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Sir Ferdynand Berkley to ostatni z wielkich baronetów, ikona 
arystokracji brytyjskiej i człowiek sukcesu. Niczym bohater 

wyjęty z dziewiętnastowiecznych powieści zuchwale chwytał 
życie za rogi. W młodości odbył samotnie morską podróż 

dookoła świata, uczestniczył w ekspedycji na biegun 
południowy, brał udział w rajdach samochodowych. Umiał też 
dobrze inwestować pieniądze, dzięki czemu pomnożył rodzinny 

majątek. W swojej rezydencji w Rosehill zawsze otaczał się 
rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Wydawało się, że 

nic nie może zepsuć tej pięknej sielanki. 
Tymczasem w pewien deszczowy wieczór, gdy domownicy i 

zaproszeni goście siadali do kolacji sir Ferdynand Berkley został 
zamordowany. Rozpoczyna się śledztwo, w trakcie którego 

mogą wyjść na jaw mroczne sekrety wszystkich zgromadzonych. 
Komu zależało na śmierci sir Ferdynanda? 
Kto mógł najwięcej zyskać na jego zgonie? 

I najważniejsze pytanie. Kto dokonał morderstwa w Rosehill? 
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1 WPROWADZENIE 
„Morderstwo w Rosehil” to larp oparty o twórczość Agathe Christie.  To typowy 
kryminał detektywistyczny, toczony w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie wśród 
zgromadzonych domowników i gości, ukrywa się sprawca zbrodni. Duszna atmosfera 
podejrzeń, wzajemnych oskarżeń i wypływających na wierzch skrzętnie skrywanych 
rodzinnych tajemnic sprawia, że larp jest mocno osadzony w klimacie powieści tej 
znakomitej brytyjskiej pisarki. Do tego dochodzi nutka groteski przefiltrowana przez 
archetypowe spojrzenie na arystokrację brytyjską.   
Gra nastawiona jest przede wszystkim na dobrą zabawę, ale każda z postaci ma 
mocno nakreślony rys psychologiczny dzięki któremu gracze mają możliwość 
głębszego wczucia się w rolę. 
 

2 MIEJSCE AKCJI  
Fabuła gry toczy się w rezydencji państwa Berkley znajdującej się w małym 
miasteczku o wdzięcznej nazwie Rosehill. Sir Ferdynand prowadził otwarty dom i 
zawsze otaczał się rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami.  Podczas larpa gracze 
wcielą się w domowników i gości, którzy w wieczór morderstwa znajdowali się akurat 
w rezydencji. Policja po przybyciu na miejsce poprosiła  wszystkich o pozostanie w 
bawialni do czasu wykrycia sprawcy. Właśnie w tym pomieszczeniu toczy się akcja 
larpa. W pozostałych pokojach policja prowadzi czynności śledcze. Zbiera odciski 
palców i zabezpiecza teren. Gracze powinni mieć tego świadomość. 
Pomieszczenie musi być na tyle duże, żeby swobodnie mogło się w nim zmieścić 
czternaście osób i jak najbardziej przypominać bawialnię z angielskiej rezydencji. W 
celu idealna byłaby kanapa, fotele, biblioteczka z książkami, stolik, na którym mogą 
leżeć rozłożone szachy lub talia kart. 
 

3 CZAS AKCJI 
Akcja gry toczy się współcześnie, więc gracze w rozmowach mogą odwoływać się do 
aktualnych wydarzeń na świecie, w polityce lub kulturze. Stroje nie są wymagane. 
Należy jednak pamiętać, że to elita arystokracji brytyjskiej i pod względem ubioru 
oraz zachowania nawiązują do wyższych standardów.  
Gracze mają dowolną rękę w stylizacji swoich postaci, otrzymując możliwość 
odegrania ról, tak żeby pasowały do archetypowego klimatu bohaterów znanego z 
książek i filmów detektywistycznych. 
 

4 GONGI 
Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o godzinie 19:00. Ferdynand 
Berkley nie toleruje, gdy ktoś się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na pół 
godziny przed kolacją rozlega się pierwszy gong, w który uderza służąca. To 
oznacza, że domownicy i goście powinni już się szykować. Drugi gong rozlega się 
kwadrans później. Wówczas wszyscy powinni zmierzać w kierunku jadalni. Gdy 
wybije trzeci gong każdy musi zajmować swoje miejsce przy stole. Sir Ferdynand 
Berkley został zamordowany pomiędzy pierwszym a trzecim gongiem.  
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5 DRAMATIS PERSONAE 
Gra przeznaczona jest dla trzynastu osób. Tyle graczy potrzeba żeby wszystkie wątki 
zazębiły się i odpowiednio zagrały. Dodatkowa postać to Gabriel Knut – ale ta postać 
nie jest niezbędna dla fabuły, więc powinna zostać rozdana na końcu, gdy okaże się, 
że jest więcej chętnych do uczestniczenia w larpie.  Może ją zagrać zarówno 
mężczyzna jak i kobieta. Wystarczy tylko przerobić kartę postaci na rodzaj żeński. 
„Morderstwo w Rosehill” to larp bazujący na wielobarwności postaci. Niektóre z ról 
nakierowane są na immersję (przeżywanie emocji), inne na gamizm (rozwiązywanie 
zadań), a jeszcze inne pozwalają graczowi zrealizować się aktorsko. Główny rodzaj 
odgrywania dla danej postaci zaznaczony jest w poniższych opisach. Larpmaster 
może to uwzględnić odpowiednio dobierając graczy do ról. 
Pełnie karty postaci znajdują się w rozdziale Załączniki.  

5.1 Eleonora Berkley 
Ekscentryczka i dziwaczka. Wydaje się, że tylko częściowo przebywa w tym świecie, 
błądząc gdzieś myślami w innej przestrzeni i czasie. Ma hopla na punkcie New Age. 
Obwiesza się talizmanami, wróży z kart, medytuje, zajmuje oczyszczaniem czakr, 
ćwiczy jogę. Pochodzi ze szlachetnej rodziny Cameronów i już w wieku 19 lat 
poślubiła sir Ferdynanda Berkleya. Od początku wiedziała, że to wielki człowiek, 
który w poprzednim wcieleniu był egipskim faraonem. 
Po śmierci się sir Ferdynanda będzie musiała zadbać o to, żeby jego pamięć nie 
została zbrukana żadnymi skandalami, które mogą wyjść na jaw. Ponadto dla niej 
najważniejszy jest spokój jego duszy. 
Rodzaj odgrywania: teatr 

5.2 Victoria Berkley 
Adoptowana córka Berkleyów. Niezwykle atrakcyjna i sympatyczna młoda kobieta. 
Zbuntowana i lubiąca postawić na swoim. Mieszka w rezydencji od czasu ukończenia 
studiów. Spadkobierczyni fortuny Berkleyów. Idealistka i wyzwolona feministka z 
jednej strony, z drugiej zaś rozpieszczona córeczka, która nigdy nie musiała 
pracować. Lubi luksusy i pieniądze. 
Obawia się, że zostanie wydziedziczona za miłość do pisarza Edwarda O’Neila, który 
nie ma funta przy duszy. Tego nieszczęsnego wieczoru była w gabinecie ojca po 
jego zamordowaniu i zgubiła tam medalion.   
Rodzaj odgrywania: immersja  

5.3 John Hunter 
Syn siostry sir Ferdynanda. Czarna owca w rodzinie Berkleyów. Arogancki i mało 
sympatyczny. Sir Ferdynand najchętniej by się go pozbył, ale rodzina to rodzina. 
Płacił mu comiesięczną pensję, którą ten roztrwaniał na alkohol, kobiety i hazard. 
Niejednokrotnie trzeba było ratować go z opresji, spłacać karciane długi, wyciągać z 
więzienia. Zadufany w sobie i egocentryczny playboy. 
Po śmierci sir Ferdynanda był w jego gabinecie i wyciągnął z sejfu obraz „Statek 
Szaleńców”. Ukrył go w bawialni i teraz poszukuje odpowiedniego kupca. 
Rodzaj odgrywania: gamizm 
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5.4 Adela Chauvanet 
Francuska aktoreczka. Wątpliwe jednak, żeby potrafiła zagrać Szekspira. Przyjechała 
do rezydencji Berkleyów wraz z Johnem Hunterem, który oświadczył, że to jego 
narzeczona. Ubiera się wyzywająco, zachowuje jak panienka lekkich obyczajów i nie 
wykazuje się zbytnią inteligencją. Zupełnie nie pasuje do wyższych sfer. 
Tak naprawdę jest agentką Francuskiej Żandarmerii Wojskowej, której zadaniem jest 
odzyskać skradziony z Luwru obraz „Statek Szaleńców” i aresztować złodzieja 
zwanego Fantomem. 
Rodzaj odgrywania: gamizm 

5.5 Sara Reid 
Specjalistka od Feng Shui, którą Eleonora Berkley zatrudniła do pomocy w 
urządzaniu domu. Wspólnie badały wahadełkami gdzie przechodzą żyły wodne i pod 
tym kątem odpowiednio meblowały dom. Jednakże remont dawno minął, a kobieta 
nadal tu mieszka. Wszyscy traktują ją jak domowniczkę, przyjaciółkę Eleonory. 
Tak naprawdę jest narzeczoną zmarłego brata sir Ferdynanda i matką Victorii, która 
po latach postanowiła zbliżyć się do swojej córki. Nikt nie zna jej prawdziwej 
tożsamości, bowiem upłynęło już 20 lat od tamtych wydarzeń. Sara Reid jest 
morderczynią. Zabiła Berkley po tym jak usłyszała, że ten miał wydziedziczyć Victorię 
za miłość do Edwarda O’Neila. 
Rodzaj odgrywania: immersja 

5.6 Edward O’Neil 
Sympatyczny młody Walijczyk o pogodnym usposobieniu. Zajmuje się pisaniem 
ambitnych książek, ale ma trudności ze znalezieniem dla nich wydawcy. Dlatego 
pisze też tanie kryminały i zatrudnia się jako ghostwriter. Do rezydencji Berkleyów 
trafił, po tym jak podjął się zadania spisania burzliwego życia sire Ferdynanda. 
Młodzieniec jest biedny jak mysz kościelna i dlatego sir Ferdynand nie aprobował 
jego związku ze swoją córką. Kocha Victorię i przede wszystkim pragnie jej 
szczęścia. 
Rodzaj odgrywania: immersja 

5.7 Thomas Blake 
Mroczny i ponury typ. Sekretarz i najbliższy współpracownik sir Ferdynanda 
Berkleya. Od lat mieszka w rezydencji i zajmuje się sprawami administracyjnymi, 
finansowymi, majątkowymi oraz nadzorem dokumentacji. Zna wiele tajemnic, a w 
jego zimnych oczach można dostrzec drapieżne błyski. 
Trudno się dziwić. To morderca. Dziewiętnaście lat temu zabił swojego ojca  i musiał 
uciekać z rodzinnego miasta. Tutaj znalazł pracę i stara się przejąć majątek 
Berkleyów poprzez ślub z Victorią. To on znajduje się w posiadaniu testamentów sir 
Ferdynanda. 
Rodzaj odgrywania: gamizm 

5.8 Duncan MacPerson 
Trochę groteskowy starszy jegomość pochodzący ze szkockiego klanu góralskiego o 
wielkich tradycjach. Jego przodek walczył w bitwie pod Stirling u boku samego 
Williama Wallace’a, inny zaś pod Waterloo w 42 regimencie szkockich górali. Jest z 
tego powodu niezwykle dumny. Ponadto uważa, że na wszystkim zna się najlepiej, 
co często prowadzi do podejmowanych przez niego katastrofalnych decyzji.  
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W młodości zabiegał o rękę Eleonory. Nadal ją kocha i zrobi dla niej wszystko. Zna 
prawdę o tym, że ojcem Paula Underwooda jest sir Ferdynand, oraz to, że Victoria 
jest córką zmarłego brata sir Ferdynanda. 
Rodzaj odgrywania: teatr 

5.9 Julia Scott 
Prezes Fundacji Berkleyów, która została powołana do zbierania funduszy dla 
głodującej Afryki. Kobieta piękna, ale zimna i wyniosła jak głaz. Wydaje się 
kompletnie pozbawiona uczuć. Niegdyś pracowała w Londynie, w dużej korporacji, 
ale została zwolniona. Pobyt w Rosehill to dla nie zesłanie. Tutaj nie ma wykwintnych 
restauracji, nocnych klubów, stada kochanków i apartamentów.  
Utrzymuje romans z Paulem Underwoodem, ale bardziej dla zabawy niż głębszych 
relacji. Defrauduje pieniądze z konta Fundacji Berkleyów i boi się, że wyjdzie to na 
światło dzienne. 
Rodzaj odgrywania: gamizm 

5.10 Kevin Wilkinson 
Dopiero co przybył do Rosehill, żeby objąć funkcję pastora w tym małym miasteczku. 
I jak to zwykle z klechami bywa od razu wprosił się na kolację do domu rodziny 
Berkleyów. Sympatyczny i jowialny stara się nawiązać przyjacielskie relacje z 
domownikami i gośćmi. Garnie się do pomocy i wydaje się być dobrym 
duszpasterzem. 
Tak naprawdę to Fantom – jeden z najbardziej przebiegłych złodziei na świecie. To 
właśnie on ukradł z Luwru obraz „Statek Szaleńców”, ale na lotnisku musiał ukryć go 
w bagażu przypadkowego podróżnego. Był nim sir Ferdynand Berkley. Fantom 
przyjechał do Rosehill odzyskać obraz. 
Rodzaj odgrywania: gamizm 

5.11 Hiacynta Underwood 
Służąca pracująca w rezydencji Berkleyów od niepamiętnych czasów. Niezbyt 
rozgarnięta, ale bardzo pracowita. Zarządza kuchnią dbając żeby posiłki były zawsze 
gotowe na czas. Zazwyczaj milcząca i skryta w sobie. 
W młodości miała gorący romans z sir Ferdynandem owocem którego jest jej syn 
Paul. Jednakże to jest pilnie strzeżona tajemnica i niewiele osób o tym wie. Teraz po 
śmierci Ferdynanda Berkleya, jest szansa, że właśnie Paul odziedziczy majątek. 
Będzie o to zabiegać. 
Rodzaj odgrywania: immersja 

5.12 Paul Underwood 
Syn służącej Hiacynty, który wychował się w rezydencji Berkleyów. Wyjechał na 
studia do Londynu, a po powrocie objął funkcję inspektora w Rosehill. To właśnie on 
jako pierwszy został wezwany na miejsce zbrodni. Zna większość obecnych w 
rezydencji, są mu bliscy jak rodzina i ciężko będzie mu prowadzić dochodzenie. 
Ponadto zaangażowany jest w związek z Julią Scott, w której jest zakochany. Tego 
co się o niej dowie, na pewno nie ułatwią mu śledztwa. 
Rodzaj odgrywania: immersja 
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5.13 Richard O’Toole 
Nie ma w Wielkiej Brytanii nikogo, któryby nie słyszałby o tym słynnym irlandzkim 
detektywie. W prasie i telewizji co pewien czas pojawiają się informacje, że ponownie 
rozpracował jakąś kryminalną zagadkę. Nie ma takiej zbrodni, której by nie wykrył i 
sprawy której by nie rozwiązał. To dziwak cierpiący na nerwicę natręctw i wielce 
rozbuchane ego.  
Zjawił się w rezydencji Berkleyów na prośbę sir Ferdynanda, który w liście napisał 
mu, że obawia się o swoje życie. Niestety przybył za późno. Ale jest tu i postara się 
rozwiązać zagadkę morderstwa. 
Rodzaj odgrywania: gamizm 

5.14 Gabriel Knut 
Koroner, który przybył na miejsce zbrodni i współpracuje z policją. Tak naprawdę to 
Balthazar – najemnik, cyngiel do wynajęcia i wolny strzelec. Został zatrudniony przez 
mafioza z Jakuzy, który nie może doczekać się na obiecany obraz „Statek 
Szleńców”. Celem Balthazara jest wykrycie Fantoma i odnalezienie obrazu. 
Rodzaj odgrywania: gamizm 
 

6 ZASADY 
6.1 Zachowanie na larpie 
Sesja odbywa się na obszarze wyznaczonym przez Larpmastera. W świecie gry jest 
to jedno z pomieszczeń w rezydencji Berkleyów nazywane bawialnią. Na czas sesji 
gracze wyłączają lub ściszają telefony komórkowe. Nie powinni również wychodzić z 
roli. Jeśli ktoś musi wyjść z roli, opuścić na chwilę grę, używa gestu niewidzialności – 
skrzyżowanych rąk na piersiach. 

6.2 Iluzja 360˚ 
Obowiązuje zasada  „What you see is what you get” (WYSIWYG), czyli 
rzeczywistość zastana na miejscu gry jest tym czym jest (krzesło to krzesło, stół to 
stół itp.). Larp zakłada minimalną umowność. Gracze nie powinni tworzyć czegoś z 
niczego. 

6.3 Mechanika walki 
W larpie „Morderstwo w Rosehill” nie ma mechaniki walki. Bójki i wszelka przemoc 
fizyczna jest niedopuszczalna w środowisku brytyjskiej arystokracji. To takie… 
plebejskie. Należy pamiętać, że w rezydencji znajduje się policja, która wkroczy do 
akcji w razie najmniejszego zamieszania.  

6.4 Mechanika seksu 
W larpie „Morderstwo w Rosehill” seks nie stanowi ważnego elementu, ale może 
pojawić się konieczność jego odegrania. Seks odgrywany jest symulacyjnie poprzez 
wzajemne „czochranie” włosów. Intensywność ma odwzorowywać emocje i przebieg 
igraszek. Można czochrać wyłącznie dłońmi, nie wolno trzymać w nich przedmiotów. 
Czochranie odbywa się w tym samym pomieszczeniu, w którym toczy się gra, co 
oznacza, że wszyscy będą wiedzieć co się właśnie stało (w świecie gry oznacza po 
prostu, że zebrani w pomieszczeniu ludzie widzą jak dwie osoby opuszczają 
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bawialnię i idą do sypialni żeby odbyć stosunek seksualny. I jak to bywa w wyższych 
sferach – o tym się nie mówi, o tym się szepcze) 

6.5 Mechanika atrybutów 
Postacie nie posiadają żadnych specjalnych zdolności, umiejętności i atrybutów. 
Obowiązuje zasada „potrafisz to co potrafisz” (DKWDK) więc liczy się tylko to co 
gracz powie, zrobi, czego się dowie, jak wpłynie na innych, używając swoich 
umiejętności społecznych.  

6.6 Dotyk  
Obowiązuje zasada FULL TOUCH, czyli każdy rodzaj dotyku wobec innego gracza 
jest dopuszczalny. Oczywiście według norm społecznych powszechnie 
akceptowalnych.   

6.7 Słowo bezpiecze ństwa 
Gracz może użyć słowa RED, gdy poczuje, że dana sytuacja jest dla niego 
niekomfortowa, poczuje się niepewnie i chce przerwać scenę. Wówczas 
gracz/gracze grający akurat na niego mają obowiązek natychmiast odpuścić. Należy 
jednak rozsądne używać słowa bezpieczeństwa, bowiem w larpie chodzi o to, żeby 
coś poczuć, konfrontować się z sytuacjami nieprzyjemnymi żeby nauczyć sobie z 
nimi radzić. „Morderstwo w Rosehill” nie jest larpem ciężkim emocjonalnie, co nie 
oznacza, że nie mogą pojawić się na nim akcenty dotykające gracza osobiście, 
których nie będzie w stanie udźwignąć.  
 

7 REKWIZYTY 
7.1 Obraz „Statek Szale ńców” 
Należy spreparować obraz Hieronima Bosha - „Statek Szaleńców”. Idealnym 
rozwiązaniem byłby kolorowy wydruk w dużym formacie. Obraz należy pokazać 
graczom zaangażowanym w wątek obrazu czyli: Johnowi Hunterowi, Kevinowi 
Wilkinsonowi i Gabrielowi Knutowi podczas indywidualnego briefingu, a następnie 
schować go w pomieszczeniu, tak żeby w każdej chwili John Hunter miał do niego 
dostęp. Ale też tak, żeby inni gracze nie mogli go znaleźć. 

7.2 List do detektywa 
To list napisany przez sir Ferdynanda Berkleya do Richarda O’Toola, w którym 
baronet zwraca się z prośbą o pomoc do słynnego Irlandzkiego detektywa. List 
znajduje się w rozdziale Załączniki.  Powinien zostać wydrukowany i  podczas 
briefingu indywidualnego przekazany graczowi wcielającego się w rolę detektywa 
Richarda O’Toola. 

7.3 Testament z 2011 roku 
Stary testament spisany przez sir Ferdynanda Berkleya. Testament z 2011 roku 
znajduje się w rozdziale Załączniki. Powinien zostać wydrukowany i podczas 
briefingu indywidualnego przekazany graczowi wcielającego się w rolę sekretarza 
Thomasa Blake. 
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7.4 Testament z 2014 roku 
To najnowszy testament spisany tuż przed śmiercią przez sir Ferdynanda Berkleya. 
Testament z 2014 roku znajduje się w rozdziale Załączniki. Powinien zostać 
wydrukowany i podczas briefingu indywidualnego przekazany graczowi wcielającego 
się w rolę sekretarza Thomasa Blake. 

7.5 Pistolet 1 
Pierwszy pistolet znaleziony w ogrodzie przez policję w czasie oględzin miejsca 
zbrodni. To pistolet, z którego dokonano morderstwa. Jako rekwizyt najlepiej 
sprawdza się replika ASG. Podczas briefingu indywidualnego pistolet powinien 
zostać pokazany graczce wcielającej się w rolę Sary Reid, z informacją, że to właśnie 
przy jego pomocy dokonała zbrodni. Następnie pistolet należy zapakować w 
woreczek strunowy i podczas briefingu indywidualnego przekazać graczowi 
odtwarzającemu rolę inspektora Paula Underwooda. 

7.6 Pistolet 2 
Drugi pistolet znaleziony w ogrodzie, bliżej ogrodzenia zewnętrznego, przez policję 
już w czasie gry. To pistolet, z którego John Hunter chciał zabić swojego wuja. Jako 
rekwizyt najlepiej sprawdza się replika ASG. Podczas briefingu indywidualnego 
pistolet powinien zostać pokazany graczowi wcielającego się w rolę Johna Huntera, z 
informacją, że to właśnie przy jego pomocy chciał zamordować wuja. Następnie 
pistolet należy zapakować w woreczek strunowy i podczas gry przekazać 
inspektorowi Paulowi Underwoodowi (patrz: rozdział Wydarzenia). 

7.7 Tłumik 
Zgubiony przez Sarę Reid w ogrodzie. Tłumik należy zapakować w woreczek 
strunowy i podczas gry przekazać inspektorowi Paulowi Underwoodowi (patrz: 
rozdział Wydarzenia). 

7.8 Medalion 
Zgubiony przez Victorię Berkley w gabinecie zamordowanego i znaleziony przy 
zwłokach przez Edwarda O’Neila. Nie musi to być jakiś konkretny medalion. Jako 
rekwizyt sprawdzi się zwykły wisiorek. Podczas briefingu indywidualnego medalion 
powinien zostać pokazany graczce wcielającej się w rolę Victorii Berkley 
(ewentualnie również Eleonorze Berkley, bowiem ona zauważyła brak medalionu na 
szyi córki) i przekazany graczowi wcielającego się w rolę Edwarda O’Neila. 

7.9 Odznaka 
Niezwykle trudno jest zdobyć oryginalną odznakę Francuskiej Żandarmerii 
Narodowej. W rozdziale Załączniki można znaleźć wzór, wydrukować go na kartce 
papieru i nakleić na sztywną tekturę. Taki rekwizyt powinien spełnić swój cel. 
Podczas briefingu indywidualnego należy przekazać odznakę graczce odtwarzającej 
rolę Adelii Chauvenet. 

7.10 Torebka śniadaniowa 
Zwykła papierowa torebka śniadaniowa, którą należy przedziurawić. Tak 
spreparowany rekwizyt podczas gry należy przekazać detektywowi Richardowi 
O’Toole (patrz: rozdział Wydarzenia).  
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7.11 E-mail od redaktora 
Gotowy do wydruku rekwizyt znajduje się w rozdziale Załączniki. W odpowiednim 
momencie podczas gry należy go przekazać Edwardowi O’Toole (patrz: rozdział 
Wydarzenia). 

7.12 E-mail od firmy rachunkowej 
Gotowy do wydruku rekwizyt znajduje się w rozdziale Załączniki. W odpowiednim 
momencie podczas gry należy go przekazać Paulowi Underwoodowi (patrz: rozdział 
Wydarzenia). 

7.13 E-mail z kliniki onkologicznej 
Gotowy do wydruku rekwizyt znajduje się w załącznikach. W odpowiednim momencie 
podczas gry należy go przekazać Sarze Reid (patrz: rozdział Wydarzenia). 
  

8 IDENTYFIKATORY 
    
W grze „Morderstwo w Rosehill” identyfikatory opatrzone są imieniem i nazwiskiem 
postaci, oraz informacją o tym, kim była dla zamordowanego. Po drugiej stronie 
znajduje się graficzny schemat pomieszczeń w rezydencji w Rosehill i zaznaczona 
pozycja danej postaci w okresie pomiędzy pierwszym a trzecim gongiem. Dzięki 
temu gracz nie musi sięgać po kartę postaci, żeby powiedzieć detektywom gdzie był i 
co robił w danym czasie, a wystarczy, że zerknie na tył identyfikatora. Wzór 
identyfikatorów znajduje się w rozdziale Załączniki. 
 

9 MUZYKA 
 
Podkład muzyczny na larpie „Morderstwo w Rosehill” nie jest niezbędny, aczkolwiek 
muzyka grająca w tle buduje odpowiedni nastrój. Sugerowane utwory to: Christopher 
Gunning - Agatha Christie's Poirot, ścieżka dźwiękowa z filmu „Atlas Chmur” i 
kompozycje fortepianowe Ludovico. 
 

10 BRIEFING 
10.1 Briefing ogólny 
Podczas briefingu ogólnego Larpmaster wprowadza graczy w klimat larpa. Czyta 
notkę wstępu lub własnymi słowami opowiada o sir Ferdynandzie Berkleyu, jego 
dokonaniach oraz o tajemniczym morderstwie. Następnie przedstawia zasady gry, 
określa czas trwania larpa, oraz informuje o Grande Finale. Może również 
przedstawić postacie występujące w grze, lub może to zrobić każdy z graczy 
opowiadając o swojej roli. Oczywiście bez spolerowania fabuły. Larpmaster 
odpowiada również na wszystkie pytania dotyczące zasad gry i jej przebiegu. 
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10.2 Briefing indywidualny 
Larpmaster rozmawia indywidualnie z każdym z graczy, wyjaśnia wszelkiego rodzaju 
niejasności, przedstawia swoją wizję postaci i przekazuje rekwizyty oraz 
identyfikatory.  
Najlepiej briefować graczy w kolejności zgodnej z poniższą tabelką.  
 
