedzić  
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(8-9) - Kwartał Hiszpański - wąskie uliczki, gęsta zabudowa, mieszkają tu Lazzaroni, 

ostatnimi czasy ukryło się tu też sporo grasantów, którzy mają tu swoje rodziny. Bardzo 

niebezpieczny i antyfrancuski rejon.  

Władzę sprawuje tu Gennaro – okrutny człowiek, który cieszy się szacunkiem miejscowej 

biedoty.  

 

 

(11) Konsulat turecki - to turecki konsul miał zakupić za bezcen krater od majora Piccolo.  

Budynek znajduje się w pałacyku na rogu placu, odgrodzonym od ulicy murkiem z pięknym 

ogrodem. Wokoło widać spore zamieszkanie. Konsulat przygotowuje się do ewakuacji – obawia 

się szturmu wojsk królewskich i anarchii na ulicach miasta. Obsługa konsulatu pakuje dokumenty 

i sprzęty, wokoło kręci się służba oraz najęci woźnice. Można spróbować dostać sie do środka, 

odnaleźć gabinet konsula i ukraść Krater.  

 

(16) Ossuarium Fontanelle  - w tym miejscu znajduje się wejście do Ossiuarium, czyli kompleksu 

ogromnych katakumb ciągnących się w tej części Neapolu. Kilka korytarzy prowadzi pod górny 

zamek. Inne zaś wychodzą za mury Neapolu na północ od miasta. W podziemiach przez wieki 

chowano zmarłych, w  tym duchownych będących opiekunami i spowiednikami rodziny 

królewskiej. Podczas przeprawy przez Ossuarium może dojść do nadnaturalnych zdarzeń. Jeśli 

Wiarusi będa w posiadaniu Krateru w jego obronie powstaną zmarli – neapolitańscy święci i 

męczennicy, którzy powstaną z grobów i zaczną walczyć w obronie monarchii.  
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Jak może zakończyć się Misja: 

- Wiarusi pomogą Angielce odzyskać Krater, lecz przez nieuwagę pozwolą jej uciec – 

rozwiązanie najgorsze. Kilka miesięcy po tym zdarzeniu zaczną w Europie dziać się 

dziwne rzeczy. Krater uwolnił swoją moc.  

- Wiarusi odzyskają Krater i zrozumieją, z jak potężnym artefaktem mają do czynienia. 

Dostarczą go do górnego zamku. 

- Podczas wyprawy odkryją prawdziwe zamiary Angielki i w finałowej scenie wydadzą 

ją republikanom lub załodze w górnym zamku.  

- W wyniku zamieszania Angielka zostanie zabita przez neapolitański lub burbońskich 

agentów, którzy w ten sposób zemszczą się na zdrajczyni.  