 
Lp Posta ć Do obejrzenia  Rekwizyt  
1 Eleonora Berkley medalion - 
2 Kevin Wilkinson obraz - 
3 Julia Scott - - 
4 Gabriel Knut obraz - 
5 Hiacynta Underwood - - 
6 John Hunter obraz/ pistolet 2 schowany obraz 
7 Adela Chauvenet -  odznaka 
8 Duncan MacPerson - - 
9 Victoria Berkley medalion - 

10 Thomas Blake - testamenty 
11 Sara Reid pistolet 1 - 
12 Edward O’Neil - medalion 
13 Paul Underwood - - 
14 Richard O’Toole - list do detektywa 
 

11 PRZEBIEG GRY 
Gra podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich to część zasadnicza, w której 
gracze odgrywają swoje role, a detektywi prowadzą śledztwo. Druga część, o wiele 
krótsza to Grande Finale, podczas której każdy będzie mógł zabrać głos, a detektywi 
ogłoszą kto jest mordercą. 

11.1 Czas gry 
Zasadnicza część gry nie powinna trwać dłużej niż 2,5 h. To wystarczający czas żeby 
detektywi rozwiązali zagadkę morderstwa. Dłuższy okres prowadzenia gry nie jest 
wskazany ze względu na to, że inni gracze po spełnieniu swoich celów mogą zacząć 
się nudzić. Gracze powinni być na bieżąco informowani o upływie czasu. 

11.2 Wydarzenia 
Podczas gry Larpmaster wprowadza sukcesywnie następujące wydarzenia, które 
zmieniają relacje między graczami i pchają fabułę do przodu: 

11.2.1 Papierowa torebka śniadaniowa 
Policjanci przeszukujący hol rezydencji Berkleyów znajdują w koszu na śmieci 
pękniętą papierową torebkę śniadaniową.  Bagatelizują znalezisko, ale detektyw 
widząc to zabiera ją czując, że ma to związek ze zbrodnią. Należy odpowiednio to 
zasugerować Richardowi O’Toole, że torebka śniadaniowa w domu, gdzie służba 
podaje posiłki jest rzeczą dziwną. 
Wprowadzenie wydarzenia: ok. 30 minut po rozpoczęciu larpa 
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11.2.2 Tłumik 
Do inspektora Paula Underwooda podchodzi jeden z policjantów dokonujący 
przeszukania rezydencji Berkleyów i melduje o znalezieniu w ogrodzie tłumiku do 
pistoletu. Oddaje tłumik w ręce inspektora. 
Wprowadzenie wydarzenia: ok. 35 minut po rozpoczęciu larpa 

11.2.3 Duch Ferdynanda Berkleya 
Eleonora Berkley widzi swojego zmarłego męża stojącego tuż przed  nią. Za nim jest 
światło ale on do niego nie idzie. Ze smutkiem wpatruje się w herb wiszący na 
ścianie, a następnie wskazuje na niego palcem. Jakby chciał dać do zrozumienia, że 
majątek i tytuł po nim powinien dostać się we właściwe ręce. 
Wprowadzenie wydarzenia: ok. 45 minut po rozpoczęciu larpa 

11.2.4 Pistolet 2 
Do inspektora Paula Underwooda podchodzi policjant i informuje, że podczas 
przeszukania znaleziono drugi pistolet. Tym razem nieco dalej od domu, niedaleko 
ogrodzenia otaczającego rezydencję Berkleyów. Oddaje pistolet w ręce inspektora. 
Wprowadzenie wydarzenia: ok. 1 godzina po rozpoczęciu larpa 

11.2.5 Defraudacja pieni ędzy fundacji 
Podczas czynności śledczych przejrzano komputer Ferdynanda Berkleya i 
znaleziono e-maila od firmy rachunkowej dokonującej audytu w Fundacji Berkleya. 
Wynika z niego, że doszło do defraudacji pieniędzy i dokonała tego Julia Scott. 
Wydrukowany e-mail policjant dostarcza inspektorowi Paulowi Underwoodowi, 
twierdząc, że będzie wiedział co z tym zrobić. 
Wprowadzenie wydarzenia: ok. 1 godzina i 15 minut po rozpoczęciu larpa 

11.2.6 Rozpoznanie Thomasa Blake 
Do Edwarda O’Neil przychodzi e-mail, którego odbiera na telefonie komórkowym. 
Larpmaster dostarcza pisarzowi wydrukowany rekwizyt. To informacja od jego 
redaktora, z którym koresponduje. Redaktor na jednym z wysłanych mu zdjęć  
rozpoznaje w Thomasie Blake mordercę, który dziewiętnaście lat temu zabił swojego 
ojca. 
Wprowadzenie wydarzenia: ok. 1 godzina i 20 minut po rozpoczęciu larpa 

11.2.7 Zamienione wyniki bada ń 
Do Sary Reid przychodzi e-mail, którego odbiera na telefonie komórkowym. 
Larpmaster dostarcz jej wydrukowany rekwizyt. To informacja z kliniki onkologicznej, 
w której kobieta się leczyła. Okazuje się, że lekarze pomylili  się i przedstawione jej 
złe wyniki badań. Sara Reid nie ma raka i jest zupełnie zdrowa. 
Wprowadzenie wydarzenia: ok. 1 godzina i 30 minut po rozpoczęciu larpa 

11.2.8 Rozpoznanie Sary Reid 
Pułkownik Duncan MacPerson rozpoznaje w Sarze Reid narzeczoną zmarłego brata 
Ferdynanda. To ona jest matką Victorii. Larpmaster może to wydarzenie dawkować. 
Najpierw powiedzieć pułkownikowi, że twarz dekoratorki wnętrz nasuwa mu 
skojarzenia z przeszłością, ona kogoś mu przypomina, a dopiero po jakimś czasie 
powiedzieć kogo konkretnie. 
Wprowadzenie wydarzenia: ok. 1 godzina i 45 minut po rozpoczęciu larpa 
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11.3 Czynno ści śledcze 
Inspektor Paul Underwood podczas gry może zlecać policjantom wykonanie różnego 
rodzaju badań balistycznych, zebranie odcisków palców lub podobnych czynności 
śledczych. Robi to wszystko poprzez Larpmastera. W domu znaleziono odciski 
palców domowników i gości, na pistoletach i tłumiku brak odcisków. Sir Ferdynanda 
zabiła kula wystrzelona z pistoletu 1, do którego pasuje tłumik. 

11.4 Wyjście z obrazem 
Jeśli Kevin Wilkinson lub Gabriel Knut wejdzie w posiadanie obrazu i będzie chciał 
opuścić rezydencję należy mu to umożliwić. Gracz wraca na teren gry już jako widz. 
Pozostali gracze nie powinni mieć możliwości opuszczenia terenu gry. 

11.5 Grande Finale 
Po upływie wyznaczonego czasu gry zasadnicza część larpa zostaje zakończona i 
rozpoczyna się tzw. Grande Finale. Jak w każdym dobrym kryminale nadchodzi ten 
moment gdy detektyw prosi wszystkich żeby usiedli w jednym miejscu i odpowiednio 
stopniując napięcie wskazuje mordercę. Gracze nadal pozostają w swoich rolach, ale 
teraz już nie prowadzą indywidualnych rozmów, tylko skupiają się w jednym miejscu i 
słuchają tego co mają do powiedzenia prowadzący sprawę detektywi. 
Zanim jednak głos zostanie oddany Richardowi O’Toole i Paulowi Underwoodowi, 
każdy z graczy ma prawo wyjść na środek i coś ogłosić. To moment, w którym 
sekretarz Thomas Blake powinien odczytać (wybrany przez siebie) testament. W tym 
właśnie czasie każdy może coś wyznać, do czegoś się przyznać, lub o coś poprosić. 
Można aresztować osoby pod innymi zarzutami niż morderstwo.  
Jeśli wszyscy już powiedzieli to co mają do powiedzenia czas na detektywów. Ich 
zadaniem jest wskazanie mordercy, motywu zbrodni i opowiedzieć jak zostało 
dokonane. Detektywi w sprawie zabójstwa sir Ferdynanda Berkleya mogą 
aresztować tylko JEDNĄ osobę. Grande Finale nie powinno trwać dłużej niż 15−20 
minut. Po tym czasie kończy się larp.  

12 DEBRIEFING 
Podczas debriefingu Larpmaster powinien wyjaśnić wszystkie wątki, przedstawić 
prawdziwą tożsamość postaci, jeśli nie wyszło to w czasie gry, odpowiednio 
stopniując napięcie według następującej kolejności wyjaśniania wątków: 

• Wątek obrazu Hieronima Bosha „Statek Szaleńców” 
• Wątek defraudacji pieniędzy z Fundacji Berkleyów 
• Wątek miłosny Edwarda O;Neila i Victorii Berkley 
• Wątek dwóch testamentów i przeszłości Wiliama Blake 
• Wątek ojcostwa Paula Underwooda 
• Wątek adopcji Victorii Berkley 
• Wątek morderstwa 

Na końcu Larpmaster powinien zadać pytanie Eleonorze Berkley, czy sir Ferdynand 
poszedł do światła? 

13 ZAŁĄCZNIKI 
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ELEONORA BERKLEY (lat 54) – żona 
 
Ludzie nic nie rozumieją. Wydaje im się, że życie to coś poważnego, a tymczasem  jest ono 
jedną wielką iluzją. Ale cóż, trzeba być oświeconym żeby to zrozumieć. Oświeconym tak jak 
ty. Niegdyś byłaś małostkowa, tragiczna w swoich ograniczeniach, zajęta ciągłą pogonią za 
tym co przyziemne, za sprawami błahymi, zupełnie pozbawionymi znaczenia na tle duchowej 
samorealizacji jakiej teraz doświadczasz. Zgłębiasz arkany anielskiej magii, 
dalekowschodniej medytacji, medycyny alternatywnej i wszelkich przejawów New Age. 
Starasz się żyć w jedności ze wszechświatem, uprawiasz jogę, medytujesz, czerpiesz moc z 
kamieni, oczyszczasz się wierząc, że w przyszłym wcieleniu wejdziesz na wyższy poziom 
świadomości.  
Pochodzisz ze szlacheckiej rodziny Cameronów i już w wieku 19 lat wyszłaś za mąż za sir 
Ferdynanda Berkleya jednego z ostatnich angielskich baronetów. Od początku wiedziałaś, że 
to wielki człowiek. Nie dość, że emanował potężną aurą, to jeszcze w medytacji dowiedziałaś 
się, że w poprzednim wcieleniu był egipskim faraonem. 
Niestety nie macie własnych dzieci, bowiem twoje zdrowie na to nie pozwalało. Ale 
Ferdynand tak  bardzo pragnął potomka, któremu przekazałby majątek i tytuł szlachecki. Ma 
co prawda siostrzeńca Johna Huntera, ale ledwie go toleruje. Chłopak pochodzi ze związku 
siostry Ferdynanda z jakimś biedakiem z plebsu. Cóż, w każdej rodzinie zdarzają się czarne 
owce. Jednak wszystko we wszechświecie powiązane jest ze sobą jednością, jest emanacją 
kosmicznej energii i przeznaczenie musiało się wypełnić. Adoptowaliście śliczną 
dziewczynkę. Pewnego dnia Ferdynand przywiózł ją do rezydencji i już z wami została. 
Pokochałaś ją jak prawdziwą córkę. Teraz Victoria Berkley  jest już dojrzałą panną i czas 
wydać ją za mąż.  Jednak na razie karty nic nie mówią na temat odpowiedniego kandydata. 
Co prawda współczesne dziewczyny ponoć same znajdują sobie mężczyzn (to tragiczne!), ale 
ty w tym względzie wolisz polegać na tarocie. 
Gdyby tylko pułkownik Duncan MacPerson był młodszy natychmiast wydałabyś ją za 
niego. To wspaniały mężczyzna pochodzący z zacnej rodziny i oddany przyjaciel. W 
młodości, gdy jeszcze byłaś panną, ubiegał się o twoją rękę. Wybrałaś Ferdynanda, ale wiesz, 
że pułkownik nadal się w tobie kocha i jest o ciebie zazdrosny. Pułkownik od czasu do czasu 
doradza twojemu mężowi, gdzie ulokować pieniądze. 
Pieniądze? Nigdy o nich nie rozmawiasz. To takie… przyziemne. Pomnażaniem majątku 
zawsze zajmował się Ferdynand. Głuptas, nie mógł pojąć, że to tylko marność. Zainwestował 
w jakąś firmę komputerową… Microsoft… czy jakoś tak, a ty go wyśmiałaś, bowiem 
lepszym interesem byłaby produkcja łapaczy snów. No ale ten cały Microsoft przynosi 
niespotykane dochody więc można było rozbudować rezydencję w Rosehill i odpowiednio ją 
urządzić. Podeszłaś do tego z entuzjazmem. Całymi dniami chodziłaś z wahadełkiem i 
sprawdzałaś gdzie biegną żyły wodne. Ale remont szybko cię znużył. Ten  hałas, robotnicy w 
brudnych ubraniach, upaćkanych rękach i aurach. Dostawałaś migreny. Wynajęłaś 
specjalistkę od feng shui… tą, jak jej tam… Sarę Reid. Nigdy nie miałaś pamięci do nazwisk. 
Zawsze prosisz swoich gości żeby sami się sobie przedstawiali. Ferdynand się o to złościł 
twierdząc, że to niezgodne z etykietą. Głuptas, zawsze zawracał sobie głowę błahymi 
sprawami. Ale wracając do feng shui. Sara okazała się nieocenioną konsultantką i chociaż 
minęło pół roku od remontu, to nadal pozostaje w rezydencji radząc gdzie postawić wazę, 
gdzie powiesić obraz, jakiego rodzaju rośliny w ogrodzie posadzić. Otrzymuje co miesiąc 
sowitą pensję, ale przecież odpowiedni przepływ energii jest tego wart. Poza tym to czarująca 
kobieta. Szkoda, że nie jest jasnowidząca, bo może wówczas udałoby się uniknąć tego co się 
stało… 
A wydarzyło się coś przerażającego… 
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WYDARZENIA WIECZORNE 

 

Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o 
godzinie 19:00. Ferdynand Berkley nie toleruje, gdy 
ktoś się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na 
pół godziny przed kolacją rozlega się pierwszy gong, 
w który uderza służąca. To oznacza, że domownicy i 
goście powinni już się szykować. Drugi gong rozlega 
się kwadrans później. Wówczas wszyscy powinni 
zmierzać w kierunku jadalni. Gdy wybije trzeci gong 
każdy musi zajmować swoje miejsce przy stole. 
 
GONG 1 

Gdy rozbrzmiał pierwszy gong właśnie skończyliście 
grać w brydża w bawialni. Niestety partia nie była 
udana. Ty i pułkownik Duncan MacPerson 
przegraliście z Johnem Hunterem i tą francuską 
aktoreczką Adelą Chauvenet. Doprawdy nie wiesz 
jak to się stało? Zaiste wyglądają na takich co to 
tylko w pokera potrafią grać. Adela przeprosiła towarzystwo i poszła na pokoju odświeżyć się przed 
kolacją, a wasza trójka pozostała w bawialni dyskutując o pogodzie. W pewnym momencie z gabinetu 
Ferdynanda wyszła Sara Reid. Stanęła na progu, roześmiała się, powiedziała coś jeszcze do twojego 
męża, ale z daleka nie zrozumiałaś co.  
 
GONG 2 

Usłyszałaś dzwonek u drzwi i wyszłaś powitać ostatniego z gości, który miał się zjawić na kolacji. 
Ferdynand uprzedził cię, że zaprosił do rezydencji słynnego irlandzkiego detektywa Richarda O’Toola. 
Doprawdy nie wiesz dlaczego prosił go o przybycie. Karty tarota też milczały na ten temat. Powitałaś 
go w holu. Okazał się nieco aroganckim mężczyzną. Powiedziałaś, że właśnie zdążył na kolację i chwilę 
rozmawialiście o podróży. Podczas rozmowy minął was Edward O’Neil burknąwszy tylko na 
powitanie i zniknął w bibliotece. Jakiś czas później przechodził Thomas Blake i ten się zatrzymał żeby 
powitać gościa. Przedstawiłaś ich sobie… to znaczy oni sami się sobie przedstawili. On też udał się do 
biblioteki. Po tym jak słynny detektyw ściągnął płaszcz i odwiesił kapelusz zaprosiłaś go do jadalni.  
 
GONG 3 

Gdy rozległ się trzeci gong wszyscy zajęli miejsca w jadalni i spojrzeli po sobie w głębokim zdumieniu. 
Tylko jedno krzesło było wolne. Miejsce twojego męża. Byłaś w szoku. Ferdynand nigdy nie spóźnił się 
na kolację. Odczekaliście w milczeniu jeszcze pięć minut i wreszcie poszliście pod drzwi gabinetu 
zobaczyć co się stało. Zapukałaś kilka razy i zawołałaś tego głuptasa. Nie było odpowiedzi. Thomas 

Blake pociągnął za klamkę, ale drzwi były zamknięte na klucz, więc z Johnem Hunterem wyważyli je. 
Wówczas zobaczyłaś Ferdynanda leżącego w kałuży krwi. Zrozumiałaś, że nie żyje. Zasłabłaś. Nie 
pamiętasz dokładnie tego co się potem działo. Victoria Berkley ocuciła cię i zaprowadziła do bawialni 
żebyś odpoczęła na kanapie. Szeptała jakieś słowa pocieszenia, lecz nie były potrzebne. Każdą inną 
kobietę śmierć męża pogrążyłoby w smutku i głębokim żalu, ale nie ciebie. Ty wiesz, że śmierć nie jest 
finalna, że to tylko proces transformacji energii w inną formę. Życie ziemskie jest stanem 
przejściowym, jednym z etapów rozwoju. Ferdynanda czeka przecież reinkarnacja!  
Nagle ujrzałaś jego ducha.  Biedaczek, nie wie jeszcze co go spotkało. Przemawiasz do niego, 
tłumaczysz mu, ale on ciebie nie słucha. Jak zwykle! Nawet po śmierci. Jest smutny. Mówisz mu żeby 
szedł do światła, ale on wyraźnie na coś czeka. Jakby nie załatwił wszystkich spraw, tutaj na ziemi. 
Duch Ferdynanda wskazał na szyję Victorii. Nie było na niej medalionu, który zawsze nosiła.  
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CELE 
+ Chronić dobre imię rodziny Berkley i nie dopuścić do ujawnienia wstydliwych tajemnic. 
+ Zadbać o to żeby Victoria otrzymała w spadku po Ferdynandzie majątek i tytuł szlachecki. 
+ Zadbać o spokojność duszy Ferdynanda i sprawić żeby odszedł do światła. 
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Dystyngowana dama z manierami wyższych sfer. 
� Wiecznie roztargniona jakby żyła we własnym świecie. 
� Zapomina nazwisk gości, ale zawsze potrafi z tego uroczo wybrnąć. 
� Nosi amulety, kamienie, używa wahadełka, w rozmowach nawiązuje do New Age. 
� Rozmawia ze swoim zmarłym mężem. 

 
DRAMATIC PERSONAE 
 
Victoria Berkley (lat 24) – adoptowana córka 
Kochasz ją jak własną córkę i zrobisz wszystko dla jej szczęścia. Zbuntowana, pewna siebie i 
niezależna. Nic dziwnego, że nie dogadywała się z Ferdynandem, który próbował nią 
kierować. Kłócili się niemal każdego dnia, a wówczas w ich aurach pojawiały się złe, 
mroczne rozbłyski. Nie mogłaś tego znieść, zawsze wtedy dostawałaś migreny i zamykałaś 
się w swoim pokoju. 
 
John Hunter (lat 31)  – siostrzeniec 
Ferdynand uważał go za pasożyta żerującego na rodzinie. Twój mąż najchętniej pozbyłby się 
go z waszego życia, ale John bądź co bądź to syn jego siostry i otrzymywał co miesiąc pensję 
pozwalającą mu na godziwe życie. Zamiast jednak inwestować pieniądze on je roztrwaniał na 
alkohol, kobiety i hazard. Próbowałaś mu kiedyś oczyścić czakry, ale niestety na nic to się  
zdało. Ech… ten młodzieniec kroczy niebezpieczną ścieżką ku samozagładzie. 
 
Sara Reid (lat 43) – dekoratorka wnętrz 
Przeurocza kobieta. Z medytacji wiesz, że w poprzednim wcieleniu była kapłanką na 
Atlantydzie. Pół roku temu zaprosiłaś ją żeby pomogła tobie w urządzaniu domu. Nie było 
sensu żeby codziennie jeździła z miasteczka do rezydencji, więc zamieszkała tutaj. Traktujesz 
ją jak domowniczkę. Radzisz się jej już nie tylko w kwestiach feng shui, ale również życia 
codziennego.  
 
Duncan MacPerson (lat 61) – pułkownik, przyjaciel rodziny 
Przyjaciel Ferdynanda od dzieciństwa. Pochodzi ze szkockiego klanu góralskiego o wielkich 
tradycjach. Jest z tego niezwykle dumny i niemal na każdym kroku podkreśla  przywiązanie 
do szkockich tradycji. Ponadto uważa, że się na wszystkim zna. Pomimo tych przywar jest 
uroczym człowiekiem. Ma do ciebie słabość i już w młodości ciebie adorował. Do tej pory się 
nie ożenił, uważając że nie spotka takiej kobiety jak ty.  
 
Thomas Blake (lat 34) – sekretarz 
Niezwykle ponury i mroczny człowiek. Nigdy nie widziałaś żeby się uśmiechał. Od kilku lat 
jest powiernikiem i najbliższym współpracownikiem Ferdynanda. Twój mąż powierzał mu 
wszystkie sprawy finansowe i prawne, a nawet zarządzanie majątkiem. Doprawdy nie wiesz 
dlaczego tak mu ufał? Zamieszkał w rezydencji bo Ferdynand chciał mieć go zawsze pod 
ręką. Dostrzegasz jak wodzi wzrokiem za Victorią. Czyżby był w niej zakochany? 
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Edward O’Neil (lat 27) – pisarz 
Sympatyczny, młody Walijczyk o pogodnym usposobieniu i aurze emanującej jaskrawym 
kolorem. Od kilku miesięcy mieszka w waszej rezydencji, od czasu gdy Ferdynand stwierdził, 
że chce napisać autobiografię, książkę o swoim barwnym i ekscytującym życiu. Sam jednak 
biedaczek nie miał talentów pisarskich. Ale od czego są ghostwriterzy? Wynajął do tego 
zadania młodego pisarza kryminałów. 
 
Julia Scott (lat 31) – prezes fundacji Berkleyów 
Za twoją namową Ferdynand powołał do życia fundację mającą na celu pomoc dla głodującej 
Afryki. Stwierdziłaś, że to niezły sposób na dobrą karmę, która wróci jako szczęście. Na czele 
fundacji stanęła ta rezolutna kobieta. Ale nie przepadasz za nią. Jest piękna, wyniosła i zimna 
jak głaz.  Wiesz, że nie wahałaby się przed niczym żeby zrealizować zamierzone cele. 
Próbowałaś zajrzeć kiedyś do jej aury, ale nie udało ci się nic dojrzeć. 
 
Kevin Wilkinson (lat 46) – pastor 
Przyjechał do Rosehill dopiero w tym tygodniu objąć parafię w miasteczku i wprosił się do 
was na kolację. Znasz go pierwszy dzień, ale wygląda na człowieka bogobojnego, o 
żelaznych zasadach moralnych, uczynnego i przyjacielskiego. Doprawdy, gdyby nie koloratka 
w życiu nie powiedziałabyś, że to duchowny. Taki szarmancki i przystojny. Masz nadzieję, że 
częściej będzie gościł u was w domu.  
 
Adela Chauvenet (lat 25) – aktorka, narzeczona siostrzeńca 
Ta Francuska przyjechała do rezydencji wraz z Johnem, który oświadczył, że to jego 
narzeczona. Nie wiesz czy w ten sposób John chciał sobie zakpić z całej rodziny Berkleyów, 
ale osóbka, którą przywiózł to według ciebie wywłoka. Ubiera się wyzywająco, zachowuje 
jak panienka lekkich obyczajów i tylko przyciąga uwagę mężczyzn. Podobno jest aktorką, ale  
wątpisz czy umiałaby zagrać coś Szekspira. Pewnie nawet o nim nie słyszała. 
 
Hiacynta Underwood (lat 53) – służąca 
Pracuje w rezydencji Berkleyów od kiedy pamiętasz. Gdy tu przybyłaś ona już podawała do 
stołu i zajmowała się sprzątaniem. Niezbyt rozgarnięta, ale robotna. Nigdy nie było z nią 
problemu. Teraz zarządza kuchnią i dba o to żeby posiłki były zawsze gotowe o czasie. 
Uderza w gong do kolacji.  Poza sprawami domu niewiele ją interesuje. Podejrzewasz, że to 
jej jedno z ostatnich wcieleń i niedługo odnajdzie nirwanę.     
 
Paul Underwood (lat 36) – inspektor policji 
Znasz go praktycznie od dziecka. Jego matka pracuje w rezydencji Berkleyów jako służąca. 
Mały Paul biegał po kuchni i po podwórku. Ty sama nie mogłaś mieć dzieci więc z rozkoszą 
patrzyłaś na tego szkraba. Dla Victorii jest niczym starszy brat.  Gdy dorósł wyjechał na 
studia policyjne, ale powrócił do miasteczka żeby objąć stanowisko inspektora. Grzeczny i 
miły człowiek. Został wezwany do rezydencji, po śmierci Ferdynanda. 
 
Richard O’Toole (lat 45) – prywatny detektyw 
Któż nie słyszał o słynnym irlandzkim detektywie Richardzie O’Toole? No dobrze, ty nie 
słyszałaś. Ale nie czytasz gazet brukowych i nie zajmują cię takie błahe sprawy jak afery 
kryminalne. Ponoć to najsłynniejszy detektyw na wyspach brytyjskich, który rozwiązywał 
najbardziej zawiłe zagadki. Zjawił się w rezydenci tuż przed tym jak zamordowano 
Ferdynanda. Podobno to Ferdynand prosił go o rychłe przybycie. 
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VICTORIA BERKLEY (lat 24) – adoptowana córka 
 
Miałaś w życiu sporo szczęścia. W wieku niemowlęcym zostałaś adoptowana przez rodzinę 
Berkleyów. Tak, tak… właśnie tych Berkleyów. Nie ma chyba na wyspach brytyjskich 
człowieka, któryby o nich nie słyszał. Twój przybrany ojciec sir Ferdynand Berkley to jeden z 
ostatnich wielkich baronetów. Wraz z żoną lady Eleonorą Berkley wychowali cię jak własną 
córkę. Jednakże chciałbyś dowiedzieć się kim byli twoi prawdziwi rodzice. To dla ciebie 
bardzo ważne. 
Niczego w życiu ci nie brakowało, nie musiałaś pracować ani martwić się o pieniądze. 
Wszystkie twoje zachcianki były natychmiast spełniane. Lubisz wygodę i luksusy. Nie 
wyobrażasz sobie jak można żyć nie mając pieniędzy? Czy jesteś rozpuszczona i 
rozkapryszona? Pewnie tak. Ale to ci nie przeszkadza. A innym? A to już ich problem. 
Zawsze podziwiałaś swojego przybranego ojca. Zuchwały, szalony, nie obawiający się 
ryzyka. Uprawiał sporty ekstremalne i inwestował w przedsięwzięcia, które pomnażały i tak 
spory już majątek rodziny. Zawsze chciałaś być taka jak on. Imponowało ci jego szaleństwo. I 
dlatego zamiast grzecznie słuchać guwernantki szalałaś od świtu do nocy na imprezach, 
zamiast chodzić do szkoły wyjeżdżałaś z przyjaciółmi na kilkudniowe eskapady do Paryża. 
Otaczali cię zblazowani młodzi ludzie z wyższych sfer, którym w głowie była tylko zabawa, 
seks i miękkie narkotyki. Doprowadzało to twojego ojca do szału i próbował cię kontrolować.  
Ciągle się kłóciliście. Awantury wybuchały z byle powodu. Ojciec najchętniej widziałby 
ciebie w domu pijącą herbatę i zachowującą się jak przystało na damę. Nie potrafił zrozumieć 
współczesnego świata, w którym kobieta ma takie same prawa co mężczyzna. Matka nie 
mogła znieść waszych kłótni i zamykała się w swoim pokoju z bólem głowy. Wszystko 
przycichło, gdy wyjechałaś na studia. Wówczas odwiedzałaś rodziców tylko z okazji świąt. 
Przez kilka dni w roku byłaś w stanie znieść tyrady ojca i dziwactwa matki, która coraz 
bardziej pogrążała się w ezoteryzmie. Wróżbiarstwo, tarot, medytacje, magia kamieni i tym 
podobne wymysły były całym jej życiem. Wiesz jednak, że swój sposób oboje cię kochają i 
chcą tylko twojego szczęścia. 
Relacje z ojcem pogorszyły się po powrocie ze studiów. Zamieszkałaś w rezydencji i on 
znowu ubzdurał sobie, że pokieruje twoim życiem. Chciał mieć kontrolę nad każdym jego 
aspektem. Już chciałaś się wyprowadzić, gdy nagle zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Pół 
roku temu w rezydencji zamieszkał Edward O’Neil  – młody pisarz pomagający ojcu napisać 
autobiografię. Ten mężczyzna okazał się zupełnie inny niż reszta twoich znajomych, nadętych 
arystokratycznych dupków ze szlacheckich rodzin. Spokojny, romantyczny, potrafiący  
słuchać. Zaczęliście spędzać ze sobą coraz więcej czasu i stało się. Zakochaliście się w sobie.  
Teraz nie możesz żyć bez Edwarda i wspólnie planujecie swoją przyszłość. Na razie 
trzymacie wasz związek w tajemnicy, obawiając się reakcji rodziny. Zdajesz sobie jednak 
sprawę, że Edward jak przystało na pisarza, nie ma grosza przy duszy i jest biedny jak mysz 
kościelna. A ty przyzwyczaiłaś się do wygodnego życia na poziomie. Nie wyobrażasz sobie 
życia w biedzie. Ale przecież odziedziczysz cały majątek Berkleyów po śmierci ojca. Tak 
przynajmniej stoi w testamencie. 
To, że jesteś zakochana w Edwardzie nie znaczy, że przestali cię interesować inni mężczyźni. 
Zdajesz sobie sprawę jak działasz na Thomasa Blake – sekretarza twojego ojca. Zupełne 
przeciwieństwo Edwarda To ponury i niebezpieczny typ, ale właśnie tacy są najbardziej 
pociągający. Pochlebia ci to, że wypatruje za tobą oczy. 
Nagle stało się coś co zmąciło cały twój spokój. Ojciec się o was dowiedział i wczoraj 
oznajmił ci, że zamierza zmienić testament. W nowej jego wersji zostaniesz wydziedziczona 
jeśli poślubisz Edwarda.  To dla ciebie  szok. Nie możesz zrozumieć decyzji ojca. Nie wiesz 
co zrobić. Zdecydowałaś się porozmawiałaś z Edwardem i o wszystkim mu powiedzieć.  
A dzisiaj wydarzyło się coś strasznego… 
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WYDARZENIA WIECZORNE 

 
Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o 
godzinie 19:00. Ferdynand Berkley nie toleruje, gdy 
ktoś się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na 
pół godziny przed kolacją rozlega się pierwszy gong, 
w który uderza służąca. To oznacza, że domownicy i 
goście powinni już się szykować. Drugi gong rozlega 
się kwadrans później. Wówczas wszyscy powinni 
zmierzać w kierunku jadalni. Gdy wybije trzeci gong 
każdy musi zajmować swoje miejsce przy stole. 
 
GONG 1 

Po usłyszeniu pierwszego gongu stwierdziłaś, że 
masz jeszcze czas i dyskretnie odciągnęłaś Edwarda 

O’Neila od gości. Poszliście do ogrodu, gdzie ukryci 
za żywopłotami mogliście swobodnie przytulać się i 
całować. Wówczas powiedziałaś mu o nowym 
testamencie ojca, w którym stoi,  że jeśli się 
pobierzecie to ojciec cię wydziedziczy. Przyznałaś 
się, że nie wiesz co robić, bo chociaż go kochasz, to jednak przyzwyczaiłaś się do pewnego poziomu 
życia. Edward bardzo się zdenerwował. Pobladły wyksztusił z siebie, że nie dopuści do tego żebyś 
została pozbawiona majątku i szybkim krokiem ruszył w stronę domu. Przestraszyłaś się, że może 
zrobić coś szalonego, ale nie ruszyłaś za nim. Musiałaś ochłonąć, pobyć sama i ruszyłaś na spacer po 
ogrodzie. 
 
GONG 2 

Ścieżką dotarłaś pod drzwi prowadzących do gabinetu ojca. Zauważyłaś, że są otwarte. Lekko je 
pchnęłaś wołając ojca. Nie odpowiedział. Zdziwiłaś się, bo nigdy nie zostawiał otwartego gabinetu. 
Weszłaś do środka i wówczas go zobaczyłaś. Leżał na podłodze w kałuży krwi, a w jego skroni ziała 
rana postrzałowa. Ogarnęło cię przerażenie. Już otwierałaś usta do krzyku, ale w ostatniej chwili 
powstrzymałaś się. A co jak jeśli Edward to zrobił? Przecież powiedział ci, że nie dopuści do tego 
żebyś straciła majątek. Cóż, zawsze byłaś rezolutną dziewczyną. Na żałobę przyjdzie czas później. 
Podeszłaś do sejfu i trzęsącymi rękoma wystukałaś szyfr. Miałaś nadzieję, że znajdziesz tam nowy 
testament i go zniszczysz. Niestety nie znalazłaś go. W środku był tylko jakiś obraz zwinięty w rulon. 
Nagle usłyszałaś huk za oknem. Szybko wycofałaś się z gabinetu drzwiami prowadzącymi do ogrodu. 
Wtem uświadomiłaś sobie, że w pomieszczeniu zgubiłaś medalion, który zawsze nosiłaś na szyi. Nie 
miałaś jednak odwagi tam wracać. Weszłaś do domu przez hol i ruszyłaś prosto do jadalni. Nikomu 
nie powiedziałaś co się stało. Byłaś w zbyt dużym szoku. 
 
GONG 3 

Gdy rozległ się trzeci gong wszyscy zajęli miejsca w jadalni i spojrzeli po sobie w głębokim zdumieniu. 
Tylko jedno krzesło było wolne. Miejsce twojego ojca. Nigdy nie spóźnił się na kolację. Ty wiedziałaś, 
że on nie przyjdzie. Opuściłaś głowę, żeby nikt nie widział łez w twoich oczach. Odczekaliście w 
milczeniu jeszcze jakieś pięć minut i wreszcie poszliście pod drzwi gabinetu. Twoja matka zapukała 
kilka razy i zawołała twojego ojca. Nie było odpowiedzi.  Thomas Blake pociągnął za klamkę, ale drzwi 
były zamknięte na klucz, więc z Johnem Hunterem wyważyli drzwi. Wówczas go znaleźli. Nie 
pamiętasz dokładnie tego co potem się działo. Wszyscy krzyczeli, było dużo paniki. Twoja matka 
Eleonora Berkley zasłabła. Zaprowadziłaś ją do bawialni żeby mogła położyć się na kanapie.           
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CELE 
+ Poślubić Edwarda O’Neila. 
+ Zadbać o to żeby otrzymać majątek i tytuł po sir Ferdynandzie Berkleyu. 
+ Odkryć kim byli twoi prawdziwi rodzice. 
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Rezolutna i pewna siebie młoda kobieta.   
� Impulsywna i wybuchowa. Nie kryje się ze swoimi emocjami.  
� Nie przejmuje się etykietą i neguje zasady obowiązujące w towarzystwie. 
� Kocha luksusy, wygodne życie i tego nie ukrywa. 
� Posiada poglądy feministyczne i lubi szokować towarzystwo. 

   
 
DRAMATIC PERSONAE 
 
Eleonora Berkley (lat 54) – przybrana matka 
To cudowna kobieta, pomimo swoich dziwactw. Od kiedy pamiętasz matka zawsze miała 
bzika na punkcie New Age. Obwieszała się talizmanami, przeprowadzała oczyszczania czakr, 
medytowała, uprawiała jogę, zajmowała się magią kamieni. Czasami wydaje ci się, że 
częściowo tylko należy do tego świata, a w większości błądzi gdzieś w innej przestrzeni i 
wymiarze. Nigdy nie nawiązałaś z nią bliskiej więzi, ale wiesz, że możesz na nią liczyć. 
 
John Hunter (lat 31)  – kuzyn 
Zadufany w sobie dupek. Pasożyt żerujący na domu Berkleyów. Jest nieślubnym synem 
siostry Ferdynanda Berkleya i nie ma chyba nikogo kto by go lubił. Ale w końcu to rodzina. 
Otrzymuje co miesiąc pensję, która pozwala mu na wystawne życie. Pieniądze jednak 
roztrwania na alkohol, kobiety i hazard. Jeśli ojciec ciebie wydziedziczy to właśnie jemu 
przypadnie cały majątek. Nie doczekanie jego!  
 
Sara Reid (lat 43) – dekoratorka wnętrz 
Specjalistka od feng shui, którą matka zatrudniła pół roku temu do pomocy w urządzaniu 
domu. Badały żyły wodne, przepływy energii i odpowiednio meblowały rezydencję. Remont 
już dawno się skończył, a ta kobieta nadal tu mieszka i wszyscy traktują ją już jak 
domowniczkę.  Matka niemal każdego dnia radzi się jej co gdzie postawić. Sympatyczna 
kobieta i nie przeszkadza ci jej obecność.  
 
Duncan MacPerson (lat 61) – pułkownik, przyjaciel rodziny 
Pochodzi ze szkockiego klanu góralskiego o wielkich tradycjach i jest z tego powodu 
niezwykle dumny. Na każdym kroku podkreśla swój rodowód i przywiązanie do szkockich 
korzeni. Ponadto uważa, że się na wszystkim zna. Denerwuje cię to i konserwatywne 
podejście do roli kobiety. Pomimo tego jest uroczym człowiekiem. Traktujesz go jak wujka. 
Wiesz, że od bardzo dawna kocha się w twojej przybranej matce.  
 
Thomas Blake (lat 34) – sekretarz 
Pracuje dla twojego ojca od kilku lat. Mieszka w rezydencji, bo ojciec chciał mieć go zawsze 
pod ręką. Powierzał mu wszystkie sprawy finansowe, prawne, a nawet zarządzanie 
majątkiem. Nie masz pojęcia dlaczego? To ponury człowiek. Trochę się go obawiasz, ale też 
cię fascynuje. Raz przyłapałaś go jak ciebie podglądał gdy się przebierałaś. Wodzi za tobą 
pożądliwym spojrzeniem. To ci pochlebia. 
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Edward O’Neil (lat 27) – pisarz 
W twoim życiu było już sporo mężczyzn, ale wszystkich traktowałaś jako rozrywkę, 
krótkodystansowe romanse. Tym razem jest inaczej. Zakochałaś się. Edward pochodzi z 
Walii, ale w przeciwieństwie do swoich rodaków uchodzących za ponuraków, jest pogodny, 
radosny, pełen życiowej energii. Tym właśnie cię ujął. Z nim pragniesz ułożyć sobie życie. 
Martwi cię jednak, że zrobił coś złego… 
 
Julia Scott (lat 31) – prezes fundacji Berkleyów 
Zimna i wyniosła suka. Tak możesz ją najkrócej określić. Wydaje się być pozbawiona emocji 
i chłodna jak głaz. Wygląda na taką, co przed niczym się nie cofnie żeby zrealizować 
zamierzone cele. Często odwiedza rezydencje Berkleyów ale prawie nigdy z nią nie 
rozmawiasz. Stoi na czele fundacji pomocy dla głodującej Afryki, którą powołał do życia 
twój ojciec.  
 
Kevin Wilkinson (lat 46) – pastor 
Przyjechał do Rosehill dopiero w tym tygodniu żeby objąć parafię w miasteczku i wprosił się 
do twojego ojca na kolację. Nie lubisz klechów bez względu na wyznanie, i ten nie  wzbudza 
twojej sympatii. Znasz go pierwszy dzień, ale wygląda na mężczyznę, który miejsce kobiety 
widzi w kuchni. Nie lubisz takich konserwatystów. Masz nadzieję, że nie będzie częstym 
gościem w rezydencji Berkleyów. 
 
Adela Chauvenet (lat 25) – aktorka, narzeczona kuzyna 
Francuzka, która przyjechała do rezydencji wraz z twoim kuzynem. To tępa dzida, ubierająca 
się jak kurwa, którą pewnie jest. John przedstawił ją rodzinie jako swoją narzeczoną, czym 
chciał sobie zakpić z twoich rodziców. Udało mu się. I ten jeden, jedyny raz musiałaś mu 
pogratulować pomysłu. Dziewczyna podobno jest aktorką, ale z tego co zdążyłaś się 
zorientować gra raczej postacie drugoplanowe w produkcjach porno. 
 
Hiacynta Underwood (lat 53) – służąca 
Służąca pracująca w rezydencji Berkleyów na długo przed tym, kiedy ciebie adoptowano. 
Niezbyt rozgarnięta, ale bardzo pracowita i teraz zarządza kuchnią dbając żeby posiłki były 
gotowe na czas. Zazwyczaj milcząca i skryta w sobie. Wiesz jednak, że ma wielkie serce, 
które zawsze ci okazywała. Niejednokrotnie ukradkiem karmiła cię słodyczami i zawsze 
miała dla ciebie ciepłe słowo.    
 
Paul Underwood (lat 36) – inspektor policji 
Syn Hiacynty. Wychowywał się praktycznie w rezydencji Berkleyów i często się tobą 
opiekował niczym starszy brat. Potrafiłaś mu powierzyć największe sekrety, a on zawsze cię 
słuchał z uwagę. Najpierw on wyjechał na studia, potem ty i tak naprawdę dopiero niedawno 
ponownie się ujrzeliście. Okazało się, że nadal jest między wami bratersko-siostrzana więź. 
Został wezwany do rezydencji, po śmierci twojego ojca. 
 
Richard O’Toole (lat 45) – prywatny detektyw 
W Wielkiej Brytanii każdy słyszał o tym słynnym irlandzkim detektywie. W prasie i telewizji, 
co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że ponownie rozpracował jakąś zagadkę 
kryminalną. Nie ma takiej zbrodni, której by nie wykrył. Ekscentryczny dziwak o wielce 
rozbudowanym ego i drażliwy na swoim punkcie. Zjawił się w rezydencji tuż przed tym jak 
zamordowano twojego ojca. Dziwne… 
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JOHN HUNTER (lat 31) – siostrzeniec 
 
Czymże jest życie jak nie szeregiem natchnionych szaleństw? Trzeba tylko mieć odwagę i nie 
omijać żadnej sposobności, bo nie zdarzają się codziennie. Chociaż w twoim przypadku zdają 
się nadciągać stadami tratując wszystko na swojej drodze. Życie jest zbyt poważne żeby je 
poważnie traktować i dlatego twoim mottem jest carpe diem. Skupiasz się na hedonizmie 
zanurzając w oparach alkoholu, zapachach kobiecych perfum i dusznej atmosferze kasyn.    
Czujesz się skrzywdzony przez los. Twoja matka to młodsza siostra Ferdynanda Berkleya 
jednego z ostatnich wielkich angielskich baronetów. Opiekował się nią i zajmował, ale 
również kontrolował jej życie. O tak, staruszek ma do tego tendencję. Wybrał dla niej nawet 
męża – jednego z tych sztywniaków z wyższych sfer, których największym życiowym 
zmartwieniem był krykiet i herbatka o piątej po południu. Twoja matka nie chciała takiego 
życia i wzięła ślub ze zwykłym mechanikiem samochodowym. Spłodzili ciebie. Ledwie 
wiązali koniec z końcem, ale duma nie pozwalała im prosić o pomoc bogatą rodzinę.   
Ty nie miałeś z tym żadnego problemu. Gdy dorosłeś postanowiłeś przypomnieć się 
Berkleyom. Przecież byłeś jednym ze spadkobierców. Kiedy po raz pierwszy przybyłeś do 
rezydencji wuja powitano cię oschle. Co prawda nie wyrzucili cię na zbity pysk jak się tego 
spodziewałeś, lecz wuj postawił sprawę jasno. Co miesiąc będzie ci płacił pensję pozwalającą 
na godziwe życie, w zamian za to nigdy nie będziesz ubiegał się o majątek. Według prawa 
angielskiego fortuna rodowa i tytuł szlachecki należy się pierworodnemu synowi. Jednakże 
twoja ciotka Eleonora Berkley nie mogła mieć dzieci i dlatego adoptowali dziewczynkę z 
sierocińca. To właśnie ona, Victoria Berkley   miała wszystko odziedziczyć. Przystałeś na 
propozycję, chociaż według pokrewieństwa tobie bardziej należał się majątek. Ale wypłacana 
co miesiąc pensja spokojnie wystarczyła na alkohol, dziwki i hazard. 
W głębi duszy nienawidziłeś jednak całego rodu Barkleyów za to co zrobili twoim rodzicom.  
Odgrywałaś się zatem na wuju i ciotce jak tylko mogłeś. Stałeś się czarną owca w rodzinie. 
Wywoływałeś liczne skandale, za które staruszek musiał się wstydzić. Niejednokrotnie wuj 
musiał spłacać twoje długi karciane, lub wyciągać cię z więzienia. Dzięki pieniądzom i 
wpływom Barkleyów wszystko uchodziło ci na sucho. 
Obecnie też potrzebujesz pieniędzy i musisz je jak najszybciej zdobyć, bo dłużnicy grążą ci 
połamaniem nóg. Postanowiłeś zatem ponownie odwiedzić swoją „rodzinkę”. 
Podczas odwiedzin w rezydencji Barkleyów zawsze próbowałaś czymś zaszokować. Tym 
razem przyjechałeś z nową zdobyczą – Adelą Chauvenet. To początkująca francuska 
aktoreczka, która swoimi manierami, pasuje bardziej do domu publicznego niż do 
arystokratycznej elity brytyjskiej. Przedstawiłeś ją jako swoją narzeczoną i z satysfakcją 
obserwowałeś pełne nagany spojrzenia wuja, ciotki oraz ich przyjaciół. Śmiałeś się w duchu 
widząc jak próbują zachować pozory grzeczności wobec „wybranki twojego serca”.  
Tym razem chyba jednak przegiąłeś. Staruszek zapowiedział, że nie chce cię więcej widzieć. 
Następnego ranka miałeś, ze swoją „wywłoką” – jak określił Adelę, opuścić rezydencję  i już 
nigdy nie wracać. Comiesięczna pensja miała zostać ci odebrana. Ogarnęła cię wściekłość. 
Nie tylko ze względu na to, że pozostaniesz bez grosza przy duszy, ale przede wszystkim 
dlatego, że wuj potraktował cię tak samo jak kiedyś twoją matkę. Po tej rozmowie długo 
chodziłeś jak tygrys w klatce. Gniew i nienawiść wzbierała się w tobie, przysłaniała zdrowy 
rozsądek. Postanowiłeś, że jeszcze przed kolacją wymierzysz sprawiedliwość i twój wuj 
odpowie za wszystkie swoje przewiny.  
Ale wydarzyło się coś nieoczekiwanego… 
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WYDARZENIA WIECZORNE 
Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o 
godzinie 19:00. Ferdynand Berkley nie toleruje, gdy 
ktoś się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na 
pół godziny przed kolacją rozlega się pierwszy gong, 
w który uderza służąca. To oznacza, że domownicy i 
goście powinni już się szykować. Drugi gong rozlega 
się kwadrans później. Wówczas wszyscy powinni 
zmierzać w kierunku jadalni. Gdy wybije trzeci gong 
każdy musi zajmować swoje miejsce przy stole. 
 
GONG 1 

Gdy rozbrzmiał pierwszy gong właśnie skończyliście 
grać w brydża w bawialni. Partia była bardzo udana. 
Wspólnie z Adelą Chauvenet pokonaliście ciotkę 
Eleonorę Berkley i pułkownika Duncana MacPerson. 
Zdziwiło cię, że Adela tak dobrze potrafi grać w 
brydża. Najwyraźniej nie była tak głupia za jaką 
chciała uchodzić. Twoja „narzeczona” poszła do 
pokoju odświeżyć się przed kolacją, a wasza trójka 
pozostała w bawialni dyskutując o pogodzie. Spokojnie konwersowałeś, a w kieszeni marynarki 
miałeś ukryty pistolet, którym gotów byłeś zabić wuja. Czekałeś tylko na odpowiedni moment, aż  
pozostanie sam. Spokojnie obserwowałeś drzwi gabinetu. Wreszcie otworzyły się i wyszła  Sara Reid. 
Stanęła na progu, roześmiała się i powiedziała coś jeszcze do wuja, ale z daleka nie zrozumiałeś co. 
Wreszcie zamknęła drzwi. Ferdynand był wreszcie w pomieszczeniu sam.    
GONG 2 

Eleonora Berkley wyszła do holu przywitać niespodziewanego gościa, który zjawił się na kolacji. Przez 
chwilę jeszcze rozmawiałeś z pułkownikiem Duncanem MacPersonem. Nagle usłyszeliście huk, ale 
założyliście, że w kuchni wystrzeliły korki od szampana przygotowywanego na dzisiejszą kolację.  
Wymknąłeś się z bawialni,  otworzyłeś drzwi gabinetu i wślizgnąłeś się do środka. Wyciągnąłeś 
pistolet wycelowałeś  i… stanąłeś jak wryty.  Wuj leżał na podłodze w kałuży krwi, z raną postrzałową 
głowy. Ktoś cię ubiegł! Rozejrzałeś się. Drzwi prowadzące do ogrodu były lekko uchylone, a sejf 
otwarty na oścież. Pomyślałeś, że to zapewne włamanie. Zajrzałeś do sejfu. Nie znalazłeś żadnych 
pieniędzy, tylko jakiś zwinięty obraz. Długo się nie namyślając schowałeś go pod marynarkę. 
Nagle ktoś zapukał. Usłyszałeś głos służącej Hiacynty Underwood, która pytała czy wszystko w 
porządku, bo będąc w kuchni usłyszała przez ścianę jakiś huk. Udając głos wuja odparłeś, że nie ma 
się czym martwić. Dla bezpieczeństwa zamknąłeś drzwi na klucz i wyszedłeś przez ogród. Bałeś się, że 
ciebie oskarżą o morderstwo. W ogrodzie miałeś czas pozbyć się pistoletu, uprzednio go dokładnie 
czyszcząc z odcisków palców. Następnie rozwinąłeś rulon z płótnem i po raz kolejny oniemiałeś. To 
był obraz Hieronima Bosha „Statek Szaleńców” warty prawie sto milionów dolarów. Jeślibyś znalazł 
odpowiedniego kupca na obraz byłbyś ustawiony do końca życia i skończyłyby się wszystkie twoje 
kłopoty finansowe.  Na razie jednak przez nikogo nie zauważony wróciłeś do domu przez hol.     
GONG 3 

Gdy rozległ się trzeci gong wszyscy zajęli miejsca w jadalni i spojrzeli po sobie w głębokim zdumieniu. 
Tylko jedno krzesło było wolne. Miejsce lorda Ferdynanda. Nigdy nie spóźnił się na kolację. Ty 
wiedziałeś, że już  nie przyjdzie. Odczekaliście w milczeniu jeszcze pięć minut i poszliście pod drzwi 
gabinetu sprawdzić co stało się z wujem. Eleonora Berkley zapukała kilka razy i zawołała. Nie było 
odpowiedzi. Nie było na co czekać.  Thomas Blake pociągnął za klamkę, ale oczywiście drzwi były 
zamknięte na klucz. Wyważyliście drzwi. Ty wiedziałeś co tam zastaniesz. Sir Ferdynand leżał na 
podłodze w kałuży krwi. Wszyscy krzyczeli, było dużo paniki. Pułkownik Duncan MacPherson dzwonił 
na policję.  
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CELE 
+ Nie pozwolić żeby aresztowała cię policja. 
+ Zadbać o to żeby otrzymać majątek i tytuł po sir Ferdynandzie Berkleyu. 
+ Znaleźć kupca na obraz Hieronima Bosha „Statek szaleńców”. 
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Cynik kpiący ze wszelkich wartości i zasad moralnych.    
� Łasy na pieniądze i lubiący życie na poziomie. 
� Niefrasobliwy i beztroski lekkoduch nie traktujący życia zbyt poważnie. 
� Lubi szokować otoczenie zachowaniami niezgodnymi z etykietą. 
� Typ zblazowanego playboya i hedonisty.  

 
DRAMATIC PERSONAE 
 
Eleonora Berkley (lat 54) – ciotka 
Stara dziwaczka, którą należy traktować z przymrużeniem oka. Obwiesza się talizmanami, 
biega po domu z wahadełkiem, wiecznie gada tylko o czakrach, medytacjach, magii kamieni i 
wróżbach z tarota. Dawno powinni ją zamknąć u czubków. Zawsze traktowała ciebie z 
rezerwą i pogardą. Zaledwie tolerowała. No cóż, wszyscy arystokraci są tacy sami, a 
Berkleyowie najgorsi.  
 
Victoria Berkley (lat 24)  – kuzynka 
Adoptowana córka Berkleyów. Rozpuszczona gówniara, która nie wie czego w życiu tak 
naprawdę chce. Pomimo, że jesteście kuzynostwem nigdy nie łączyły was jakieś bliskie więzi. 
Co więcej, czujesz do niej nienawiść. Przecież to ona, adoptowane dziecko, otrzyma całą 
fortunę Berkleyów. Nie możesz tego przeboleć, że wuj Ferdynand woli tą przybłędę, niż syna 
swojej siostry.  
 
Sara Reid (lat 43) – dekoratorka wnętrz 
Specjalistka od feng shui, którą ciotka Eleonora zatrudniła pół roku temu do pomocy w 
urządzaniu domu. Poszukuje żył wodnych, bada przepływ energii, stwierdza gdzie najlepiej 
postawić wazę, powiesić obraz żeby dostarczał pozytywnych wibracji. Słowem, kolejna 
dziwaczka w domu Berkleyów. Mieszka w rezydencji i wszyscy traktują ją niemal jak 
członka rodziny. 
 
Duncan MacPerson (lat 61) – pułkownik, przyjaciel rodziny 
Stary piernik pochodzący ze szkockiego klanu górskiego o wielkich tradycjach. Na każdym 
kroku podkreśla swój szlachecki rodowód. Taki sam arystokratyczny i napuszony dupek jak 
twój wuj. Uważa, że na wszystkim się zna lepiej od innych i wygłasza długie tyrady. Wiesz, 
że proponował wujowi otworzenie fabryki „łapaczy snów”, ale ten go wyśmiał i zainwestował 
w Microsoft. Pułkownik cały czas żywił za to urazę do sir Ferdynanda. 
 
Thomas Blake (lat 34) – sekretarz 
Prawa ręka twojego wuja. Od lat mieszka w rezydencji i zajmuje się nadzorem dokumentacji, 
sprawami majątkowymi, finansowymi i prawnymi. To on wypłaca ci pensję, wyciąga z 
problemów w jakie się pakujesz. Miałeś z nim nieraz do czynienia, ale jedyne co możesz 
stwierdzić, że to milczący, ponury typ. Na pewno zna jakieś ciemne tajemnice rodziny 
Berkleyów. Ma dostęp do testamentu sir Ferdynanda.  
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Edward O’Neil (lat 27) – pisarz 
Walijski pisarz, którego wuj zatrudnił do napisania swojej autobiografii. Mieszka w 
rezydencji do czasu skończenia książki. Nie wyróżnia się niczym szczególnym. Cichy, 
spokojny, niemal zawsze go widujesz z nosem w książce. Zamieniłeś z nim zaledwie kilka 
słów, bo nie macie wspólnych tematów. Na sportowych samochodach się nie zna, na dziwki 
nie chodzi, nie pije i nie pali. Nudziarz.  
 
Julia Scott (lat 31) – prezes fundacji Berkleyów 
Zimna i wyniosła suka. Kręcą cię takie laski. Jakbyś się przy niej dłużej zakręcił zniszczyłbyś 
ten lodowy mur, którym się otacza, a wówczas jęczałaby z rozkoszy w twoim łóżku. Zawsze 
gdy masz okazję uwodzisz ją, zapraszasz na kolację mając nadzieję złamać jej opór. Kobieta 
stoi na czele fundacji pomocy dla głodujących ludzi w Afryce, którą powołał do życia twój 
wuj. Ciekawe z kim się bzyka? I czy w ogóle? 
 
Kevin Wilkinson (lat 46) – pastor 
Podobno w tym tygodniu przyjechał do Rosehill objąć w parafii funkcję pastora i od razu 
wprosił się na kolację do Berkleyów. Dopiero go poznałeś i niewiele możesz o nim 
powiedzieć. Wygląda na bogobojnego klechę, ale ty nie ufasz nikomu, a zwłaszcza 
duchownym. Na pewno czegoś chce od Berkleyów, ale jeśli to prawda to niech ustawi się na 
końcu kolejki. 
 
Adela Chauvenet (lat 25) – aktorka 
Wyuzdana szmata. Poznałeś ją zaledwie tydzień temu na jakimś bankiecie we Francji. 
Zaciągnąłeś ją do łóżka, ot, kolejna zdobycz. Okazało się, ma w Anglii ma casting do filmu 
historycznego kręcącego przez BBC. Postanowiłeś zabrać ją ze sobą, a ona się zgodziła. Przy 
okazji postanowiłeś odwiedzić rodzinkę w Rosehill. Wpadłeś na pomysł żeby ją przedstawić 
jako swoją narzeczoną. 
 
Hiacynta Underwood (lat 53) – służąca 
Służąca pracująca w rezydencji Berkleyów od kiedy pamiętasz. Niezbyt rozgarnięta, ale 
dzięki tak długiemu stażowi pracy teraz zarządza kuchnią dbając żeby posiłki była zawsze 
gotowe na czas. Milcząca i skryta w sobie. Nigdy nie miałeś okazji z nią porozmawiać. Kiedy 
ją o coś zagadujesz zaledwie ci odburknie. Zauważyłeś, że tak traktuje niemal wszystkich 
domowników. 
  
Paul Underwood (lat 36) – inspektor policji 
Syn służącej Hiacynty. Wychowywał się praktycznie w rezydencji Berkleyów i miał dobre 
kontakty z Victorią. Nigdy gnoja nie lubiłeś i już chyba nie polubisz. Niezwykle zasadniczy, 
świętoszek z misją czynienia sprawiedliwości. Pieprzony Święty Jerzy – obrońca dziewic i 
zabójca smoków. Nic dziwnego, że został policjantem i awansował na inspektora. Został 
wezwany do rezydencji po śmierci wuja. 
 
Richard O’Toole (lat 45) – prywatny detektyw 
Słyszałeś o tym słynnym irlandzkim detektywie. Jest znany nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale 
również w całej Europie. Rozwiązał niezliczoną ilość zagadek kryminalnych, w których 
policja rozkładała bezradnie ręce. Trudno stwierdzić ile w tym prawdy a ile medialnego 
szumu. Nieco ekscentryczny i wrażliwy na swoim punkcie. Podobno sławni ludzie tak mają. 
Zjawił się w rezydencji Berkleyów, tuż przed zamordowaniem twojego wuja.  
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ADELA CHAUVENET (lat 25) – aktorka 
 
Spoglądając w lustro widzisz wypindrzoną zdzirę, w krzykliwym makijażu i wyzywających 
ciuchach. Zupełne bezguście. Wyglądasz jak zwykła dziwka spacerująca po placu Pigalle i 
szukająca klienta. W sumie niewiele się pomyliłaś. Masz przed sobą niezbyt rozgarniętą 
francuską aktoreczkę, która w branży kinowej nie może się przebić, ale ćwiczy swój talent w 
filmach porno. Kręcisz głową w niedowierzaniu. Zupełnie siebie nie poznajesz. Jak mogłaś 
zgodzić się na coś takiego?  
Tak naprawdę jesteś agentką Żandarmerii Narodowej – elitarnej francuskiej policji i działasz 
pod przykrywką. Sprawa jaką prowadzisz jest niezwykle delikatnej natury. Jeden z 
najcenniejszych obrazów na świecie „Statek Szaleńców” Hieronima Bosha, który na co dzień 
wisi w Luwrze miesiąc temu trafił do konserwacji. Trudni złamać zabezpieczenia muzeum, 
ale włamać się do magazynu konserwatora jest o wiele łatwiej. Obraz został skradziony, a 
jedyny trop prowadził do złodzieja zwanego Fantomem. Ten człowiek poszukiwany na całym 
świecie. Nikt nie wie jak wygląda ponieważ jest mistrzem charakteryzacji. Stąd jego 
pseudonim. 
Po kradzieży natychmiast postawiono na nogi całą policję w Paryżu, na każdym francuskim 
lotnisku pasażerowie poddawani byli rewizji, ale mimo tak szeroko zakrojonej akcji, obraz 
warty sto milionów dolarów został wywieziony z kraju. Po Fantomie ślad zaginął. 
Ale Żandarmeria Narodowa dostała cynk, że „Statek Szaleńców” został nieświadomie 
wywieziony do Anglii przez sir Ferdynanda Berkleya. Na lotnisku Fantom podrzucił obraz do 
bagażu barona. Ze względu na arystokratyczne pochodzenie pasażera nie był on rewidowany. 
Sir Ferdynand pewnie dopiero po powrocie do domu zorientował się, co ma w bagażu. 
Niestety, nie zgłosił tego policji. Ze względu na jego pozycję nie można było ot tak zarządzić 
przeszukania rezydencji. Trzeba było działać delikatnie i subtelnie. 
Twoim zadaniem jest odzyskać skradziony obraz. W tym celu musiałaś dostać się do 
rezydencji Berkleyów w Rosehill. Przestudiowałaś dokładnie akta dotyczące rodziny i 
dowiedziałaś się, że sir Ferdynand posiada siostrzeńca – Johna Huntera znanego playboya, 
hazardzistę oraz skandalistę. Postanowiłaś nawiązać z nim romans i dzięki niemu zbliżyć się 
do jego wuja. W tym celu przybrałaś tą ohydną powierzchowność taniej dziwki, bo według 
profilu psychologicznego John Hunter właśnie takie kobiety lubi. 
Poszło ci o wiele lepiej niż myślałaś. Już po dwóch dniach John jadł ci z ręki. Pod pozorem 
castingu do jakiegoś filmu kręconego przez BBC poprosiłaś żeby zabrał cię do Anglii. John 
przystał na to ochoczo. Zaproponował żebyście przy okazji pojechali do Rosehill i spędzili 
kilka dni w rezydencji Berkleyów. Właśnie o to ci chodziło. 
Po przybyciu na miejsce musiałaś cały czas grać swoją rolę wyuzdanej zdziry czym 
zniesmaczyłaś wszystkich obecnych w posiadłości. Ponadto ku twojemu zaskoczeniu John 
przedstawił ciebie jako swoją narzeczoną. Zapewne zrobił to po to, żeby dokuczyć swojemu 
wujowi i ciotce. Ale stosunki rodzinne Berkleyów to nie twoja sprawa. Ty masz inne zadanie 
do wykonania.  
Przeszukałaś całą rezydencję ale niestety nigdzie nie znalazłaś obrazu. Zapewne sir 
Ferdynand trzyma go w sejfie w swoim gabinecie. Dzisiaj wieczorem tuż przed kolacją 
dostałaś wiadomość z centrali wydziału, że Fantom będzie próbował dostać się do rezydencji 
żeby odzyskać „Statek Szaleńców”. Możesz załatwić dwie sprawy za jednym zamachem: 
odnaleźć obraz i aresztować słynnego złodzieja. A to oznacza, że musisz dokładnie przyjrzeć 
się wszystkim obecnym w rezydencji. 
Ale wydarzyło się coś nieoczekiwanego… 
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WYDARZENIA WIECZORNE 

 
Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o 
godzinie 19:00. Ferdynand Berkley nie toleruje, gdy 
ktoś się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na pół 
godziny przed kolacją rozlega się pierwszy gong, w 
który uderza służąca. To oznacza, że domownicy i 
goście powinni już się szykować. Drugi gong rozlega 
się kwadrans później. Wówczas wszyscy powinni 
zmierzać w kierunku jadalni. Gdy wybije trzeci gong 
każdy musi zajmować swoje miejsce przy stole. 
 
GONG 1 

Gdy rozbrzmiał pierwszy gong właśnie skończyliście 
grać w brydża w bawialni. Partia była bardzo udana. 
Wspólnie z Johnem Hunterem pokonaliście jego 
ciotkę Eleonorę Berkley i pułkownika Duncana 

MacPersona. Chyba nie powinnaś pokazywać, że tak 
świetnie grasz w brydża? No cóż, nie mogłaś się 
powstrzymać. Masz nadzieję, że to cię nie zdekonspiruje. Przeprosiłaś wszystkich i poszłaś odświeżyć 
się przed kolacją. Będąc w swoim pokoju na piętrze usłyszałaś jakieś głosy w ogrodzie. Wychyliłaś się 
przez okno i ujrzałaś obściskującą się parę. To była Victoria Berkley i Edward O’Neil. Zdziwiłaś się, bo 
nie sądziłaś, że są razem. Później się o coś pokłócili i Victoria została sama. Przebrałaś się i wyszłaś z 
pokoju.  
 
GONG 2 

Schodząc po schodach usłyszałaś jakiś huk. Wydawało ci się, że dochodził od strony gabinetu. Gdy 
zeszłaś do holu spostrzegłaś służącą Hiacyntę Underwood jak wychodzi z kuchni i podchodzi do drzwi 
gabinetu. Zapukała i spytała się, czy wszystko w porządku, bo słyszała hałas. Ze środka dobiegło, 
potwierdzenie, że nic się nie stało. Na holu zauważyłaś, że Eleonora Berkley rozmawia z jakimś 
mężczyzną, który później został ci przedstawiony jako Richard O’Toole. Poszłaś do bawialni, ale tam 
zastałaś tylko pułkownika Duncana MacPersona. Nigdzie nie było Johna Huntera. Wzruszyłaś 
ramionami i poszłaś do jadalni zająć miejsce przy stole. 
 
GONG 3 

Gdy rozległ się trzeci gong wszyscy zajęli miejsca w jadalni i spojrzeli po sobie w głębokim zdumieniu. 
Tylko jedno krzesło było wolne. Miejsce lorda Ferdynanda. Ponoć nigdy nie spóźnił się na kolację. 
Odczekaliście w milczeniu jeszcze pięć minut i większość gości poszła sprawdzić co się stało. Ty 
zostałaś w jadalni wychodząc z założenia, że prywatne problemy rodziny Berkleyów ciebie nie 
interesują. W jadalni pozostał także pastor Kevin Wilkinson. Nagle dobiegł was krzyk. Okazało się, że 
sir Ferdynand został zamordowany, ktoś go zastrzelił w jego gabinecie. Nie za bardzo wiedziałaś co 
robić. Nie chciałaś się zdekonspirować. Sprawę morderstwo postanowiłaś zostawić tutejszej policji. 
Pastor po chwili wyszedł z pomieszczenia, pewnie żeby pocieszyć rodzinę, a ty nie chcą wchodzić w 
drogę policji czekałaś na dalszy rozwój wypadków. 
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CELE 
+ Dowiedzieć się kto jest w posiadaniu obrazu Hieronima Bosha i go odzyskać. 
+ Wykryć Fantoma wśród osób przebywających w rezydencji Berkleyów i wydać go policji. 
+ Ukryć swoją prawdziwą tożsamość. 
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Wyzywający ubiór, mocny makijaż, w ustach guma do żucia.  
� Przyjmuje postawę „słodkiej idiotki”. 
� Gadatliwa trzpiotka, towarzyska i otwarta na ludzi. 
� Beztroska, niefrasobliwa, popełniająca towarzyskie faux pas 
� Jako agentka Żandarmerii Narodowej uważna i bezwzględna w wypełnieniu zadania. 

 
  
DRAMATIC PERSONAE 
 
Eleonora Berkley (lat 54) – żona Ferdynanda Berkleya  
Ekscentryczka i dziwaczka. Wydaje się, że tylko częściowo przebywa w tym świecie, a tak to 
błądzi gdzieś w innej przestrzeni i czasie. Ma hopla na punkcie New Age. Obwiesza się 
talizmanami, wróży z kart, medytuje, zajmuje się oczyszczaniem czakr i ćwiczy jogę. 
Spogląda na ciebie z pogardą, ale trudno jej się dziwić. Sama nie możesz na siebie patrzeć w 
lustrze. 
 
Victoria Berkley (lat 24) – adoptowana córka Berkleyów 
Adoptowana córka Berkleyów. Niezwykle atrakcyjna i sympatyczna dziewczyna. Z tego co 
zdążyłeś zauważyć zbuntowana i lubiąca postawić na swoim. Ma dziewczyna temperament. 
Może w innych okolicznościach byście się zaprzyjaźniły. Mieszka w rezydencji od czasu 
skończenia studiów. Jest spadkobierczynią fortuny Berkleyów. Wiesz, że ma romans z 
Edwardem O’Neilem. Zdaje się, że nikt o tym nie wie.  
 
John Hunter (lat 31)  – siostrzeniec Ferdynanda Berkleya 
Syn siostry sir Ferdynanda. Czarna owca w rodzinie Berkleyów. Arogancki i mało 
sympatyczny, ale musisz się z nim zadawać. Cóż poradzić? Taka praca.  Z tego co zdążyłaś 
się zorientować Berkleyowie najchętniej by się go pozbyli. Ale rodzina to rodzina. Sir 
Ferdynand płacił mu pensję co miesiąc, którą ten roztrwaniał na alkohol, kobiety i hazard. 
Ponoć niejednokrotnie trzeba było go ratować z opresji. 
 
Sara Reid (lat 43) – dekoratorka wnętrz 
Specjalistka od Feng Shui, którą lady Eleonora zatrudniła do pomocy w urządzaniu domu. 
Wydaje się, że wszyscy traktują ją jak domowniczkę. Musisz się dowiedzieć jak długo 
przebywa w rezydencji i skąd się tu wzięła. Będąc na studiach chodziłaś na kurs Feng Shui i 
jesteś przekonana, że Sara Reid nie jest taką profesjonalistką w tej materii, za jaką chce 
uchodzić.   
 
Duncan MacPerson (lat 61) – pułkownik, przyjaciel rodziny 
Były wojskowy pochodzący ze szkockiego klanu górskiego o wielkich tradycjach. Na 
każdym kroku podkreśla swój szlachecki rodowód i nawet ty wiesz już wszystko o 
MacPersonach. Nieszkodliwy dziwak. Uważa, że na wszystkim się zna lepiej od innych i 
wygłasza długie tyrady. Oschły w stosunku do innych ludzi. Konserwatywny w każdym calu. 
Na ciebie spogląda jak na wcielenie babilońskiej nierządnicy. 
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Thomas Blake (lat 34) – sekretarz 
Prawa ręka sir Ferdynanda. Ponoć od lat mieszka w rezydencji i zajmuje się nadzorem 
dokumentacji, sprawami majątkowymi, finansowymi i prawnymi. To ponury i milczący typ. 
Zachowuje się tak jakby skrywał jaką tajemnicę. W jego zimnych oczach dostrzec można 
drapieżne błyski gdy przygląda się innym ludziom. Ciarki przechodzą po plecach. Zapewne 
posiada wiedze co sir Ferdynand trzymał w sejfie 
 
Julia Scott (lat 31) – prezes fundacji Berkleyów 
Sir Ferdynand powołał fundację zajmującą się pomocą dla głodujących ludzi w Afryce. Na 
czele fundacji postawił Julię Scott kierująca sprawami organizacyjnymi. Wygląda na kobietę 
zimna jak głaz. Wyniosła suka z ambicjami – tak byś ją najkrócej określiła. Ale takie jak ona 
nie prowadzą dobroczynnej fundacji na zapyziałej dziurze, a siedzą w korporacjach w 
Londynie. Ciekawe co ona tu tak naprawdę robi? 
 
Edward O’Neil (lat 27) – pisarz 
Młody Walijczyk o dość pogodnym usposobieniu, co jest niezwykle dziwne w przypadku 
Walijczyków. On widocznie jest z innej gliny lepiony. Jest pisarzem i kiedyś tworzył dzieła 
ambitne, teraz zaś tylko pisze pulpowe kryminały dla pieniędzy i na razie tylko tyle o nim 
wiesz. Musisz się więcej o nim dowiedzieć, tym bardziej, że łączy go romans z córką sir 
Ferdynanda, o którym nikt o tym nie wie. 
 
Kevin Wilkinson (lat 46) – pastor 
Tak naprawdę zamieniliście ze sobą zaledwie kilka słów. Niewiele możesz o nim powiedzieć. 
Wygląda na bogobojnego duchownego, który głosi słowo boże. Nie przepadasz za 
duchownymi, ale ten wydaje się sympatyczny. Co prawda patrzy na ciebie z potępieniem jak 
na pomiot szatana, ale nie dziwisz mu się. W tych ciuchach i makijażu wyglądasz jak 
wyglądasz. 
 
Hiacynta Underwood (lat 53) – służąca 
Służąca pracująca w rezydencji Berkleyów ponoć od niepamiętnych czasów. Niezbyt 
rozgarnięta, ale bardzo pracowita. Zarządza kuchnią dbając żeby posiłki były zawsze gotowe 
na czas. Milcząca i skryta w sobie. Kiedy ktoś ją o coś zagaduje zaledwie odburknie. 
Zauważyłaś, że tak traktuje niemal wszystkich domowników i gości. Na pewno jest lojalna 
wobec swoich chlebodawców. 
 
Paul Underwood (lat 36) – inspektor policji 
Syn służącej Hiacynty. Podobno wychował się w rezydencji Berkleyów. Z tego co ci 
powiedziano, gdy dorósł wyjechał na studia do Londynu, a po powrocie objął funkcję 
inspektora policji w Rosehill. Został wezwany do rezydencji po morderstwie sir Ferdynanda. 
Wygląda na takiego co poprowadzi śledztwo rzetelnie. Masz nadzieję, że zajmie się sprawą 
morderstwa, a tobie pozwoli działać.  
 
Richard O’Toole (lat 45) – prywatny detektyw 
W Wielkiej Brytanii każdy słyszał o tym słynnym irlandzkim detektywie. W prasie i telewizji, 
co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że ponownie rozpracował jakąś zagadkę 
kryminalną. Nie ma takiej zbrodni, której by nie wykrył. Zjawił się w rezydencji Berkleyów 
tuż przed śmiercią sir Ferdynanda. Zdążyłaś zauważyć, że to ekscentryczny dziwak o wielce 
rozbuchanym ego. Ciekawe dlaczego tu przybył? Może ma to związek z obrazem? 
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SARA REID (lat 43) – dekoratorka wnętrz 
 
W życiu popełniłaś wiele błędów. Wszyscy je popełniamy. To rzecz ludzka. Błędy są po to 
żeby o nich pamiętać i jakoś próbować żyć dalej. Następnym razem jesteśmy mądrzejsi i 
drugi raz nie wchodzimy do tej samej rzeki. Ale ty popełniłaś błąd, którego sobie nigdy nie 
wybaczysz. 
Miałaś wówczas zaledwie dziewiętnaście lat, dopiero kończyłaś szkołę średnią. Chciałaś iść 
na studia medyczne, a potem pomagać ludziom. Marzenia, idee, plany… to wszystko 
rozwiało się niczym dmuchawce na wietrze, gdy poznałaś pewnego przystojnego chłopaka i 
zaszłaś z nim w ciążę. To był dramat nie tylko dla ciebie, ale również dla twoich rodziców. 
Wyrzucili cię z domu. Ale nie przejmowałaś się tym. Przecież twój chłopak pochodził z 
bogatej i wpływowej rodziny Berkleyów. Obiecał ślub. Mieliście wychować wspólnie 
dziecko, a marzenia o studiach medycznych odłożysz w czasie. Wydawało się, że wszystko 
wróciło na właściwe tory. Ale wybuchła wojna w Zatoce Perskiej i twój chłopak jako 
zawodowy żołnierz pojechał do Iraku. Na miesiąc przed ślubem otrzymałaś informacje, że 
pojazd opancerzony, którym jechał wpadł na minę. Zginął na miejscu. 
Popadłaś w czarną rozpacz. Nie widziałaś dla siebie i dziecka żadnej przyszłości. To była 
dziewczynka. Zostałaś bez pieniędzy, bez wykształcenia i z dzieckiem na ręku. Z dnia na 
dzień było coraz gorzej. Brakowało jedzenia, nie było na czynsz. Właściciel nory, w której 
mieszkałaś dał ci tydzień na uregulowanie należności. Gdybyście tylko zdążyli wziąć ślub, 
wszystko potoczyłoby się inaczej. Rodzina twojego narzeczonego na pewno by się tobą 
zaopiekowała. Miałaś wszystkiego dosyć i już zastanawiałaś się czy nie oddać małej do 
sierocińca, gdy nagle zjawił się sir Ferdynand Berkley – starszy brat twojego zmarłego 
narzeczonego. Powiedział, że jego żona nie może mieć dzieci, a on z uwagi na pamięć brata 
adoptuje dziewczynkę. Dodatkowo obiecał opłacić twoje studia, o jakich zawsze marzyłaś. 
Warunek był tylko jeden. Nigdy więcej nie wolno ci było zobaczyć córki i nikt nie miał prawa 
dowiedzieć się, że ty jesteś jej matką. Przystałaś na to.  
Spełniłaś swoje marzenia. Ukończyłaś studia i zaczęłaś pracować dla organizacji „Lekarze 
bez granic”. Przemierzyłaś świat pomagając biednym i chorym. Miałaś to o czym zawsze 
marzyłaś, czułaś satysfakcję z wykonywanej pracy, ale czegoś ci brakowało. W twoim sercu 
ziała potężna rana, jakby ci wyrwano jakąś cząstkę ciebie. Nagle dowiedziałaś się, że masz 
nowotwór złośliwy jelita grubego i pozostało ci niewiele życia. Rok, może dwa lata… Nie 
robiłaś więcej badań, nie podjęłaś leczenia. Nie było sensu. Chciałaś tylko raz jeszcze 
zobaczyć córkę. 
Wróciłaś do kraju i znalazłaś sposób żeby zbliżyć się do córki. Teraz nazywała się  Victoria 
Berkley. Lady Eleonora Berkley, jej przybrana matka, jest wyznawczynią nurtu New Age. 
Interesuje się medycyną naturalną, medytacjami, oczyszczaniem czark itp. Pół roku temu 
szukała specjalisty od feng shui, który pomógłby urządzać dom. Odpowiedziałaś na 
ogłoszenie i szybko wkradłaś się w jej łaski. Sir Ferdynand nie poznał cię, ostatni raz 
widzieliście się ponad dwadzieścia lat temu. Od tego czasu mieszkasz w rezydencji i 
doradzasz gdzie postawić wazę, gdzie powiesić obraz, jakiego rodzaju rośliny posadzić żeby 
nie zakłócało przepływu energetycznego. Nie masz o tym zielonego pojęcia, ale dzięki temu 
możesz być blisko Victorii. Wyrosła na piękną i pewną siebie kobietę. Ukradkiem ją 
obserwujesz. Nie masz śmiałości żeby się do niej zbliżyć i wyznać kim naprawdę jesteś. 
Zrobisz wszystko żeby twoje dziecko było szczęśliwe. Jesteś gotowa nawet poświęcić swoje 
życie. Niedawno podsłuchałaś rozmowę Victorii z Edwardem O’Neilem. Kochają się i 
planują ślub. Na razie jest to tajemnicą. Ale dowiedział się o tym sir Ferdynand i zagroził 
Victorii, że zmieni zapis w testamencie. Pozbawi ją całego majątku jeśli wyjdzie za Edwarda. 
Musiałaś coś z tym zrobić. Podjąć drastyczne środki nie bacząc na siebie. 
Ty i tak niedługo umrzesz… 
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WYDARZENIA WIECZORNE 
Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o 
godzinie 19:00. Ferdynand Berkley nie toleruje, gdy ktoś 
się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na pół godziny 
przed kolacją rozlega się pierwszy gong, w który uderza 
służąca. To oznacza, że domownicy i goście powinni już się 
szykować. Drugi gong rozlega się kwadrans później. 
Wówczas wszyscy powinni zmierzać w kierunku jadalni. 
Gdy wybije trzeci gong każdy musi zajmować swoje 
miejsce przy stole. 
 
GONG 1 

Gdy rozbrzmiał pierwszy gong siedziałaś w swoim pokoju i 
właśnie dokręcałaś tłumik do lufy pistoletu. Nie miałaś 
zbyt wiele czasu. Schowałaś pistolet do jednej kieszeni, do 
drugiej zaś papierową torebkę. Wszystko miałaś dokładnie 
zaplanowane. Zeszłaś po schodach i skierowałaś się do 
gabinetu sir Ferdynanda. Chciałaś zapukać, ale właśnie 
drzwi się otworzyły i ze środka wyszedł Thomas Blake. 
Poprosiłaś sir Ferdynanda o rozmowę, a on się zgodził. 
Wyjawiłaś mu kim jesteś i błagałaś żeby nie wydziedziczał 
Victorii. Zaklinałeś go, tłumaczyłaś, że przecież dziewczyna 
jest zakochana i nie można stawać na drodze jej szczęścia. Okazało się, że sir Ferdynand już od kilku dni 
podejrzewał kim jesteś i ponoć nawet poczynił pewne kroki żeby cię zdemaskować. Ale zamiast cię wysłuchać 
mocno się zdenerwował i kazał ci się wynosić z domu. Nie miałaś zatem innego wyjścia. Wyciągnęłaś broń i go 
zastrzeliłaś. Dzięki tłumikowi nie było słychać strzału. Spokojnie żeby nie wzbudzić podejrzeń wyszłaś z 
gabinetu, na hol. W progu odwróciłaś się jeszcze, roześmiałaś i powiedziałaś coś do trupa udając, że rozmawiasz 
z żywym człowiekiem. Następnie zamknęłaś drzwi i udałaś się do ogrodu. W wejściu z minęłaś 
zdenerwowanego Edwarda O’Neila. 
 
GONG 2 

W ogrodzie ujrzałaś samotnie spacerującą Victorię Berkley. Wyglądała na smutną i załamaną. Chciałaś podejść i 
ją pocieszyć, ale stwierdziłaś, że to nie jest dobry pomysł. Schowałaś się między żywopłotami i poczekałaś aż 
przejdzie. Gdy już zniknęła ci z oczu podeszłaś pod gabinet od strony ogrodu i sięgnęłaś do kieszeni po 
papierową torebkę. Wyciągnęłaś ją i nadmuchałaś, a potem w nią uderzyłaś. Huknęło. Zrobiłaś to po to, żeby 
odwrócić podejrzenia od siebie. Wszyscy skojarzą huk ze strzałem z pistoletu po drugim gongu, a przecież ty 
rozmawiałaś z sir Ferdynandem po pierwszym gongu. Wykręciłaś tłumik z pistoletu i schowałaś go do kieszeni. 
Następnie wytarłaś dokładnie odciski broni z pistoletu i porzuciłaś go w ogrodzie, licząc na to, że policja uzna to 
za włamanie. Cóż, zabójca uciekając z rezydencji mógł zgubić pistolet.  Szybko wróciłaś do domu. Rozerwaną 
torebkę wrzuciłaś do śmietnika stojącego w holu. Chciałaś to samo uczynić z tłumikiem, ale ze zgrozą 
stwierdziłaś, że musiał ci wypaść z kieszeni. Bałaś się jednak wracać do ogrodu żeby go poszukać. Trudno, co ma 
być to będzie. Udałaś się do jadalni. 
 
GONG 3 

Gdy rozległ się trzeci gong wszyscy zajęli miejsca w jadalni i spojrzeli po sobie w głębokim zdumieniu. Tylko 
jedno krzesło było wolne. Miejsce lorda Ferdynanda. Ty wiedziałaś dlaczego. Odczekaliście w milczeniu jeszcze 
pięć minut i poszliście pod drzwi gabinetu sprawdzić co się stało. Lady Eleonora Berkley zapukała kilka razy i 
zawołała męża. Oczywiście odpowiedziało milczenie. Ktoś pociągnął za klamkę, ale drzwi były zamknięte na 
klucz. Zdziwiło to ciebie, bo wychodząc drzwi  zostawiłaś otwarte. Mężczyźni wyważyli drzwi i spostrzegli sir 
Ferdynanda leżącego w kałuży krwi. Pomimo tego, że wiedziałaś, że go na pewno zastrzeliłaś lekarski instynkt 
wziął górę, podeszłaś do trupa sprawdzając puls. Powiedziałaś wszystkim, że nie żyje. Rozpętał się panika. 
Richard O’Toole zabronił czegokolwiek ruszać, Duncan MacPerson dzwonił na policję, a Victoria Berkley 
pomagała swojej przybranej matce się pozbierać. Stanęłaś z boku. Powinnaś czuć wyrzuty sumienia, ale 
wypełniał cię tylko spokój.  
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CELE 
+ Ukryć fakt, że ty jesteś morderczynią sir Ferdynanda Berkleya. 
+ Chronić Victorię i zadbać żeby była szczęśliwa. 
+ Sprawić żeby nie wydało się, że jesteś matką Victorii. 
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Zdystansowana i zrównoważona.   
� Stara się kryć ze swoimi emocjami, mocno się kontroluje.  
� Zawsze miła dla ludzi, stara się ich do siebie nie zrazić. 
� Okazująca troskę i opiekuńcza w stosunku do Victorii. 
� Milcząca, waży każde wypowiedziane słowo. 

 
 
DRAMATIC PERSONAE 
 
Eleonora Berkley (lat 54) – żona Ferdynanda Berkleya  
Ta kobieta ma świra na punkcie New Age. Obwiesza się talizmanami, wróży z kart, medytuje, 
oczyszcza czakry. Wydaje się, że tylko częściowo należy do tego świata, a w większości 
błądzi gdzieś w innej przestrzeni i wymiarze. To sympatyczna i miła kobieta, ale ty 
podkręcasz jej dziwactwa, grasz w jej grę. Udajesz, że znasz się na tych wszystkich czarach 
marach. Masz wyrzuty sumienia ale musisz to robić żeby być blisko córki.   
 
John Hunter (lat 31)  – siostrzeniec Ferdynanda Berkleya 
Syn siostry sir Ferdynanda, który jest czarną owcą rodziny Berkleyów. Zadufany w sobie, 
arogancji i mało sympatyczny człowiek. Pobiera comiesięczną pensję od wuja, którą 
roztrwania na alkohol, kobiety i hazard. Niejednokrotnie Ferdynand musiał go ratować z 
opresji, spłacać długi karciane, wyciągać z więzienia. Jeśli Victoria zostałaby wydziedziczona 
to właśnie jemu przypadłby cały majątek. 
 
Victoria Berkley (lat 24) – córka 
Gdy po tak wielu latach ponownie ją zobaczyłaś poczułaś to samo co wówczas gdy trzymałaś 
ją w ramionach gdy była niemowlęciem. Olbrzymią miłość i czułość. Zrozumiałaś, że 
kochasz ją i zrobisz wszystko dla jej szczęścia. Wyrosła na piękną, inteligentną i pewną siebie 
młodą kobietę. Stara się być niezależna i często kłóci się z sir Ferdynandem, starającym się 
kierować jej życiem.  
 
Duncan MacPerson (lat 61) – pułkownik, przyjaciel rodziny 
Trochę groteskowy ale sympatyczny starszy jegomość pochodzący ze szkockiego klanu 
góralskiego o wielkich tradycjach. Jest z tego powodu niezwykle dumny. Ponadto uważa, że 
się na wszystkim zna, co często prowadzi do podejmowanych przez niego katastrofalnych 
decyzji. Konserwatywny w poglądach. Pomimo wszystko uroczy człowiek. W młodości 
zabiegał o rękę Eleonory Berkley i chyba nadal ją kocha. 
 
Thomas Blake (lat 34) – sekretarz 
Powiernik i najbliższy współpracownik sir Ferdynanda Berkleya. Zajmuje się wszelkimi 
sprawami majątkowymi, finansowymi i prawnymi. Ponury i milczący człowiek. Nigdy nie 
widziałaś żeby się kiedykolwiek uśmiechał. W jego zimnych oczach czai się jakiś mrok. 
Boisz się go. Widzisz jak wodzi wzrokiem za Victorią. Nie masz wątpliwości, że jej pragnie. 
Podejrzewasz, że może coś wiedzieć o nowym testamencie.   
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Edward O’Neil (lat 27) – pisarz 
Sympatyczny młody człowiek o pogodnym usposobieniu. Pochodzi z Walii i zajmuje się 
pisaniem kryminałów. Niestety w czasach kryzysu ciężko wyżyć z pisania książek, więc 
zgodził się być ghostwriterem sir Ferdynanda Berkleya, który postanowił spisać historię 
swojego burzliwego życia. Mieszkając w rezydencji Edward zbliżył się do Victorii. Ci dwoje 
są w sobie zakochani i cieszysz się ich szczęściem. 
 
Julia Scott (lat 31) – prezes fundacji Berkleyów 
Ferdynand powołał fundację zajmującą się pomocą dla głodujących ludzi w Afryce. To jedna 
z niewielu rzeczy, którą ten tyran może zapisać na swoją korzyść. Na jej czele postawił Julię 
Scott – kobietę wyniosłą i zimną jak głaz. Wydaje się być jak android, zupełnie pozbawiona 
emocji i uczuć. Jest jednak skuteczna. Zarządza fundacją dobrze i efektywnie. Często 
odwiedza rezydencje Berkleyów. 
 
Kevin Wilkinson (lat 46) – pastor 
Przyjechał do Rosehill zaledwie kilka dni temu jako nowy pastor do pobliskiej parafii i 
pierwsze co zrobił to wprosił się na kolację do Berkleyów. Poznałaś go dopiero dzisiaj i nie 
zdążyłaś z nim zamienić żadnego słowa. Ale przyjrzałaś mu się dobrze. A jest na co 
popatrzeć. Mężczyzna postawny i przystojny. Wygląda na bogobojnego i oddanego swojej 
posłudze kapłańskiej.  
 
Adela Chauvenet (lat 25) – aktorka, narzeczona Johna Huntera 
Francuska aktorka, która przyjechała do rezydencji wraz z Johnem Hunterem. Denerwująca 
osóbka. Na pierwszy rzut oka widać, że to zwykła zdzira. Ubiera się wyzywająco, a jej 
zachowanie zupełnie nie pasuje do wyższych sfer. Do tego towarzystwa pasuje jak świni 
siodło. John przedstawił ją jako swoją narzeczoną chyba tylko po to żeby zaszokować rodzinę 
i zrobić na złość wujowi.  
 
Hiacynta Underwood (lat 53) – służąca 
Służąca pracująca w rezydencji Berkleyów podobno od niepamiętnych czasów.  Z tego co 
zdążyłaś się zorientować niezbyt rozgarnięta, ale bardzo pracowita. Zarządza kuchnią dbając 
żeby posiłki były zawsze gotowe na czas. Zazwyczaj milcząca i skryta w sobie. Gdy się ją o 
coś pyta to ledwie odburknie. Okazuje jednak sympatię Victorii, więc nie masz powodów 
żeby jej nie lubić. 
 
Paul Underwood (lat 36) – inspektor policji 
Syn służącej Hiacynty. Podobno wychował się w rezydencji Berkleyów i często opiekował się 
Victorią niczym starszy brat. Wyjechał na studia do Londynu, a po powrocie objął funkcję 
inspektora policji w tym Rosehill. Został wezwany na miejsce śmierci sir Ferdynanda. Nie 
wygląda na bystrzaka, ale na pewno będzie chciał solidnie poprowadzić śledztwo. Masz 
nadzieję, że zdołasz go zwieść i nie wykryje twojej zbrodni. 
 
Richard O’Toole (lat 45) – prywatny detektyw 
W Wielkiej Brytanii każdy słyszał o tym słynnym irlandzkim detektywie. W prasie i telewizji, 
co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że ponownie rozpracował jakąś zagadkę 
kryminalną. Nie ma takiej zbrodni, której by nie wykrył. Gdy dowiedziałaś się, że przybył do 
rezydencji padł na ciebie strach. Nie miałaś jednak wyboru, musiałaś doprowadzić swój plan 
do końca. Ekscentryczny dziwak o wielce rozbudowanym ego i drażliwy na swoim punkcie.   
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EDWARD O’NEIL (lat 27) – pisarz 
 
Młodemu pisarzowi trudno się przebić. Rynkiem wydawniczym rządzą koterie. Ile to razy 
pukałeś do drzwi wydawców ze swoimi wiekopomnymi dziełami, a oni tylko kręcili nosem i 
zbywali, tłumacząc że w obecnych czasach nie ma miejsca dla wartościowej literatury. Nikt 
teraz nie czyta utworów wysokich lotów, zmuszających do wysiłku intelektualnego. Na 
listach bestsellerów rządzą miałkie powieści sensacyjne, romanse, kryminały, fantastyka i 
inne „Zmierzchy”. Na wartościowe książki nie ma zapotrzebowania.  
A może nie chcą cię wydawać, bo pochodzisz z Walii? Nikt nie lubi Walijczyków, uważając 
ich za ponuraków i pesymistów. Ty stanowisz wyjątek. Zawsze uśmiechnięty, towarzyski, 
lubisz rozmawiać z ludźmi i podchodzisz do nich przyjaźnie. Jesteś marzycielem naiwnie 
wierzącym w dobro i sprawiedliwość. Dlatego wybrałeś studia filozoficzne, a nie jakąś 
inżynierię genetyczną czy inne zarządzanie. Głowę masz nabitą ideałami i mądrościami, z 
których trudno wyżyć.  
Twój redaktor radzi przeczekać, więc schowałeś dumę do kieszeni i zacząłeś pisać miałkie 
kryminały, które o dziwo zostały przyjęte przez wydawnictwo. Sprzedaż nie była może 
imponująca, ale i tak miałeś tysiące razy więcej czytelników niż twoi wykładowcy, którzy 
opublikowali wartościowe dzieła. Dorabiasz sobie jako ghostwriter – pomagasz sławnym 
ludziom pisać autobiografie. Najpierw pisałeś książkę o jakimś walijskim piłkarzu, a potem 
pracowałeś nad autobiografią siedemnastoletniego rapera, który stwierdził, że najwyższy czas 
podzielić się ze światem swoją życiową mądrością. Gdy skończyłeś byłeś tak wyczerpany i 
zniesmaczony ludzkością, że nie chciałeś już przyjąć żadnej tego typu oferty. Ale skusiły cię 
olbrzymie pieniądze. 
Pół roku temu trafiłeś do rezydencji sir Ferdynanda Berkleya – jednego z ostatnich wielkich 
baronetów angielskich i zacząłeś spisywać historię jego życia. Przynajmniej on miał coś 
ciekawego do opowiedzenia. Berkley w młodości opłynął kulę ziemską, brał udział w 
wyprawie na biegun, uczestniczył w rajdach samochodowych, rozbudował imperium 
ekonomiczne, a dodatkowo był intelektualistą. Dostałeś przyzwoitą stawkę  i nawet cię 
żywili, wi ęc niee narzekasz. Ponadto masz nadzieję, że wśród arystokracji znajdziesz 
mecenasa, który finansowałby twoje ambitne dzieła.  
Sir Ferdynand to trudny człowiek, ale wasza współpraca układa się jako tako. U niego 
wszystko musi działać jak w szwajcarskim zegarku. Steruje nawet bliskimi. Próbuje układać 
życie swojej adoptowanej córki – Victorii Berkley . 
Gdy po raz pierwszy ujrzałeś Victorię wiedziałeś już, że to kobieta, na którą czekałeś całe 
życie. Piękna, inteligentna i posiadająca niezwykły temperament. Mieliście wspólne pasje, a 
dzięki temu tematy do długich rozmów. Mocno się do siebie zbliżyliście. I jak to bywa w 
pulpowych romansach zaiskrzyło między wami. Miłość zawładnęła waszymi sercami. 
Postanowiliście wziąć ślub najszybciej jak się tylko da. Ale na razie musicie trzymać w 
tajemnicy wasz związek, bo ojciec Victorii nigdy nie zgodziłby się, żeby za ciebie wyszła.  
Nie jesteś w stanie ofiarować jej nic więcej oprócz miłości. Nie masz pieniędzy, własnego 
mieszkania, ani nawet samochodu. I trudno liczyć na to, że w przyszłości to się zmieni. 
Przecież jesteś pisarzem. A Victoria przyzwyczajona jest do luksusów i życia na pewnym 
poziomie. Obawiasz się, że przez to ją stracisz. Ale zrobisz wszystko dla jej szczęścia. 
Dzisiaj od samego rana Victoria dziwnie się zachowywała. Snuła się po rezydencji 
przygnębiona i mocno rozdrażniona. Widać, że coś się stało. Wiesz tylko, że wczoraj odbyła 
długą rozmowę z ojcem i domyślasz się, że pewnie znowu się pokłócili. Nie miałeś jeszcze 
okazji z nią porozmawiać, bo całe przedpołudnie spędziłeś z sir Ferdynandem pracując nad 
książką. Masz nadzieję, że może przed kolacją uda ci się z nią zamienić kilka słów.  
Ale dzisiaj wydarzyło się coś strasznego… 
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WYDARZENIA WIECZORNE 

 
Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o 
godzinie 19:00. Ferdynand Berkley nie toleruje, gdy 
ktoś się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na pół 
godziny przed kolacją rozlega się pierwszy gong, w 
który uderza służąca. To oznacza, że domownicy i 
goście powinni już się szykować. Drugi gong rozlega 
się kwadrans później. Wówczas wszyscy powinni 
zmierzać w kierunku jadalni. Gdy wybije trzeci gong 
każdy musi zajmować swoje miejsce przy stole. 
 
GONG 1 

Gdy rozbrzmiał pierwszy gong Victoria Berkley 
dyskretnie odciągnęła cię od gości i wyszliście do 
ogrodu. Mieliście jeszcze sporo czasu do kolacji. 
Ukryci za żywopłotami mogliście się swobodnie 
przytulać i całować. Wówczas Victoria powiedziała ci 
co ją martwi. Jej ojciec jakimś sposobem dowiedział 
się o waszym romansie i zagroził, że jeśli dziewczyna 
wyjdzie za ciebie to ją wydziedziczy. Podobno spisał nowy testament, w którym jest to zawarte. 
Victoria była w rozterce. Z jednej strony kocha cię i chce za ciebie wyjść, z drugiej przyzwyczaiła się 
już do życia na pewnym poziomie. Zrozumiałeś, że nawet jak zostanie z tobą to nie będzie szczęśliwa i 
prędzej czy później przez brak pieniędzy wasz związek się rozpadnie. Postanowiłeś usunąć się z jej 
życia. Pobladły wyksztusiłeś z siebie, że nie dopuścisz do tego, żeby została pozbawiona majątku i 
szybkim krokiem ruszyłeś w stronę domu. Zostawiłeś ją samą.  W wejściu minąłeś Sarę Reid 
zmierzającą do ogrodu. 
 
GONG 2 

Roztrzęsiony i zdenerwowany przeszedłeś przez hol spotykając  Eleonorę Berkley rozmawiającą z 
nieznanym ci mężczyzną, który później został ci przedstawiony jako Richard O’Toole. Burknąłeś tylko 
jakieś niewyraźne przywitanie i poszedłeś do biblioteki. Usiadłeś na krześle i podparłeś dłońmi głowę. 
Musiałeś ochłonąć i na spokojnie wszystko przemyśleć. A biblioteka zawsze sprzyjała skupieniu myśli. 
Kochasz Victorię i chcesz z nią być, ale z drugiej strony pragniesz żeby niczego jej nie zabrakło. 
Postanowiłeś, że po kolacji oznajmisz sir Ferdynandowi, że odchodzisz i niech poszuka sobie innego 
ghostwritera. Jutro opuścisz rezydencje i odejdziesz. Gdy to postanowiłeś do biblioteki wszedł 
Thomas Blake poszukując jakiejś prawniczej informacji, w którejś z książek. Widząc twój stan spytał 
czy wszystko w porządku. Pokiwałeś głową. Nagle obaj usłyszeliście huk. Nie przejęliście się tym za 
bardzo uznając to za wystrzał korka od szampana przygotowywanego na dzisiejszą kolację.  
 
GONG 3 

Gdy rozległ się trzeci gong wszyscy zajęli miejsca w jadalni i spojrzeli po sobie w głębokim zdumieniu. 
Tylko jedno krzesło było wolne. Miejsce sir Ferdynanda. Nigdy nie spóźnił się na kolację. Podniosłeś 
wzrok na siedzącą naprzeciw Victorię. Była niezwykle blada. Czyżby tak ją wzburzyła rozmowa z tobą? 
A może stało się coś jeszcze? 
Odczekaliście w milczeniu jeszcze pięć minut i wreszcie poszliście pod drzwi gabinetu sprawdzić co 
stało się z sir Ferdynandem. Eleonora Berkley zapukała kilka razy i zawołała. Nie było odpowiedzi. 
Thomas Blake nacisnął klamkę, ale drzwi były zamknięte na klucz, wiec wraz z Johnem Hunterem 
wyważyli drzwi. Sir Ferdynand leżał zastrzelony w kałuży krwi. Wszyscy krzyczeli, było dużo paniki. 
Ktoś dzwonił na policję, ktoś prosił żeby niczego w pokoju nie dotykać. Ale ty byłeś jak otępiały. Nagle 
zobaczyłeś obok zwłok medalion należący do Victorii,  który zawsze nosiła na szyi. Gdy nikt nie patrzył 
sięgnąłeś po niego i schowałeś do kieszeni. 
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 CELE  
+ Poślubić Victorię Berkley. 
+ Chronić Victorię za wszelką cenę. 
+ Znaleźć sponsora na wydawanie swoich ambitnych powieści.  
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Spokojny, cierpliwy i nieśpieszny. Dwukrotnie pomyśli zanim coś zrobi.  
� Posiadający pogodne usposobienie, łagodny i pojednawczy.    
� Nie wybija się z tłumu ani ubiorem, ani zachowaniem. 
� Typowy intelektualista lubiący wzniosłe rozmowy o literaturze i sztuce. 
� Wrażliwy na krzywdę ludzką, każdego chętnie wysłucha i będzie współczuł. 

 
DRAMATIC PERSONAE 
 
Eleonora Berkley (lat 54) – żona Ferdynanda Berkleya  
Przybrana matka Victorii. Ekscentryczka i dziwaczka. Wydaje się, że tylko częściowo 
przebywa w tym świecie, a tak to błądzi gdzieś w innej przestrzeni i czasie. Ma hopla na 
punkcie New Age. Obwiesza się talizmanami, wróży z kart, medytuje, zajmuje się 
oczyszczaniem czakr i ćwiczy jogę. Pomimo wszystko to sympatyczna kobieta, do tego 
wykształcona i często znajdujecie wspólne tematy.  
 
Victoria Berkley (lat 24) – adoptowana córka Berkleyów 
Kochasz ją. Uważasz, że to miłość twojego życia i już nigdy w życiu tak wspaniałej 
dziewczyny nie spotkasz. Nadajecie na tych samych falach. Jest niezwykle piękna, 
inteligentna i pełna temperamentu. Ale też zdolna jest do największych szaleństw. Pragniesz 
się z nią ożenić, opiekować się nią i zapewnić byt. Dla jej szczęścia jesteś w stanie zrobić 
wszystko co konieczne, nawet kosztem samego siebie.  
 
John Hunter (lat 31)  – siostrzeniec Ferdynanda Berkleya 
Syn siostry sir Ferdynanda. Czarna owca w rodzinie Berkleyów. Arogancki i mało 
sympatyczny. Sir Ferdynand najchętniej by się go pozbył, ale rodzina to rodzina. Płacił mu 
pensję co miesiąc, którą ten roztrwaniał na alkohol, kobiety i hazard. Niejednokrotnie trzeba 
było go ratować z opresji, spłacać długi karciane, wyciągać z więzienia. Gdyby Victoria 
został wydziedziczona on przejmie cały majątek i tytuł Berkleyów 
 
Sara Reid (lat 43) – dekoratorka wnętrz 
Specjalistka od Feng Shui, którą lady Eleonora zatrudniła do pomocy w urządzaniu domu 
mniej więcej w tym samym czasie, gdy ty przybyłeś do rezydencji. Wspólnie badały żyły 
wodne, przepływy energii i odpowiednio meblowały dom. Ale remont już dawno minął, a ta 
kobieta nadal tu mieszka i wszyscy traktują ją już jak domowniczkę. Lady Eleonora radzi się 
jej w wielu sprawach. Sympatyczna kobieta i czujesz, że jest tobie przychylna. 
 
Duncan MacPerson (lat 61) – pułkownik, przyjaciel rodziny 
Były wojskowy pochodzący ze szkockiego klanu górskiego o wielkich tradycjach. Na 
każdym kroku podkreśla swój szlachecki rodowód. Nieszkodliwy dziwak  z 
arystokratycznymi manierami. Uważa, że na wszystkim się zna lepiej od innych i wygłasza 
długie tyrady. Oschły w stosunku do innych ludzi i ostro oceniający ich postępowanie. 
Konserwatywny w każdym calu. 
 
 



 
 

40 
 

Thomas Blake (lat 34) – sekretarz 
Prawa ręka sir Ferdynanda. Od lat mieszka w rezydencji i zajmuje się sprawami 
majątkowymi, finansowymi i prawnymi. To ponury typ. Zachowuje się tak jakby skrywał 
jaką tajemnicę. W jego zimnych oczach dostrzec można drapieżne błyski gdy przygląda się 
innym ludziom. Nie podoba ci się jak zerka na Victorię. Wydaje ci się, że jego twarz już 
gdzieś widziałeś. Może kiedyś ci się przypomni? 
  
Julia Scott (lat 31) – prezes fundacji Berkleyów 
Sir Ferdynand powołał fundację zajmującą się pomocą dla głodujących ludzi w Afryce. Na 
czele fundacji od pół roku stoi Julia Scott zajmująca się wszystkimi sprawami 
organizacyjnymi. Z tego co ci wiadomo jest niezwykle skuteczna, bo fundacja dobrze 
prosperuje.  To kobieta zimna i wyniosłą jak głaz. Wydaje się zupełnie pozbawiona emocji i 
uczuć. Nie macie wspólnych tematów podczas rozmów.  
 
Kevin Wilkinson (lat 46) – pastor 
W tym tygodniu przyjechał do Rosehill objąć w parafii funkcję pastora i od razu wprosił się 
na kolację do Berkleyów. Dopiero dzisiaj został ci przedstawiony i tak naprawdę 
zamieniliście ze sobą zaledwie kilka słów. Niewiele możesz o nim powiedzieć. Wygląda na 
bogobojnego duchownego, który przyjechał głosić słowo boże. Nie masz nic przeciwko 
wierze w Boga i religii, więc obecność pastora w niczym ci nie przeszkadza. 
 
Adela Chauvenet (lat 25) – aktorka, narzeczona Johna Huntera 
Francuska aktorka, która przyjechała do rezydencji wraz z Johnem Hunterem. Ubiera się 
wyzywająco, a jej zachowanie zupełnie nie pasuje do wyższych sfer. John Hunter przedstawił 
ją jako swoją narzeczoną chyba tylko po to żeby zaszokować rodzinę i zrobić na złość sir 
Ferdynandowi. Na pewno zwraca na siebie uwagę mężczyzn nie tylko prostackim 
zachowaniem, ale swoimi wdziękami. 
 
Hiacynta Underwood (lat 53) – służąca 
Służąca pracująca w rezydencji Berkleyów ponoć od niepamiętnych czasów. Niezbyt 
rozgarnięta, ale bardzo pracowita. Dzięki tak długiemu stażowi pracy teraz zarządza kuchnią 
dbając żeby posiłki była zawsze gotowe na czas. Milcząca i skryta w sobie. Nigdy nie miałeś 
okazji z nią dłużej porozmawiać. Kiedy ją o coś zagadujesz zaledwie ci odburknie. 
Zauważyłeś, że tak traktuje niemal wszystkich domowników i gości. 
 
Paul Underwood (lat 36) – inspektor policji 
Syn służącej Hiacynty. Podobno wychował się w rezydencji Berkleyów i opiekował się 
Victorią niczym starszy brat. Z tego co ci powiedziano, gdy dorósł wyjechał na studia do 
Londynu, a po powrocie objął funkcję inspektora policji w Rosehill. Został wezwany do 
rezydencji po morderstwie sir Ferdynanda. Wygląda na takiego co poprowadzi śledztwo 
rzetelnie. Sam nie wiesz czy właśnie tego chcesz?  
 
Richard O’Toole (lat 45) – prywatny detektyw 
W Wielkiej Brytanii każdy słyszał o tym słynnym irlandzkim detektywie. W prasie i telewizji, 
co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że ponownie rozpracował jakąś zagadkę 
kryminalną. Nie ma takiej zbrodni, której by nie wykrył. Zjawił się w rezydencji Berkleyów 
tuż przed śmiercią sir Ferdynanda. Zdążyłeś zauważyć, że to ekscentryczny dziwak o wielce 
rozbuchanym ego. 
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THOMAS BLAKE (lat 34) – sekretarz 
 
Nie wierzysz w żadne przeznaczenie, boski plan i inne bzdury, którymi karmią się słabi ludzie 
próbujący w ten sposób usprawiedliwić swój strach, swoje wady i niemoc. Według ciebie 
każdy człowiek jest kowalem własnego losu i tylko od niego zależy co w życiu osiągnie. Ta 
filozofia nigdy cię nie zawiodła. Zawsze dostajesz to czego pragniesz. 
Pochodzisz z małego miasteczka w hrabstwie New Yorkshire. Urodziłeś się w biednej, 
górniczej rodzinie. Ojciec całe dnie pracował w kopalni w pocie czoła. Matka zaś musiała 
zajmować się jeszcze czwórką twojego rodzeństwa. Ty byłeś najstarszy i dużo jej pomagałeś. 
Wiązaliście koniec z końcem, ale tylko do czasu, gdy kopalnię przejął nowy właściciel i 
zamknął ją gdy okazała się nierentowna. Tym człowiekiem był sir Ferdynand Berkley. 
Tysiące ludzi zostało bez pracy. Niektórzy znaleźli zatrudnienie w położonym niedaleko 
Leeds, ale wielu nie potrafiło poradzić sobie w trudnych czasach. To byli nieudacznicy, 
którzy umieli tylko jęczeć. Jednym z nich był twój ojciec. Przesiadywał całymi dniami w 
pubie i przepijał zasiłek dla bezrobotnych. Potem wracał i wszczynał awantury. Z dnia na 
dzień było coraz gorzej. Pożyczaliście pieniądze nawet na jedzenie. Ojciec prawie w ogóle nie 
trzeźwiał, a do tego zaczął bić twoją matkę. Pewnego razu nie wytrzymałeś i gdy podniósł 
swoją ciężką rękę, rzuciłeś się na niego z furią. Miałeś zaledwie piętnaście lat, ale gniew 
dodawał ci siły. Uderzałeś raz za razem. Matka próbowała ciebie odciągać, ale nie zdołała. 
Przestałeś bić, dopiero gdy zmasakrowałeś mu twarz i poczułeś jak ulatuje z niego życie. 
Spojrzałeś na swoje zakrwawione ręce i wiedziałeś już, że go zabiłeś. Zanim przyjechała 
policja zdążyłeś uciec. 
Nie miałeś wyrzutów sumienia. Ani wtedy, ani nigdy potem. Nie potrafisz współczuć i 
litować się nad czyimś losem. Nienawidzisz słabości. Zrozumiałeś, że w życiu liczy się tylko 
siła. Policja nigdy nie natrafiła na twój trop. Przez jakiś czas pracowałeś w porcie przy 
rozładunku statków, ale wykazywałeś się nieprzeciętną inteligencją i bystrością umysłu więc 
przełożeni wysłali ciebie do szkoły. Tam rozbłysnął twój talent. Bez problemu zdobyłeś 
stypendium i poszedłeś na studia. Na ironie zakrawało to, że ukończyłeś prawo. Ty! Zabójca 
własnego ojca. Po studiach przez jakiś czas pracowałeś dla pewnej korporacji i zapomniałeś o 
przeszłości, ale nagle dostałeś ofertę pracy od Ferdynanda Berkleya. Wówczas ożyły 
wszystkie wspomnienia. To właśnie jego obarczałeś winą za całe zło jakie cię spotkało. 
Postanowiłeś zemścić się i zniszczyć nie tylko sir Ferdynanda, ale również całą rodzinę 
Berkleyów. Przyjąłeś ofertę pracy w jego kancelarii. Przez długi czas pracowałeś na jego 
zaufanie będąc najbardziej lojalnym i najefektywniejszym z pracowników. Cierpliwie 
czekałeś na swój czas wiedząc, że zemsta najlepiej smakuje na zimno. Wreszcie zostałeś  
osobistym sekretarzem i zamieszkałeś w rezydencji Berkleyów. Teraz zajmujesz się sprawami 
finansowymi, prawnymi, majątkowymi. Zdobyłeś wiedzę o takich sekretach, że mógłbyś 
pogrążyć starego capa. Ale o to ci nie wystarczyło. Zapragnąłeś czegoś więcej. Zapragnąłeś 
całego majątku dla siebie. I nie tylko majątku… 
Lord Ferdynand Berkley nie ma pierworodnego syna, który prawnie dziedziczyłby po nim 
tytuł i pieniądze. Ma za to adoptowaną córkę Victori ę Berkley. To atrakcyjna dziewczyna, 
trochę zbyt szalona jak na twój gust, ale w sumie niczego sobie. Postanowiłeś ją zdobyć. 
Gdybyś się z nią ożenił miałbyś w swoim ręku majątek Berkleyów. O ona sama, naga w 
twoim łóżku byłaby niezłym trofeum. To dopiero byłaby zemsta. 
Ostatnio zacząłeś częściej jej się przyglądać i chyba ona zauważyła twoje zainteresowanie. 
Niestety, już kogoś już ma. Niedawno widziałeś jak obściskiwała się z tym walijskim 
pisarzem Edwardem O’Neilem. Wyznawali sobie miłość i planują ślub. Nie zauważyli cię. 
Wycofałeś się cicho a wczoraj doniosłeś o tym sir Ferdynandowi. Strasznie się wściekł. 
A dzisiaj wydarzyło się coś nieoczekiwanego…   
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WYDARZENIA WIECZORNE 

 
Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o 
godzinie 19:00. Ferdynand Berkley nie toleruje, gdy 
ktoś się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na pół 
godziny przed kolacją rozlega się pierwszy gong, w 
który uderza służąca. To oznacza, że domownicy i 
goście powinni już się szykować. Drugi gong rozlega 
się kwadrans później. Wówczas wszyscy powinni 
zmierzać w kierunku jadalni. Gdy wybije trzeci gong 
każdy musi zajmować swoje miejsce przy stole. 
 
GONG 1 

Gdy rozbrzmiał pierwszy gong sir Ferdynand poprosił 
cię do swojego gabinetu. W drzwiach minąłeś się z 
Julią Scott, która właśnie od niego wychodziła. Była 
blada i zdenerwowana. Zdziwiłeś się, bo nigdy jej 
takiej nie widziałeś. W gabinecie sir Ferdynand 
oznajmił ci, że zmienił testament. Zapisał w nim, że 
Victoria  zostanie pozbawiona całego majątku jeśli wyjdzie za Edwarda O’Neila. I ona o tym już wie, 
bo ją wczoraj poinformował. Ponadto cofnął wypłacanie comiesięcznej pensji swojemu siostrzeńcowi 
– Johnowi Hunterowi, który go zawiódł. Wyciągnął z sejfu nowy testament i prosił żebyś jeszcze 
sprawdził w książce prawniczej czy taki zapis jest prawidłowy. Oddał ci również stary testament żebyś 
go zaniósł notariuszowi do anulowania. Skinąłeś głową ciesząc się, że masz teraz haka na Victorię i 
wyszedłeś z gabinetu. Na progu minąłeś się z Sarą Reid, która poprosiła o rozmowę z sir 
Ferdynandem. Na chwilę zajrzałeś do kuchni żeby zapytać co dzisiaj na kolację, ale służąca Hiacynta 

Underwood tylko coś odburknęła.  
 
GONG 2 

Idąc przez hol spotkałeś Eleonorę Berkley rozmawiającą z nieznanym ci mężczyzną, którego 
przedstawiła ci jako Richard O’Toole słynnego irlandzkiego detektywa. Zdziwiłeś się trochę, 
zastanawiając się czego tu szuka, ale zachowałeś zimną krew i ruszyłeś do biblioteki. Tam zobaczyłeś 
Edwarda O’Neila siedzącego z głową podpartą rękoma. Wyglądał jak siedem nieszczęść. Uradował 
cię ten widok. On pewnie już wiedział o nowym zapisie w testamencie. Spytałeś go czy wszystko w 
porządku, a on tylko pokiwał głową. Wyciągnąłeś książkę z kodeksem prawniczym i zacząłeś ją 
studiować. W pewnym momencie rozległ się huk, ale uznałeś to za wystrzał korka od szampana. 
Wreszcie znalazłeś to czego szukałeś. Okazało się, że zapis w testamencie jest prawidłowy chociaż 
podczas długiego i kosztownego procesu można go podważyć. Wierzysz jednak, że do tego nie 
dojdzie.  
 
GONG 3 

Gdy rozległ się trzeci gong wszyscy zajęli miejsca w jadalni i spojrzeli po sobie w głębokim zdumieniu. 
Tylko jedno krzesło było wolne. Miejsce sir Ferdynanda. Nigdy nie spóźnił się na kolację. 
Odczekaliście w milczeniu jeszcze pięć minut i poszliście pod drzwi gabinetu sprawdzić co stało się z 
sir Ferdynandem. Eleonora Berkley zapukała kilka razy i zawołała. Nie było odpowiedzi. Pociągnąłeś 
za klamkę, ale drzwi były zamknięte na klucz. Nie było na co czekać. Wraz z Johnem Hunterem 
wyważyliście drzwi. To co zobaczyłeś wielce cię zdumiało. Sir Ferdynand leżał na podłodze w kałuży 
krwi. Nie ulegało wątpliwości, że został zastrzelony. Wszyscy krzyczeli, było dużo paniki. Detektyw 
Richard O’Tool zabronił czegokolwiek dotykać. Pomimo to zauważyłeś jak Edward O’Neil podnosi coś 
z podłogi.  
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CELE 
+ Zdobyć majątek Berkleyów przez małżeństwo z Victorią, lub chociaż ją „zaliczyć”.  
+ Wybrać i ogłosić publicznie jeden z dwóch posiadanych testamentów. 
+ Dopilnować żeby twoja przeszłość nie ujrzała światła dziennego. 
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Ponury i milczący. Zaciśnięte usta i zimne spojrzenie. 
� Spokojny i opanowany. Nigdy nie okazuje emocji. 
� Wyrachowany i bezwzględny. Nie liczy się z uczuciami innych. 
� Apatyczny i powściągliwy. Niezbyt towarzyski 
� Ubiera się i przemawia jak prawnik, niemal językiem urzędowym. 

   
 
DRAMATIC PERSONAE 
 
Eleonora Berkley (lat 54) – żona Ferdynanda Berkleya 
Dziwaczka mająca świra na punkcie New Age. Obwiesza się talizmanami, wróży z kart, 
medytuje, oczyszcza czakry. Wydaje się, że tylko częściowo należy do tego świata, a w 
większości błądzi gdzieś w innej przestrzeni i wymiarze. W pogardzie masz wszelkie wróżby 
i magię. Wierzysz tylko w siebie. W sumie nic złego ci nie zrobiła, ale należy do rodu 
Berkleyów, który postanowiłeś zniszczyć. 
 
Victoria Berkley (lat 24) – adoptowana córka 
Atrakcyjna dziewczyna, której byś z łóżka nie wyrzucił. Trochę zbyt zbuntowana jak na twój 
gust, ale poradziłbyś sobie. Jednak tobie chodzi o coś więcej. Chcesz ją zdobyć nie tylko dla 
własnej satysfakcji i przyjemności, ale oprócz jej ciała pragniesz majątku Berkleyów. Chcesz 
zmusić ją do tego żeby ciebie poślubiła, a wówczas jako jej mąż będziesz mógł dysponować 
całym majątkiem.  
 
John Hunter (lat 31)  – siostrzeniec 
Syn siostry sir Ferdynanda. Czarna owca rodziny Berkleyów. Zadufany w sobie, arogancji 
dupek. Pobierał comiesięczną pensję od wuja, którą roztrwaniał na alkohol, kobiety i hazard. 
Ale teraz to się skończyło. Sir Ferdynand cofnął mu pensję. Niejednokrotnie trzeba było go 
ratować z opresji, spłacać długi karciane, wyciągać z więzienia. Do tych zadań delegował 
ciebie. Jeśli Victoria zostałaby wydziedziczona to właśnie jemu przypadłby cały majątek. 
 
Sara Reid (lat 41) – dekoratorka wnętrz 
Specjalistka od Feng Shui, którą lady Eleonora zatrudniła pół roku temu do pomocy w 
urządzaniu domu. Pamiętasz jak biegały po rezydencji badając żyły wodne, przepływy energii 
i przemeblowywały wszystko. Ale remont już dawno minął, a ta kobieta nadal tu mieszka i 
wszyscy traktują ją już jak domowniczkę. Lady Eleonora radzi się jej w wielu sprawach. Nie 
wadzi ci jej obecność.  
 
Duncan MacPerson (lat 61) – pułkownik, przyjaciel rodziny 
Przyjaciel sir Ferdynanda jeszcze z dzieciństwa. Pochodzi ze szkockiego klanu góralskiego o 
wielkich tradycjach. Jest z tego niezwykle dumny i niemal na każdym kroku podkreśla swój 
rodowód. Ponadto uważa, że się na wszystkim zna. Wiesz, że kilka dni temu pokłócił się z sir 
Ferdynandem, który nie chciał zainwestować w „łapacze snów”. Z tego powodu wybuchła 
między nimi kłótnia. 
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Edward O’Neil (lat 27) – pisarz 
Młody Walijczyk o pogodnym usposobieniu, co cię niezwykle irytuje. Nie lubisz takich jak 
on. Inteligencików, którym wydaje się, że mogą zmieniać świat na lepsze. Został wynajęty 
przez sir Ferdynanda do pomocy w napisaniu autobiograficznej książki. Od pół roku mieszka 
w rezydencji i zdążył się spiknąć z Victorią. Oczywiście doniosłeś o tym sir Ferdynandowi. 
O’Neil stoi na twojej drodze w zabieganiu o względy Victorii. 
 
Julia Scott (lat 31) – prezes fundacji Berkleyów 
Sir Ferdynand powołał do życia fundację mającą na celu pomoc dla głodującej Afryki. Na 
czele fundacji postawił Julię Scott – kobietę zimną i wyniosłą jak głaz.  Zdaje się, że jest 
jednak skuteczna, bo fundacja dobrze funkcjonuje.  Scott wydaje się zupełnie pozbawiona 
emocji i uczuć. I za to już ją lubisz. Trochę przypomina ciebie. Zastanawiasz się jaka 
tajemnica kryje się pod tą skorupą?  
 
Kevin Wilkinson (lat 46) – pastor 
Przybył do Rosehill dopiero w tym tygodniu, żeby objąć funkcję pastora w miasteczku. I jak z 
klechami zwykle bywa pierwsze co zrobił to wprosił się na kolację do domu Berkleyów licząc 
pewnie na jakieś datki. Nie zdążyłeś go jeszcze poznać, nawet nie zamieniłeś z nim ani słowa. 
Chciałeś mu się lepiej przyjrzeć podczas kolacji, ale okoliczności na to nie pozwoliły.  
Wygląda na bogobojnego i oddanego swojej posłudze kapłańskiej. Jednak ty nikomu nie 
ufasz.  
 
Adela Chauvenet (lat 25) – aktorka, narzeczona siostrzeńca 
Ta Francuska przyjechała do rezydencji wraz z Johnem Hunterem, który oświadczył, że to 
jego narzeczona. Prawdopodobnie zrobił to żeby zaszokować i zakpić z rodziny Berkleyów, 
co mu się udało. Pewnie to była ta kropla w morzu, która spowodowała cofnięcie mu pensji. 
Aktorka ubiera się wyzywająco, zachowuje jak zwykła zdzira i nie wierzysz, że potrafiłaby 
zagrać coś więcej niż epizod w filmie porno. Ale trzeba przyznać, że jest atrakcyjna. 
 
Hiacynta Underwood (lat 53) – służąca 
Służąca pracująca w rezydencji Berkleyów od niepamiętnych czasów. Z twoich obserwacji 
wynika, że jest niezbyt rozgarnięta, ale bardzo pracowita. Zarządza kuchnią dbając żeby 
posiłki były zawsze gotowe na czas i uderza w gong odmierzający czas do kolacji. Zazwyczaj 
milcząca i skryta w sobie. Gdy się ją o coś pyta to ledwie odburknie. Niezbyt cię zajmuje jej 
osoba. 
 
Paul Underwood (lat 36) – inspektor policji 
Syn służącej Hiacynty. Podobno wychował się w rezydencji Berkleyów. Wyjechał na studia 
do Londynu, a po powrocie objął funkcję inspektora policji w tym Rosehill. Został wezwany 
na miejsce śmierci sir Ferdynanda. Nie wygląda na bystrzaka, ale na pewno będzie chciał 
solidnie poprowadzić śledztwo. Masz nadzieję, że przy tej okazji twoja przeszłość nie ujrzy 
światła dziennego. 
 
Richard O’Toole (lat 45) – prywatny detektyw 
W Wielkiej Brytanii każdy słyszał o tym słynnym irlandzkim detektywie. W prasie i telewizji, 
co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że ponownie rozpracował jakąś zagadkę 
kryminalną. Nie ma takiej zbrodni, której by nie wykrył. Zjawił się w rezydencji Berkleyów 
tuż przed śmiercią Ferdynanda. To wielce zastanawiające. Zdążyłeś się zorientować, że to 
ekscentryczny dziwak o wielce rozbuchanym ego. 
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DUNCAN MACPERSON (lat 61) – pułkownik, przyjaciel rodziny 
 
Pochodzisz ze szkockiego klanu góralskiego o wielkich tradycjach. Twój przodek walczył w 
bitwie pod Stirling u boku samego Williama Wallace’a, inny zaś pod Waterloo w 42 
regimencie szkockich górali. Jesteś z tego faktu bardzo dumny. Także zostałeś wojskowym i 
awansowałeś do stopnia pułkownika. Ale od dziesięciu lat jesteś w stanie spoczynku, ze 
względu na rzekome problemy z sercem. Skandal! Łapiduchy nie znają się na swojej robocie. 
Jesteś okazem zdrowia. A, że czasami coś zaboli w klatce piersiowej...  
W młodości zaprzyjaźniłeś się z sir Ferdynandem Berkleyem, ostatnim z wielki baronetów 
angielskich. Dziwna to przyjaźń, bowiem jesteście jak ogień i woda. Często dochodzi między 
wami do kłótni i wówczas całe miesiące ze sobą nie rozmawiacie. Ileż to razy wyzywaliście 
się na pojedynek, ale zawsze kończyło się wypiciem wspólnie butelki szkockiej whiskey. 
Powierzaliście sobie wszelkie sekrety, jak wówczas gdy Ferdynand zrobił dziecko służącej 
Hiacyncie Underwood. Dziewczyna miała wtedy siedemnaście lat i rodzina Berkleyów 
namawiała ją do usunięcia dziecka. Poradziłeś Ferdynandowi, żeby postąpił honorowo. Nie 
żeby od razu żenił się ze służącą, ale zapewnił byt jej i dziecku. Tak też uczynił. Służąca 
nadal pracuje w rezydencji, a jej syn  Paul Underwood skończył studia.    
Waszej przyjaźni nie zachwiał nawet fakt, że zakochaliście się w tej samej kobiecie.  
Eleonorę Berkley z domu Cameron poznałeś na balu debiutantek w rezydencji królewskiej. 
Urzekła cię od pierwszego wejrzenia. Powabne ruchy, cudowne spojrzenie, olśniewający 
uśmiech i urok sprawiający, że mężczyźni natychmiast tracą głowę. Przez następny rok obaj z 
Ferdynandem zabiegaliście o jej względy. Lecz Eleonora wybrała Ferdynanda. Aż się w tobie 
zagotowało. Twój przyjaciel uważany był za bardziej charyzmatycznego i przystojniejszego 
od ciebie, ale to oczywista bzdura! Co z tego, że był wyższy i miał większe powodzenie u 
kobiet? Ty przecież byłeś Szkotem! Co z tego, że opłynął kulę ziemską, brał udział w 
ekspedycjach na biegun i uczestniczył w rajdach samochodowych? Ty przecież byłeś 
mistrzem brydża oraz krykieta! Nie możesz zrozumieć dlaczego wybrała akurat jego? 
Zostałeś świadkiem na ich ślubie, ale ciężko było ci patrzeć na ich szczęście. 
Nigdy się nie ożeniłeś. Żadna kobieta do pięt nie dorastała Eleonorze. Rzuciłeś się w wir 
kariery wojskowej, a potem zabrałeś za interesy. Miałeś rewolucyjne pomysły, ale wszystkie 
przedsięwzięcia kończyły się katastrofą. Doprawdy nie możesz zrozumieć dlaczego klęską 
zakończyła się produkcja piwa o smaku pizzy i okularów dla psów myśliwskich? Utopiłeś w 
tych przedsięwzięciach olbrzymią sumę pieniędzy i zostałeś bankrutem. 
Ferdynand pomógł ci stanąć na nogi i jakoś wyjść z długów. W ramach wdzięczności chętnie 
mu doradzasz w sprawach biznesowych, ale niestety ten uparty osioł zupełnie cię nie słucha. 
Jak w przypadku inwestycji w ten cały Microsoft. To był błąd. Z Eleonorą radziliście mu żeby 
przeznaczył pieniądze na produkcję „łapaczy snów”.  Ludzie zawsze wybiorą dobry sen niż 
ślęczenie przed komputerem. O te „łapacze snów” kilka dni temu mocno się z Ferdynandem 
pokłóciłeś. Można powiedzieć, że przez to wasze stosunki ostatnio było oschłe.  
Eleonora nie mogła mieć dzieci. Ale Ferdynand bardzo chciał mieć potomka, któremu 
przekazałby majątek i tytuł szlachecki. Tradycją jest, że tytuł zawsze przechodzi na 
pierworodnego syna. A za takiego mógł uchodzić jedynie syn służącej. Berkleyowie 
dwadzieścia cztery lata temu adoptowali dziewczynkę i to jej przypadnie majątek i tytuł 
szlachecki. Eleonora myśli, że dziewczynka pochodzi z sierocińca. Tylko ty, wiesz że to 
nieprawda. Ferdynand przygarnął córkę brata, który zginął na wojnie w Iraku. Kobieta nie 
miała pieniędzy, a nie chciała samotnie wychowywać dziecka. Zgodziła się na adopcję. 
Victoria Berkley wyrosła na piękną kobietę. 
Nadal kochasz Eleonorę. Nie potrafisz zwalczyć tego uczucia. To jedyna kobieta jakiej 
pragnąłeś. Ile to razy marzyłeś o tym żeby Ferdynand zniknął z jej życia. I może wykrakałeś. 
Dzisiaj wydarzyło się coś przerażającego… 
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WYDARZENIA WIECZORNE 
 
Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o 
godzinie 19:00. Ferdynand Berkley nie toleruje, gdy 
ktoś się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na 
pół godziny przed kolacją rozlega się pierwszy gong, 
w który uderza służąca. To oznacza, że domownicy i 
goście powinni już się szykować. Drugi gong rozlega 
się kwadrans później. Wówczas wszyscy powinni 
zmierzać w kierunku jadalni. Gdy wybije trzeci gong 
każdy musi zajmować swoje miejsce przy stole. 
 
GONG 1 

Gdy rozbrzmiał pierwszy gong właśnie skończyliście 
grać w brydża w bawialni. Niestety partia nie była 
udana. Ty i Eleonora Berkley przegraliście z Johnem 

Hunterem i tą francuską aktoreczką Adelą 

Chauvenet. Doprawdy nie wiesz jak to się stało? 
Adela przeprosiła towarzystwo i poszła na pokoju 
odświeżyć się przed kolacją, a wasza trójka pozostała w bawialni dyskutując o pogodzie. W pewnym 
momencie z gabinetu Ferdynanda wyszła Sara Reid. Stanęła na progu, roześmiała się i powiedziała 
coś jeszcze do twojego przyjaciela. Ale z daleka nie zrozumiałaś co. Zamknęła drzwi i odeszła.  
 
GONG 2 

Eleonora Berkley usłyszała dzwonek u drzwi i wyszła do holu powitać ostatniego z gości, który miał 
się zjawić na kolacji. Konwersowałeś z Johnem Hunterem na jakieś błahe tematy, gdy nagle 
usłyszeliście huk, ale obaj założyliście, że to w kuchni wystrzeliły korki od szampana 
przygotowywanego na dzisiejszą kolację. John Hunter przeprosił ciebie i wyszedł z bawialni. 
Zauważyłeś, że delikatnie otworzył drzwi do gabinetu Ferdynanda i wślizgnął się do środka. 
Pomyślałeś, że poszedł coś z nim przedyskutować. Zwinąłeś karty i zapaliłeś cygaro w oczekiwaniu na 
kolację.  
 
GONG 3 

Gdy rozległ się trzeci gong wszyscy zajęli miejsca w jadalni i spojrzeli po sobie w głębokim zdumieniu. 
Tylko jedno krzesło było wolne. Miejsce Ferdynanda. Byłeś w szoku. On jeszcze nigdy nie spóźnił się 
na kolację. Odczekaliście w milczeniu jeszcze pięć minut i wreszcie poszliście pod drzwi gabinetu 
sprawdzić co się stało. Eleonora zapukała kilka razy i zawołała. Nie było odpowiedzi. Drzwi były 
zamknięte na klucz. Nie czekając dłużej Thomas Blake i John Hunter wyważyli je i wówczas 
zobaczyliście Ferdynanda leżącego w kałuży krwi. Sara Reid podbiegła do niego natychmiast i 
fachowo sprawdziła puls. Powiedziała, że nie żyje. Nowo przybyły gość Richard O’Toole, który okazał 
się być detektywem powiedział żeby niczego nie dotykać do przybycia policji. Zreflektowałeś się, 
wyciągnąłeś telefon i zadzwoniłeś na policję, bo chyba nikt do tego nie miał głowy. 
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CELE 
+ Zdobyć uczucie Eleonory Berkley i namówić ją do ślubu z tobą. 
+ Zdobyć pieniądze na produkcję „łapaczy snów”. 
+ Zadbać o to, żeby majątek i tytuł szlachecki Berkleyów przypadł odpowiedniej osobie.  
 
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Impulsywny, wybuchowy i gwałtowny. Porywczy człowiek czynu. 
� Dumny Szkot chętnie opowiadający o swoim rodowodzie. Tradycjonalista.   
� Uczulony na punkcie swojego honoru i szkockiego pochodzenia. 
� Zarozumiały. Uważa, że zna się na wszystkim najlepiej. Szczególnie na ekonomii. 
� Surowy w ocenie ludzi. Dla Eleonory jest miły i opiekuńczy. 
 

   
DRAMATIC PERSONAE 
 
Eleonora Berkley (lat 54) – żona Ferdynanda Berkleya  
Miłość twojego życia. Pomimo swojego wieku nadal wygląda wspaniale i nie widzisz świata 
poza nią. Co z tego, że ma lekkiego hopla na punkcie New Age? Obwiesza się talizmanami, 
wróży z kart, medytuje, zajmuje się oczyszczaniem czakr i ćwiczy jogę. Czasami wydaje się, 
że tylko częściowo przebywa w tym świecie, a tak to błądzi gdzieś w innej przestrzeni i 
czasie. Pomimo tego pragniesz jej dać szczęście i ofiarować swoją miłość. 
 
Victoria Berkley (lat 24) – adoptowana córka Berkleyów 
Znasz ją od dziecka. Traktuje ciebie niemal jak wujka. Cieszy cię, że wyrosła na tak piękną i 
wspaniałą kobietę. Jednak jak przystało na młode pokolenie zupełnie nie szanuje tradycji. 
Uważasz, że posiada zbyt śmiałe i rewolucyjne poglądy jak to, że kobiety powinny pracować 
na równi z mężczyznami, lub, że nie ma klas społecznych. Posiada buntowniczą naturę i 
często kłóciła się z Ferdynandem.   
 
John Hunter (lat 31)  – siostrzeniec Ferdynanda Berkleya 
Syn siostry Ferdynanda. Czarna owca w rodzinie Berkleyów. Arogancki i mało sympatyczny. 
Ferdynand najchętniej by się go pozbył ale rodzina to rodzina. Płacił mu comiesięczną pensję, 
którą ten roztrwaniał na alkohol, kobiety i hazard. Niejednokrotnie trzeba było go ratować z 
opresji, spłacać długi karciane, wyciągać z więzienia. Uważasz, że z dwojga dzieci 
rodzeństwa Ferdynanda, to Victorii bardziej należy się majątek i dziedzictwo Berkleyów. 
 
Sara Reid (lat 43) – dekoratorka wnętrz 
Specjalistka od Feng Shui, którą Eleonora zatrudniła pół roku temu do pomocy w urządzaniu 
domu. Pamiętasz jak biegały z wahadełkami badając żyły wodne, przepływy energii i 
meblowały rezydencję. Ale remont już dawno minął, a ta kobieta nadal tu mieszka i wszyscy 
traktują ją już jak domowniczkę. Eleonora radzi się jej w wielu sprawach. Sympatyczna 
kobieta i nie przeszkadza ci jej obecność.  
 
Thomas Blake (lat 34) – sekretarz 
Doprawdy nie wiesz dlaczego Ferdynand korzystał z usług tego człowieka? Powierzył mu 
odpowiedzialność za sprawy majątkowe, finansowe i prawne. Wystarczyło przecież ciebie  
prosić a zrobiłbyś to lepiej! Blake to ponury i milczący człowiek. Zachowuje się tak jakby 
skrywał niejedną tajemnicę. W jego zimnych oczach dostrzec można drapieżne błyski gdy 
przygląda się innym ludziom. Ciarki przechodzą po plecach.  
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Edward O’Neil (lat 27) – pisarz 
Sympatyczny młodzieniec o pogodnym usposobieniu. To naprawdę rzadkość u Walijczyków, 
ale ten widocznie jest z innej gliny lepiony. Chociaż wiadomo, że Walijczycy to gorszy naród 
niźli Szkoci. Ale tego chłopaka tolerujesz. Zajmuje się pianiem kryminałów. Został wynajęty 
przez Ferdynanda do pomocy w napisaniu autobiograficznej książki o swoim burzliwym 
życiu. Ha!  Ten O’Neil musi posłuchać o twoim życiu! Wówczas miałby dopiero materiał. 
 
Julia Scott (lat 31) – prezes fundacji Berkleyów 
Ferdynand powołał fundację zajmującą się pomocą dla głodujących ludzi w Afryce. Ten stary 
cap stał się sentymentalny na starość. Według ciebie to tylko strata czasu i pieniędzy. Na 
czele fundacji postawił Julię Scott – kobietę zimną i wyniosłą jak głaz na szkockim 
wrzosowisku. Zupełnie pozbawiona emocji i uczuć. Zdaje się, że jest jednak skuteczna, bo 
fundacja dobrze funkcjonuje.   
 
Kevin Wilkinson (lat 46) – pastor 
Przybył do Rosehill dopiero w tym tygodniu, żeby objąć funkcję pastora w miasteczku. I jak z 
klechami zwykle bywa pierwsze co zrobił to wprosił się na kolację do domu Berkleyów licząc 
pewnie na jakieś datki. Cwana sztuka! W swoim życiu spotkałeś wielu takich jak on i wiesz 
dobrze, że chodzi mu tylko o pieniądze. Wygląda na bogobojnego i oddanego swojej posłudze 
kapłańskiej. Jednak ty dostrzegasz w nim jakąś obłudę. 
 
Adela Chauvenet (lat 25) – aktorka, narzeczona Johna Huntera 
Francuska aktoreczka, która przyjechała do rezydencji wraz z Johnem Huntera. Spotykałaś 
takie jak ona w londyńskich burdelach. Nie żebyś płacił za seks. Szkoci tego nie robią! A ta 
Adela to wyuzdana zdzira ubierająca się wyzywająco. Irytująca osoba. Pasuje do waszego 
towarzystwa jak świni siodło. John przedstawił ją jako swoją narzeczoną chyba tylko po to 
żeby zaszokować biednego Ferdynanda i Eleonorę.   
 
Hiacynta Underwood (lat 53) – służąca 
Służąca pracująca w rezydencji Berkleyów od niepamiętnych czasów. Niezbyt rozgarnięta, 
ale pracowita. Ferdynand kiedyś miał z nią romans. Oczywiście zanim poznał jeszcze 
Eleonorę. Tylko ty wiesz o ich dziecku. Obecnie Hiacynta zarządza kuchnią dbając żeby 
posiłki były zawsze gotowe na czas. Zazwyczaj milcząca i skryta w sobie. Gdy się ją o coś 
pyta to ledwie odburknie.  
 
Paul Underwood (lat 36) – inspektor policji 
Syn Hiacynty i Ferdynanda. Często widywałeś go w rezydencji Berkleyów, gdzie się 
wychowywał. Opiekował się Victorią niczym starszy brat. Z tego co wiesz, gdy dorósł 
wyjechał na studia do Londynu, a po powrocie objął funkcję inspektora policji w tym 
Rosehill. Został wezwany do rezydencji po morderstwie Ferdynanda. Nie wygląda na 
bystrzaka, ale ma zadatki na dobrego żołnierza, więc sądzisz, że dobrze poprowadzi śledztwo.  
 
Richard O’Toole (lat 45) – prywatny detektyw 
W Wielkiej Brytanii każdy słyszał o tym słynnym irlandzkim detektywie. W prasie i telewizji, 
co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że ponownie rozpracował jakąś zagadkę 
kryminalną. Nie ma takiej zbrodni, której by nie wykrył. Zjawił się w rezydencji Berkleyów 
tuż przed śmiercią Ferdynanda. To wielce zastanawiające. Zdążyłeś się zorientować, że to 
ekscentryczny dziwak o wielce rozbuchanym ego. 
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JULIA SCOTT (lat 31) – prezes Fundacji Barkleyów 
 
Rosehill. Co to w ogóle za nazwa? Zabita dechami, zapadła dziura na zadupiu Anglii, gdzie 
diabeł mówi „dobranoc”, a może raczej „żegnaj”. Tutaj nigdy nic się nie dzieje. Trudno o  
jakiekolwiek kino, dobrą kawiarnię lub pub, nie wspominając o nocnych klubach. Mężczyźni 
zaś to zwykłe buraki, potrafiący gadać tylko o pogodzie i wynikach meczów piłkarskich. 
Nienawidzisz tego prowincjonalnego miasteczka i wszystkich jego mieszkańców.  
A przecież jeszcze rok temu twoja kariera zapowiadała się tak pomyślnie. Pracowałaś w 
Londynie dla jednej z największych korporacji handlowych jako specjalistka ds. public 
relation. Świetnie zarabiałaś i stać cię było na najlepszy apartament w centrum miasta, super 
ciuchy i zabawę w najlepszych londyńskich klubach. Zmieniałaś mężczyzn jak rękawiczki, a 
gdy ci się znudzili wyrzucałaś ich ze swojego życia jak zużytą szminkę. Niczego ci nie 
brakowało.  
I doprawdy nie wiesz co cię podkusiło żeby zagrać o jeszcze większą stawkę? O fotel szefa 
działu marketingu. Może dlatego, że zawsze lubiłaś ryzyko? A może chciałaś sprawdzić na ile 
cię stać? Poszłaś do łóżka z dyrektorem korporacji licząc na awans. Stawka jednak okazała się 
za wysoka. Dyrektor potraktował cię jak zwykłą dziwkę, a co gorsza, dowiedziała się o tym 
twoja szefowa, która również się z nim pieprzyła. I zamiast awansu niespodziewanie zostałaś 
zdegradowana. 
Jakieś pół roku temu zesłano cię do Rosehill. Tutaj miałaś zajmować się jakąś gównianą 
fundacją na rzecz pomocy głodującej Afryki. Powołał ja do życia sir Ferdynand Berkley, 
angielski arystokrata i największy udziałowiec korporacji, w której pracowałaś. To było dla 
ciebie poniżające. Wcześniej organizowałaś kampanie reklamowe, prowadziłaś konferencje 
prasowe, rozmawiałaś z najlepszymi komentatorami ekonomicznymi w kraju i miałaś sztab 
ludzi na każde twoje skinienie. I co z tego, że nominalnie byłaś prezesem, skoro twoim 
biurem była maleńka klitka w zapyziałym miejskim ratuszu i wszystkim musiałaś zajmować 
się sama? Prowadziłaś księgowość, pisałaś oświadczenia dla prasy i raz w miesiącu jeździłaś 
do posiadłości sir Berkleya składać mu raport z działalności Fundacji. Praca nie sprawiała ci 
żadnej satysfakcji, a dodatkowo pensję zmniejszyli ci prawie dziesięciokrotnie. A przecież już 
przyzwyczaiłaś się do luksusów. A musiałaś spłacać kredyty. Potrzebowałaś pieniędzy! 
Nagle uświadomiłaś sobie, że przecież nikt oprócz ciebie nie kontroluje kwot wpływających 
na konto Fundacji. Zaczęłaś stosować kreatywną księgowość i zasilać swoje prywatne konto 
datkami od dobroczyńców. Należało ci się! Znowu było cię stać na super ciuchy, najlepszej 
jakości perfumy i zmieniłaś samochód na lepszy. Poczułaś jak na nowo ożywasz, znowu byłaś 
pewną siebie drapieżną suką. Szkoda tylko, że utkwiłaś w tej mieścinie bez perspektyw. 
Z nudów wdałaś się w romans z tutejszym inspektorem policji Paulem Underwoodem. Bez 
wątpienia to najprzystojniejszy facet w tej zapadłej dziurze. Wszystkie panny, a także mężatki 
w Rosehill spoglądają na ciebie z zazdrością. Ale ty nie chcesz go na zawsze, nie interesuje 
cię małżeństwo z Paulem. Oddasz go im jak już ci się znudzi. Ale szybko to nie nastąpi, bo 
facet jest niezły w łóżku. Z drugiej strony, ostatnio ograniczasz się tylko do niego i 
przydałaby ci się mała odmiana. 
I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie nagłe wezwanie do rezydencji Berkleyów. Do dnia 
planowego składania raportu pozostał jeszcze tydzień, więc mocno się zaniepokoiłaś o co 
może chodzić? Sir Ferdynand zadzwonił do ciebie i prosił o niezwłoczne przybycie. 
Wieczorem urządzał kolację i przed nią chciał z tobą omówić pewne sprawy dotyczące 
Fundacji. Nie wróżyło to nic dobrego. Prawdopodobnie coś podejrzewał. Z mocno bijącym 
sercem pojechałaś do domu Berkleyów. 
A tam wydarzyło się coś nieoczekiwanego… 
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WYDARZENIA WIECZORNE 
 
Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o 
godzinie 19:00. Ferdynand Berkley nie toleruje, gdy 
ktoś się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na 
pół godziny przed kolacją rozlega się pierwszy gong, 
w który uderza służąca. To oznacza, że domownicy i 
goście powinni już się szykować. Drugi gong rozlega 
się kwadrans później. Wówczas wszyscy powinni 
zmierzać w kierunku jadalni. Gdy wybije trzeci gong 
każdy musi zajmować swoje miejsce przy stole. 
 
GONG 1 

Gdy rozbrzmiał pierwszy gong właśnie siedziałaś w 
gabinecie Ferdynanda Berkleya i próbowałaś mu 
wytłumaczyć gdzie znikają pieniądze z fundacji. Nie 
szło ci za dobrze. Wyglądało na to, że przejrzał 
twoje machloje finansowe. Krzyczał i był mocno 
zdenerwowany. Nie miał jednak wystarczających 
dowodów. Oznajmił ci, że zostałaś zawieszona w 
funkcji prezesa fundacji, a jutro z samego rana zgłosi to na policję. Śledztwo wykaże czy dokonałaś 
defraudacji. Prosił też, żebyś została na kolacji aby nie wzbudzać wśród gości niepotrzebnej sensacji. 
Pokiwałaś głową i wyszłaś z gabinetu. W drzwiach minęłaś się z Thomasem Blakem.  
 
GONG 2 

Przeszłaś przez hol po drodze spotykając rozmawiających Eleonorę Berkley i mężczyznę, który 
później został przedstawiony jako Richard O’Toole. Wyszłaś na parking przed rezydencję żeby zapalić. 
Byłaś zdenerwowana i roztrzęsiona i w pierwszej chwili nie spostrzegłaś pastora Kevina Wilkinsona. 
Właśnie skończył rozmawiać przez telefon i z troską spytał co się stało. Pokręciłaś głową na znak, że 
nie chcesz o tym mówić i zapaliłaś papierosa. Dopiero gdy wciągnęłaś w płuca gryzący dym trochę się 
uspokoiłaś. Zaczęłaś narzekać na swój los, na to że przyjechałaś z Londynu do tej zapadłej dziury i 
musisz pracować z takim tyranem jak sir Ferdynand. Wspomniałaś też coś o tym, że będziesz 
nieprzyjemność z policją. Na szczęście nic więcej mu nie powiedziałaś, bo trzeba było już iść na 
kolację.   
 
GONG 3 

Gdy rozległ się trzeci gong wszyscy zajęli miejsca w jadalni i spojrzeli po sobie w głębokim zdumieniu. 
Tylko jedno krzesło było wolne. Miejsce sir Ferdynanda. Nigdy nie spóźniał się na kolację. 
Odczekaliście w milczeniu jeszcze pięć minut i poszliście pod drzwi gabinetu sprawdzić co się  stało. 
Eleonora Berkley zapukała kilka razy i zawołała. Nie było odpowiedzi. Nie było na co czekać. Thomas 

Blake pociągnął za klamkę, ale drzwi były zamknięte na klucz i wraz z Johnem Hunterem wyważyli je. 
Sir Ferdynand leżał na podłodze w kałuży krwi. Wyglądało na to, że został zastrzelony. Wszyscy 
krzyczeli, było dużo paniki. Sara Reid pochyliła się nad nim, fachowo sprawdziła puls.  Pokręciła 
głową. Nie żył. Stojąca obok ciebie Eleonora Berkley zasłabła i Victoria Berkley odprowadziła ją do 
bawialni. Stałaś na holu i czułaś jak ogarnia cię ulga. Zdaje się, że nie zdążył nikomu powiedzieć o 
twoich oszustwach. 
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CELE 
+ Nie pozwolić żeby aresztowała cię policja za defraudację pieniędzy fundacji. 
+ Zatrzymać przy sobie Paula Underwooda i kontynuować z nim romans. 
+ „Zaliczyć” jakiegoś faceta, innego niż Paul. 
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Zimna i wyniosła. Patrzy na wszystkich z pogardą. 
� Typowa korposuka. Pełen profesjonalizm, sztuczny uśmiech, surowe spojrzenie.    
� Pewna siebie, zdaje sobie sprawę ze swoich walorów. Bierze to czego pragnie. 
� Powściągliwa i opanowana. Nie daje się wyprowadzić z równowagi. 
� Zawsze zachowuje klasę i styl.  
 

  
DRAMATIC PERSONAE 
 
Eleonora Berkley (lat 54) – żona Ferdynanda Berkleya  
Ekscentryczka i dziwaczka. Wydaje się, że tylko częściowo przebywa w tym świecie, a tak to 
błądzi gdzieś myślami w innej przestrzeni i czasie. Ma hopla na punkcie New Age. Obwiesza 
się talizmanami, wróży z kart, medytuje, zajmuje się oczyszczaniem czakr i ćwiczy jogę. 
Niezbyt często rozmawiacie ponieważ nie macie wspólnych tematów. Pomimo tego lubisz ją 
bardziej niż jej męża tyrana.  
 
Victoria Berkley (lat 24) – adoptowana córka Berkleyów 
Musisz przyznać, że atrakcyjna z niej dziewczyna i jakby chciała potrafiłaby owinąć sobie 
każdego faceta wokół palca. Ale na szczęście nie jest taką suką jak ty, bo nie lubisz 
konkurencji. Buntowniczka z głową nabitą młodzieńczymi ideałami, równouprawnieniem i 
tym całym gender. Gdy bywałaś w rezydencji to często słyszałaś jak kłóciła się z sir 
Ferdynandem.  
 
John Hunter (lat 31)  – siostrzeniec Ferdynanda Berkleya 
Czarna owca w rodzinie Berkleyów. Arogancki, zadufany w sobie, egocentryczny dupek. Ale 
ci się podoba. Uchodzi za playboya i gdy się spotykacie to niezobowiązująco flirtujecie ze 
sobą. Kto wie, może coś z tego będzie? Szkoda, że nie dziedziczy majątku Berkleyów. Sir 
Ferdynand najchętniej by się go pozbył, ale rodzina to rodzina. Płaci mu pensję co miesiąc, 
którą ten roztrwaniał na alkohol, kobiety i hazard. 
 
Sara Reid (lat 43) – dekoratorka wnętrz 
Specjalistka od Feng Shui, którą lady Eleonora zatrudniła pół roku temu do pomocy w 
urządzaniu domu. Pamiętasz jak biegały po rezydencji i badały żyły wodne, przepływy 
energii i wszystko przestawiały. Ale remont już dawno minął, a ta kobieta nadal tu mieszka i 
wszyscy traktują ją już jak domowniczkę. Ledy Eleonora radzi się jej w wielu sprawach. W 
sumie nie przeszkadza ci w niczym ta kobieta.  
 
Duncan MacPerson (lat 61) – pułkownik, przyjaciel rodziny 
Były wojskowy pochodzący ze szkockiego klanu górskiego o wielkich tradycjach. Na 
każdym kroku podkreśla swój szlachecki rodowód. Nieszkodliwy dziwak  z 
arystokratycznymi manierami. Uważa, że na wszystkim się zna lepiej od innych i wygłasza 
długie tyrady. Oschły w stosunku do ludzi i ostro oceniający ich postępowanie. 
Konserwatywny w każdym calu. 
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Thomas Blake (lat 34) – sekretarz 
Mroczny typ. Prawa ręka sir Ferdynanda. Od lat mieszka w rezydencji i zajmuje się nadzorem 
dokumentacji, sprawami majątkowymi, finansowymi i prawnymi. Zachowuje się tak jakby 
skrywał niejedną tajemnicę tego domu. W jego zimnych oczach dostrzec można drapieżne 
błyski gdy przygląda się innym ludziom. Ciarki przechodzą po plecach i lekki dreszczyk 
podniecenia. 
 
Edward O’Neil (lat 27) – pisarz 
Młodzieniec o pogodnym usposobieniu. To naprawdę rzadkość u Walijczyków, ale ten 
widocznie jest z innej gliny lepiony. Zupełnie nie w twoim typie. Dla ciebie to jeszcze 
dzieciak. W dodatku pisarz z głową nabitą marzeniami i ideałami. Ty wolisz facetów twardo 
stąpających po ziemi. Został wynajęty przez Ferdynanda do pomocy w napisaniu 
autobiograficznej książki. 
 
Kevin Wilkinson (lat 46) – pastor 
W tym tygodniu przyjechał do Rosehill objąć w parafii funkcję pastora i od razu wprosił się 
na kolację do domu Berkleyów. Dopiero dzisiaj został ci przedstawiony i tak naprawdę 
pogadaliście dopiero na parkingu, gdy wyszłaś zapalić papierosa. Niewiele możesz o nim 
powiedzieć. Wygląda na bogobojnego duchownego, który przyjechał głosić słowo boże. Masz 
nadzieję, że nikomu nie wygada o tym co mu paplałaś. 
 
Adela Chauvenet (lat 25) – aktorka, narzeczona Johna Huntera 
Co za zdzira! Ubiera się tak żeby prowokować mężczyzn, a oni szczerzą się do niej jak myszy 
do sera. Dziewczyna jednak ma tupet, żeby tak wystrojona przybyć do rezydencji jednej z 
najstarszej rodziny arystokratycznej w Wielkiej Brytanii. Podobno jest aktorką. Ale chyba 
raczej w filmach porno. Przyjechała do rezydencji wraz z Johnem Huntera, który przedstawił 
ją jako swoją narzeczoną. Wiecznie coś szczebiocze, irytująca osoba.   
 
Hiacynta Underwood (lat 53) – służąca 
Służąca pracująca w rezydencji Berkleyów ponoć od niepamiętnych czasów. Matka Paula. 
Niezbyt rozgarnięta, ale bardzo pracowita. Zarządza kuchnią dbając o to, żeby posiłki były 
zawsze gotowe na czas. Milcząca i skryta w sobie. Kiedy ją o coś zagadujesz zaledwie ci 
odburknie. Chyba cię nie lubi. Zauważyłeś, że tak samo traktuje niemal wszystkich 
domowników i gości, ale do ciebie odnosi się jeszcze bardziej wrogo. 
 
Paul Underwood (lat 36) – inspektor policji 
Twój kochanek. Przystojny facet i całkiem do rzeczy w łóżku. Dobry na krótki dystans. Jak 
wreszcie wyrwiesz się z tej dziury to o nim zapomnisz. Na razie jednak jeszcze się nim 
pobawisz. Jest inspektorem policji w Rosehill i został wezwany do rezydencji w sprawie 
morderstwa sir Ferdynanda. Może nie jest najbystrzejszym facetem jakiego spotkałaś, ale 
wiesz że poprowadzi śledztwo rzetelnie. Oby nie trafił na ślad twoich machlojek. 
 
Richard O’Toole (lat 45) – prywatny detektyw 
W Wielkiej Brytanii każdy słyszał o tym słynnym irlandzkim detektywie. W prasie i telewizji, 
co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że ponownie rozpracował jakąś zagadkę 
kryminalną. Nie ma takiej zbrodni, której by nie wykrył. Zdążyłaś się zorientować, że to 
ekscentryczny dziwak o wielce rozbudowanym ego. Zjawił się w rezydencji Berkleyów tuż 
przed śmiercią Ferdynanda. To wielce intrygujące. Może chodzi o twoje oszustwa?  
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KEVIN WILKINSON (lat 46) – pastor 
 
Żaden z ciebie pastor. Tak naprawdę jesteś złodziejem. Od zawsze pasjonowałeś się 
przygodami dżentelmena-włamywacza Arsena Lupen i bardzo chciałeś pójść w jego ślady. 
Twój idol to szarmancki i inteligentny mistrz charakteryzacji, czuły na wdzięki kobiet i 
potrafiący znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Żył z kradzieży, ale jego ofiarami padali tylko 
bogacze, ludzie źli i podli. Taki właśnie starałeś się być. Włamywałeś się do domów 
milionerów otwierając ich sejfy, uwodziłeś bogate paniusie ściągając z nich nie tylko majtki, 
ale również drogocenną biżuterię. Zawsze robiłeś to z klasą, uśmiechem i zuchwałością jakiej 
pozazdrościłby ci sam Arsen Lupen. 
Jeździłeś po całym świecie podszywając się pod różnych ludzi, tworząc nowe tożsamości, 
zmieniając swój wygląd, sposób zachowania i charakter. Dlatego nie sposób cię wytropić. 
Nazywają cię Fantom. Kradłeś, oszukiwałeś, szantażem wyłudzałeś pieniądze, lecz zawsze 
zachowywałeś klasę. Nigdy nie używałeś siły i nikogo nie zabiłeś. 
Od lat marzysz o jednym, jedynym skoku, na którym zarobiłbyś fortunę i mógł przejść na 
zasłużoną emeryturę. I wreszcie nadarzyła się okazja. Dowiedziałeś się, że z paryskiego 
Luwru został oddany do konserwacji obraz Hieronima Bosha „Statek Szaleńców”. To dzieło 
warte jest sto milionów dolarów! Stwierdziłeś, że łatwiej włamać się do magazynu 
konserwatora niż do Luwru. Udało się! Pewnej nocy dokonałeś kradzieży i wszedłeś w 
posiadanie jednego z najcenniejszych obrazów na świecie. Jeszcze przed skokiem dogadałeś 
się z japońskim kolekcjonerem, który zapłaci ci za „Statek Szaleńców” sto baniek. Wpłacił ci 
nawet stutysięczną zaliczkę. Wystarczyło tylko przemycić obraz do Tokio.  
Jednakże francuska policja, która zazwyczaj działa opieszale, tym razem zareagowała 
błyskawicznie. Zanim się obejrzałeś miałeś na karku Żandarmerię Narodową. Gdy 
przyjechałeś na lotnisko wszystkie wejścia były obstawione. Przetrząsano bagaże  
podróżnych. Musiałeś znaleźć jakiś sposób żeby wywieźć obraz z Paryża. I tym razem 
dopisało ci szczęście. Chyba jesteś w czepku rodzony. W poczekalni zjawił się angielski 
baronet, taki prawdziwy, pochodzący ze szlacheckiego rodu. Podrzuciłeś do jego bagaży 
zrolowane płótno obrazu. Podczas odprawy nikt nie śmiał rewidować arystokraty. Potem 
wystarczyło przebukować bilet i pojechać za nim.   
Tym baronetem okazał się być sir Ferdynand Berkley – niezwykle bogaty i wpływowy 
człowiek.  Do Francji przyjechał w interesach i teraz wracał do swojej rodzinnej posiadłości 
w Rosehill. Miałeś pewność, że sir Berkley po odkryciu w bagażu dzieła Hieronima Bosha 
nie zgłosi tego na policję. Po pierwsze, zaczęłyby się pytania jak wszedł w posiadanie 
skradzionego obrazu i skandal zaszkodziłby jego reputacji. Po drugie, z tego co słyszałeś, nie 
był w ciemię bity i zdawał sobie sprawę jaki majątek wpadł mu ręce. Na pewno schował 
znalezisko do sejfu. Wystarczyło tylko wślizgnąć się do rezydencji i wykraść obraz.  
Podrobiłeś kilka dokumentów, odpowiednio się ucharakteryzowałeś i przyjechałeś do 
Rosehill. Tutaj podszywając się pod nowego pastora w tutejszym kościele pierwsze co 
zrobiłeś to wprosiłeś się na kolację do rodziny Berkleyów. Liczyłeś na to, że nadarzy się 
okazja dobrania do sejfu. Po przybyciu mile powitała cię lady Eleonora Berkley, tłumacząc 
że jej mąż jest mocno zajęty i poznasz go przy kolacji. Tymczasem zaprosiła cię do poznania 
reszty domowników i gości. Przyglądałeś się tym bogaczom i pomimo tego, że masz do 
zgarnięcia fortunę za sprzedaż obrazu, wychodzi twoja złodziejska natura i zastanawiasz się 
jak ich oszukać i obrabować. Może jak nadarzy się okazja do oskubania któregoś z nich? A 
może wszystkich? 
Twoim priorytetem jest jednak odnaleźć obraz. Wówczas pastor Kevin Wilkinson zniknąłby 
na zawsze.  
Ale wydarzyło się coś nieoczekiwanego… 
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WYDARZENIA WIECZORNE 
 
Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o 
godzinie 19:00. Ferdynand Berkley nie toleruje, gdy 
ktoś się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na 
pół godziny przed kolacją rozlega się pierwszy gong, 
w który uderza służąca. To oznacza, że domownicy i 
goście powinni już się szykować. Drugi gong rozlega 
się kwadrans później. Wówczas wszyscy powinni 
zmierzać w kierunku jadalni. Gdy wybije trzeci gong 
każdy musi zajmować swoje miejsce przy stole. 
 
GONG 1 

Gdy rozbrzmiał pierwszy gong zadzwonił twój 
telefon. Dzwonił japoński kupiec dopytując się 
dlaczego jeszcze nie ma cię w Tokio. Nie chciałeś 
żeby ktoś z domowników słyszał twoją rozmowę, 
więc wyszedłeś z domu i stanąłeś na parkingu. 
Wytłumaczyłeś Japończykowi, że potrzebujesz 
trochę więcej czasu, bo sprawa się skomplikowała. 
Strasznie się zdenerwował. Niemal krzyczał do słuchawki i żądał zwrotu zaliczki. Musiałeś go uciszać. 
Wtem ujrzałeś człowieka zmierzającego w stronę domu, który bacznie ci się przyglądał. Później został 
ci przedstawiony jako Richard O’Toole. Mężczyzna wszedł do rezydencji, a ty jeszcze przez chwilę 
uspokajałeś swojego klienta. 
 
GONG 2 

Udało ci się wreszcie udobruchać Japończyka. Wyłączyłeś telefon i otarłeś pot z czoła. Już chciałeś 
wracać do środka, gdy na parking wyszła Julia Scott. Kobieta była bardzo zdenerwowana i 
roztrzęsiona. Z troską spytałeś czy co się stało. Pokręciła głową i zapaliła papierosa. Wczułeś się w 
rolę i wygłosiłeś kilka banałów, którymi duchowni karmią swoje owieczki. Chyba poskutkowało, bo 
kobieta otworzyła się przed tobą i zaczęła narzekać na swój ciężki los. Żaliła się, że musiała przyjechać 
do tej zapadłej dziury z Londynu i pracować z takim tyranem jak sir Ferdynand. Wspomniała też coś, 
że jutro czeka ją rozprawa z policją. Więcej nie zdążyłeś od niej wyciągnąć, bo zbliżała trzeba było iść 
na kolację.   
 
GONG 3 

Gdy rozległ się trzeci gong wszyscy zajęli miejsca w jadalni i spojrzeli po sobie w głębokim zdumieniu. 
Tylko jedno krzesło było wolne. Miejsce sir Ferdynanda. Ponoć nigdy nie spóźnił się na kolację. 
Odczekaliście w milczeniu jeszcze pięć minut i większość gości poszło sprawdzić co się stało. Ty 
zostałeś w jadalni wychodząc z założenia, że prywatne problemy rodziny Berkleyów ciebie nie 
interesują. W jadalni pozostała także  Adela Chauvanet. Nagle dobiegł was krzyk. Okazało się, że sir 
Ferdynand został zamordowany, ktoś go zastrzelił w jego gabinecie. Wybuchła panika, wszyscy zaczęli 
biegać jak opętani. To była dla ciebie sprzyjająca okoliczność. Spokojnie wyszedłeś z jadalni i 
przeszukałeś cały dom. Okazało się, że sejf znajduje w gabinecie. Zerknąłeś do wewnątrz i zobaczyłeś 
trupa sir Ferdynanda. Wszędzie była krew, dużo krwi. Aż cię wstrząsnęło. Nie lubisz przemocy. 
Zauważyłeś, że sejf w pomieszczeniu jest otwarty i pusty. Ktoś cię ubiegł. 
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CELE 
+ Dowiedzieć się kto jest w posiadaniu obrazu Hieronima Bosha i go odzyskać. 
+ Oszukać i wyłudzić pieniądze od któregoś z tych bogatych naiwniaków. 
+ Ukryć swoją prawdziwą tożsamość. 
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Sympatyczny i jowialny. Nie lubi przemocy. 
� Towarzyski, otwarty na ludzi i potrafiący ich słuchać.  
� Udając pobożnego stoi na straży wartości chrześcijańskich. 
� Garnie się do pomocy innym. 
� Jako Fantom bezwzględnie wykorzystuje naiwność ludzką.  
 

  
DRAMATIC PERSONAE 
 
Eleonora Berkley (lat 54) – żona Ferdynanda Berkleya  
Ekscentryczka i dziwaczka. Wydaje się, że tylko częściowo przebywa w tym świecie, a tak to 
błądzi gdzieś w innej przestrzeni i czasie. Ma hopla na punkcie New Age. Obwiesza się 
talizmanami, wróży z kart, medytuje, zajmuje się oczyszczaniem czakr i ćwiczy jogę. 
Pomimo wszystko to sympatyczna kobieta. Bardzo mile przywitała cię w rezydencji i 
obiecała sowite datki na kościół.  
 
Victoria Berkley (lat 24) – adoptowana córka Berkleyów 
Adoptowana córka Berkleyów. Atrakcyjna i sympatyczna młoda dama. Z tego co zdążyłeś 
zauważyć mocno zbuntowana i lubiąca postawić na swoim. Lady Eleonora opowiadała, że 
często kłóciła się z ojcem i z najróżniejszych powodów wybuchały awantury. Czyli 
dziewczyna ma temperament. Mieszka w rezydencji od czasu skończenia studiów. Jest 
spadkobierczynią fortuny Berkleyów.   
 
John Hunter (lat 31)  – siostrzeniec Ferdynanda Berkleya 
Syn siostry sir Ferdynanda. Czarna owca w rodzinie Berkleyów. Arogancki i mało 
sympatyczny. Z tego co zdążyłeś się zorientować Berkleyowie najchętniej by się go pozbyli 
ale rodzina to rodzina. Sir Ferdynand płacił mu pensję co miesiąc, którą ten roztrwaniał na 
alkohol, kobiety i hazard. Ponoć niejednokrotnie trzeba było go ratować z opresji, spłacać 
długi karciane, wyciągać z więzienia.  
 
Sara Reid (lat 43) – dekoratorka wnętrz 
Specjalistka od Feng Shui, którą lady Eleonora zatrudniła do pomocy w urządzaniu domu 
jakieś pół roku temu. Bada żyły wodne, przepływy energii i odpowiednio mebluje dom. 
Kobieta na tyle przypadła do gusty lady Eleonorze, że nadal tu mieszka i wszyscy traktują ją 
już jak domowniczkę. Lady Eleonora radzi się jej w wielu sprawach. Sympatyczna i miła 
kobieta. Zna się na sztuce i na pewno też na malarstwie Bosha.  
 
Duncan MacPerson (lat 61) – pułkownik, przyjaciel rodziny 
Były wojskowy pochodzący ze szkockiego klanu górskiego o wielkich tradycjach. Na 
każdym kroku podkreśla swój szlachecki rodowód i nawet ty będąc w rezydencji zaledwie od 
kilku godzin wiesz już wszystko o MacPersonach. Nieszkodliwy dziwak  z arystokratycznymi 
manierami. Uważa, że na wszystkim się zna lepiej od innych i wygłasza długie tyrady. Oschły 
w stosunku do innych ludzi. Konserwatywny w każdym calu. 
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Thomas Blake (lat 34) – sekretarz 
Prawa ręka sir Ferdynanda. Ponoć od lat mieszka w rezydencji i zajmuje się nadzorem 
dokumentacji, sprawami majątkowymi, finansowymi i prawnymi. To ponury i milczący typ. 
Zachowuje się tak jakby skrywał jaką tajemnicę. W jego zimnych oczach można dostrzec  
drapieżne błyski. W jego obecności ciarki przechodzą po plecach. Nie podoba ci się jak na 
ciebie patrzy. Ciekawe czy miał też dostęp do sejfu sir Ferdynanda?  
  
Julia Scott (lat 31) – prezes fundacji Berkleyów 
Sir Ferdynand powołał fundację zajmującą się pomocą dla głodujących ludzi w Afryce. Na 
czele fundacji od pół roku stoi Julia Scott kierująca sprawami organizacyjnymi. Wygląda na 
kobietę zimna i wyniosłą jak głaz. Pogadaliście chwilę na parkingu. Była załamana i 
zwierzyła ci się, że dla niej Rosehill to zesłanie. Uważała sir Ferdynanda za tyrana. Ciekawe 
czemu obawia się policji? 
 
Edward O’Neil (lat 27) – pisarz 
Młody Walijczyk o dość pogodnym usposobieniu, co jest niezwykle dziwne w przypadku 
Walijczyków. On widocznie jest z innej gliny lepiony. Z tego co zdążyłeś usłyszeć jest 
pisarzem. Kiedyś tworzył dzieła ambitne, teraz zaś tylko trzaska kryminały dla kasy i 
sprzedaje swoje zdolności jako ghostwriter. Od pół roku mieszka w rezydencji i pomaga sir 
Ferdynandowi pisać autobiografię. 
 
Adela Chauvenet (lat 25) – aktorka, narzeczona Johna Huntera 
Francuska aktorka, która przyjechała do rezydencji wraz z Johnem Hunterem. Ubiera się 
wyzywająco, a jej zachowanie zupełnie nie pasuje do wyższych sfer. John Hunter przedstawił 
ją jako swoją narzeczoną chyba tylko po to żeby zaszokować rodzinę i zrobić na złość sir 
Ferdynandowi. Na pewno zwraca na siebie uwagę mężczyzn nie tylko prostackim 
zachowaniem, ale swoimi wdziękami. 
 
Hiacynta Underwood (lat 53) – służąca 
Służąca pracująca w rezydencji Berkleyów ponoć od niepamiętnych czasów. Niezbyt 
rozgarnięta, ale bardzo pracowita. Zarządza kuchnią dbając żeby posiłki były zawsze gotowe 
na czas. Milcząca i skryta w sobie. Kiedy ktoś ją o coś zagaduje zaledwie  odburknie. 
Zauważyłeś, że tak traktuje niemal wszystkich domowników i gości. Nie sądzisz żeby coś 
mogła wiedzieć o obrazie. Ciekawe czy chociaż wie co to jest muzeum? 
 
Paul Underwood (lat 36) – inspektor policji 
Syn służącej Hiacynty. Podobno wychował się w rezydencji Berkleyów. Z tego co ci 
powiedziano, gdy dorósł wyjechał na studia do Londynu, a po powrocie objął funkcję 
inspektora policji w Rosehill. Został wezwany do rezydencji po morderstwie sir Ferdynanda. 
Wygląda na takiego co poprowadzi śledztwo rzetelnie. Masz nadzieję, że zajmie się sprawą 
morderstwa, a tobie pozwoli działać?  
 
Richard O’Toole (lat 45) – prywatny detektyw 
W Wielkiej Brytanii każdy słyszał o tym słynnym irlandzkim detektywie. W prasie i telewizji, 
co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że ponownie rozpracował jakąś zagadkę 
kryminalną. Nie ma takiej zbrodni, której by nie wykrył. Zjawił się w rezydencji Berkleyów 
tuż przed śmiercią sir Ferdynanda. Zdążyłeś zauważyć, że to ekscentryczny dziwak o wielce 
rozbuchanym ego. Dręczy cię tylko pytanie w jakiej sprawie tutaj przybył? 
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HIACYNTA UNDERWOOD (lat 53) – słu żąca 
 
Urodziłaś się w Rosehill i nigdy go nie opuszczałaś. Znając siebie zapewne zgubiłabyś się 
zaraz po opuszczeniu rogatek miasteczka. Tutaj masz wszystko czego potrzebujesz i nie masz 
zamiaru się stąd ruszać. 
W rezydencji Berkleyów pracujesz od piętnastego roku życia. Najpierw pomagałaś w kuchni, 
zmywałaś naczynia i wycierałaś podłogę. Długo trwało zanim dopuszczono cię do podawania 
przy stole. Cóż, nigdy nie byłaś zbyt bystra, ale zapału do pracy ci nie brakowało. 
Berkleyowie zawsze to u ciebie cenili. 
Stary baron, ojciec sir Ferdynanda był dobrym panem. Miałaś zapewniony nocleg w 
rezydencji, trzy posiłki dziennie, dwa razy w roku nowy uniform służbowy i nawet płacili ci 
pensję. Nie miałaś jednak na co wydawać pieniędzy, więc odkładałaś do puszki. Później było 
jak znalazł na studia syna. 
Twój syn jest dla ciebie całym światem, oczkiem w głowie, to dla niego żyjesz. Paul 
Underwood został poczęty, gdy miałaś zaledwie siedemnaście lat. Stało się to oczywiście w 
rezydencji Berkleyów. Sprawcą był obecny pan – sir Ferdynand Berkley. W tamtym czasie 
był młodym i bardzo chutliwym mężczyzną. Do tego miał urok osobisty, zniewalający 
uśmiech i pomimo tego, że zostałaś wychowana w moralnym rygorze, wylądowałaś w jego 
łóżku. Nie łudziłaś się. Wiedziałaś, że nie traktuje cię poważnie i jesteś dla niego kolejną 
zdobyczą. Ale zasmakowałaś w fizycznej miłości i z ochotą co noc wpuszczałaś go do 
swojego łoża. Trwało to około trzech miesięcy, do czasu gdy zorientowałaś się, że znacznie 
urósł ci brzuch, a przecież fasoli ani grochu nie jadłaś. Okazało się, że jesteś w ciąży.  
O waszym nieszczęsnym romansie dowiedział się stary baron. Strasznie się zdenerwował i 
namawiał do usunięcia płodu. Na szczęście Ferdynand, za namową swojego przyjaciela 
Duncana MacPersona, który wiedział o  ciąży, postanowił postąpić honorowo. Obiecał, że 
tobie i chłopcu zapewni byt. I jak obiecał tak zrobił. Po śmierci starego pana i przejęciu 
majątku przez sir Ferdynanda nadal pracowałaś w rezydencji Berkleyów. Wasze nocne 
schadzki skończyły się. Sir Ferdynand był twoim pierwszym i ostatnim mężczyzną. Później 
już nie miałaś czasu na bzdury. 
Chłopiec wychowywał się w rezydencji tuż u boku swojego ojca. On jednak nigdy nie 
traktował go jak syna, nawet go nie zauważał. A Paul nigdy nie dowiedział się kto jest jego 
prawdziwym ojcem. Powiedziałaś mu, że to jakiś wędrowny kuglarz, który kiedyś przybył z 
grupą cyrkową do Rosehill i spędziłaś z nim jedną noc. Prawdę znają tylko trzy osoby: ty, sir 
Ferdynand i pułkownik Duncan MacPerson.  
Dwa lata później twój pan ożenił się z lady Eleonorą Berkley z domu Cameron.  Państwo nie 
mogli mieć dzieci więc adoptowali dziewczynkę. Victoria Berkley  to urocza niewiasta, którą 
Paul opiekował się jak młodszą siostrą. Dziewczyna ma odziedziczyć majątek po ojcu. 
Trochę żałujesz, że nic nie przypadnie Paulowi, który tak naprawdę jest pierworodnym sir 
Ferdynanda i zgodnie z prawem powinien po nim dziedziczyć. 
Ale i tak masz powody do radości. Awansowałaś i teraz zarządzasz kuchnią. Twój syn 
skończył studia w Londynie i wrócił do Rosehill. Teraz pracuje na posterunku jako inspektor 
policji i widujesz się z nim przynajmniej raz w tygodniu. Niestety, wdał się w romans z 
niejaką Julią Scott, która zarządza dobroczynną Fundacją Berkleyów. Nie lubisz tej kobiety, 
czujesz że twój syn będzie miął przez nią kłopoty. 
Sporo wiesz o rodzinie Berkleyów. O tym, że John Hunter tonie w długach i potrzebuje 
natychmiast pieniędzy żeby spłacić długi karciane. O tym, że pułkownik skrycie kocha panią 
Eleonorę. O tym, że Victoria wymyka się na tajne schadzki, z jakimś mężczyzną.  
Dzisiejszego wieczora na kolacji miało być sporo gości. Jak zwykle wypełniałaś swoje 
obowiązki.  
Ale wydarzyło się coś przerażającego… 
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WYDARZENIA WIECZORNE 
 
Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o 
godzinie 19:00. Ferdynand Berkley nie toleruje, gdy 
ktoś się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na pół 
godziny przed kolacją rozlega się pierwszy gong, w 
który uderza służąca. To oznacza, że domownicy i 
goście powinni już się szykować. Drugi gong rozlega 
się kwadrans później. Wówczas wszyscy powinni 
zmierzać w kierunku jadalni. Gdy wybije trzeci gong 
każdy musi zajmować swoje miejsce przy stole. 
 
GONG 1 

Uderzyłaś w gong i wróciłaś do kuchni nadzorować 
przygotowywanie posiłku. Byłaś pewna, że kucharka 
ze wszystkim zdąży. W pewnym momencie usłyszałaś 
dobiegający przez ścianę podniesiony głos sir 
Ferdynanda. Kuchnia i spiżarnia sąsiadują z 
gabinetem. Podeszłaś do ściany i przyłożyłaś szklankę 
żeby lepiej słyszeć. Ciekawość wzięła górę nad 
dobrymi obyczajami. Twój pan wrzeszczał na Julię Scott, zarzucał jej dokonanie defraudacji pieniędzy 
fundacji Berkleyów i groził, że jutro powiadomi o tym policję. Wiedziałaś, że twój syn zadaje się ze złą 
kobietą! Zapewne powinien o tym usłyszeć. Jakiś czas później do kuchni zajrzał na chwilę Thomas 

Blake pytając co jest na kolację, ale tylko coś odburknęłaś i wróciłaś do pracy.  
 
GONG 2 

Uderzyłaś po raz drugi w gong i wróciłaś do kuchni. W pewnym momencie usłyszałaś huk dobiegający 
od strony gabinetu. Przestraszyłaś się, że coś się stało. Wyszłaś na hol, podeszłaś do gabinetu i 
zapukałaś. Przez drzwi spytałaś czy wszystko w porządku, bo usłyszałaś hałas. Ze środka dobiegło, 
potwierdzenie, że nic się nie stało. Uspokojona wróciłaś do kuchni. Po drugiej stronie na schodach 
spostrzegłaś Adelę Chauvanet schodzącą do holu. 
 
GONG 3 

Gdy uderzyłaś trzeci raz w gong i weszłaś do jadalni drzwiami od strony kuchni z gotowym pierwszym 
daniem, zamarłaś. Wszyscy patrzyli na siebie w głębokim zdumieniu. Jedno krzesło było wolne. 
Miejsce sir Ferdynanda. Nigdy nie spóźniał się na kolację. Wróciłaś do kuchni. W tym czasie 
domownicy i goście odczekali jeszcze pięć minut i poszli pod drzwi gabinetu sprawdzić co stało się. Po 
chwili usłyszałaś krzyki, rozpętała się panika. Okazało się, że sir Ferdynand Berkley został 
zamordowany.  
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CELE 
+ Doprowadzić do zakończenia romansu Paula z Julią Scott. 
+ Zadbać o to żeby twój syn otrzymał majątek i tytuł po sir Ferdynandzie Berkleyu. 
+ Pozostać lojalną wobec lady Eleonory Berkley. 
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Milcząca i mało towarzyska. Powściągliwa i sztywna w relacjach z innymi ludźmi. 
� Traktuje życie z powagą i podporządkowuje się wszelkim regułom. 
� Perfekcjonistka. Dobrze zorganizowana, dba o szczegóły.  
� Skłonna do poświęceń, szczególnie w stosunku do syna Paula. 
� Często w rozmowach odwołuje się do tzw. „mądrości ludowych”. 

 
 
DRAMATIC PERSONAE 
 
Eleonora Berkley (lat 54) – żona Ferdynanda Berkleya  
Ta dobra pani i nigdy nie podnosiła na ciebie głosu. Gdy Paul był mały pozwalała mu  biegać 
i bawić się w całej rezydencji. Szkoda tylko, że jest z nią coś nie tak. Według ciebie ma po 
prostu hopla. Obwiesza się talizmanami, wróży z kart, medytuje, oczyszcza kadzidełkami 
dom. Wydaje się, że zupełnie odjechała na umyśle i tylko częściowo należy do tego świata. 
Ale tobie nie przeszkadzają jej dziwactwa. 
 
Victoria Berkley (lat 24) – adoptowana córka Berkleyów 
To piękna i sympatyczna dziewczyna. Znasz ją od dziecka i traktujesz niemal jak córkę. Gdy 
była mała Paul się nią opiekował jak młodszą siostrę. Do teraz ją tak traktuje. Trochę za 
bardzo zbuntowana, sprzeciwia się często ojcu, a to grzech. Bo należy czcić ojca swego i 
matkę swoją. Tym bardziej, że jest adoptowana i powinna być wdzięczna za to, że ją przyjęli. 
Oddziedziczy majątek Berkleyów, który tak naprawdę należy się Paulowi. 
 
John Hunter (lat 31)  – siostrzeniec Ferdynanda Berkleya 
Syn siostry sir Ferdynanda, który jest czarną owcą rodziny Berkleyów. Zadufany w sobie, 
arogancji i mało sympatyczny mężczyzna. Pobiera comiesięczną pensję od sir Ferdynanda, 
którą roztrwania na alkohol, kobiety i hazard. Niejednokrotnie trzeba było go ratować z 
opresji, spłacać długi karciane, wyciągać z więzienia. Nigdy za nim nie przepadałaś i nie 
lubisz jak przyjeżdża. 
 
Sara Reid (lat 43) – dekoratorka wnętrz 
Doprawy nie rozumiesz jak można być fachowcem od ustawiania mebli. Meble ustawia się 
tam gdzie pasują. Ta pani jest specjalistą od jakiegoś feng shui, którą lady Eleonora zatrudniła 
pół roku temu do pomocy w urządzaniu domu. Poszukuje żył wodnych, bada przepływ 
energii, stwierdza gdzie najlepiej postawić wazę, powiesić obraz żeby dostarczał 
pozytywnych wibracji. Słowem, kolejna dziwaczka w domu Berkleyów.  
 
Duncan MacPerson (lat 61) – pułkownik, przyjaciel rodziny 
Trochę groteskowy ale sympatyczny starszy jegomość pochodzący ze szkockiego klanu 
góralskiego o wielkich tradycjach. Jest z tego powodu niezwykle dumny. Ponadto uważa, że 
się na wszystkim zna, nawet czasami przychodzi do kuchni i zagląda ci w gary twierdząc, że 
coś nie tak jest przyprawione. Jedyna osoba, która zna prawdę o pochodzeniu twojego syna i 
on jako jedyny może potwierdzić, że Paul jest dzieckiem sir Ferdynanda. 
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Thomas Blake (lat 34) – sekretarz 
Powiernik i najbliższy współpracownik sir Ferdynanda. Zajmuje się wszelkimi sprawami 
majątkowymi, finansowymi i prawnymi. Ponury i milczący człowiek. Nigdy nie widziałaś 
żeby się kiedykolwiek uśmiechał. W jego zimnych oczach czai się jakiś mrok. Boisz się go i 
unikasz. Gdy przechodzisz obok niego czujesz ciarki na plecach jakby ktoś właśnie przeszedł 
przez twój grób.   
 
Edward O’Neil (lat 27) – pisarz 
Sympatyczny młody Walijczyk, co jest o tyle dziwne, że ponoć wszyscy Walijczycy to wielcy 
ponuracy. Wiesz, coś o tym, bo kiedyś odwiedziła cię ciotka z Walii i strasznie narzekała. Ale 
ona miała hemoroidy. Ten młody mężczyzna jest pisarzem. Od pół roku mieszka w rezydencji 
i pomaga sir Ferdynandowi pisać autobiografię. Ciekawa jesteś czy pan wspomni coś o 
romansie z tobą? 
 
Julia Scott (lat 31) – prezes fundacji Berkleyów 
Sir Ferdynand powołał jakąś fundację pomagającą głodującym ludziom w Afryce. Doprawdy 
nie wiesz czemu tak daleko szukać, jak w Anglii znajdą się dzieciaki co nie zjadają trzech dań 
dziennie. Na jej czele postawił tą głupią pindę, która zawróciła w głowie twojemu synowi. Na 
pierwszy rzut oka widać, że ona jest jak modliszka: wykorzystuje mężczyzn i ich porzuca. 
Jest wyniosła jak głaz i zupełnie nie ma w sobie żadnych ciepłych uczuć. 
 
Kevin Wilkinson (lat 46) – pastor 
Przyjechał do Rosehill zaledwie kilka dni temu jako nowy pastor do pobliskiej parafii. 
Ucieszyłaś się, bo wreszcie będzie w miasteczku duchowny wzbudzający zaufanie. Jesteś 
przekonana, że to ciepły człowiek o gołębim sercu. Wygląda na bogobojnego i oddanego 
posłudze kapłańskiej. Pierwszy raz zobaczyłaś go dopiero dzisiaj, gdy został zaproszony na 
kolację do rezydencji.  
 
Adela Chauvenet (lat 25) – aktorka, narzeczona Johna Huntera 
Francuska aktorka, która przyjechała do rezydencji wraz z Johnem Hunterem. Denerwująca 
osóbka. Na pierwszy rzut oka widać, że to wyuzdana zdzira. Ubiera się wyzywająco, a 
zachowuje się jak te panienki lekkich obyczajów, które widujesz na filmach telewizyjnych. 
John  Hunter przedstawił ją jako swoją narzeczoną chyba tylko po to żeby zaszokować 
rodzinę i zrobić na złość wujowi.  
 
Paul Underwood (lat 36) – syn, inspektor policji 
Twój ukochany syn. Zrobisz dla niego wszystko. Spłodziłaś go z sir Ferdynandem, ale chyba 
na zawsze pozostanie to tajemnicą. Skończył studia w Londynie i teraz pracuje jako inspektor 
policji w Rosehill. Nie zarabia wiele i chciałabyś żeby odziedziczył majątek, albo chociaż coś 
z niego otrzymał. Nigdy nie było z nim problemów, no może teraz, bo zadaje się z tą zdzirą. 
Został wezwany do rezydencji po śmierci sir Ferdynanda. 
 
Richard O’Toole (lat 45) – prywatny detektyw 
W Wielkiej Brytanii każdy słyszał o tym słynnym irlandzkim detektywie. W prasie i telewizji, 
co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że ponownie rozpracował jakąś zagadkę 
kryminalną. Ponoć nie ma takiej zbrodni, której by nie wykrył. Ekscentryczny dziwak wielce 
drażliwy na swoim punkcie. Przybył do rezydencji tuż przed zamordowaniem sir Ferdynanda. 
Ciekawe kto i dlaczego go sprowadził?    
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PAUL UNDERWOOD (lat 36) – inspektor policji 
 
Sam nie wiesz dlaczego wróciłeś do Rosehill? Może dlatego, że jesteś sentymentalny i 
kochasz to prowincjonalne miasteczko? A może dlatego, że chciałeś być blisko matki, która 
zrobiła dla ciebie tak wiele? Nie było jej łatwo. Miała zaledwie siedemnaście lat, gdy urodziła 
ciebie. Ojca nigdy nie poznałeś. Podobno był wędrownym kuglarzem, który przybył wraz z 
cyrkiem do Rosehill. Matka spędziła z nim tylko jedną noc. A gdy cyrk zwinął namioty, 
odszedł wraz z nim. Pewnie nawet nie przypuszczał, że zostawia kobietę w ciąży. 
Twoja matka od zawsze pracuje jako służąca w rezydencji Berkleyów i praktycznie tam się 
wychowałeś. Biegałeś po dziedzińcu, wyjadałeś przysmaki z kuchni i bawiłeś się z 
adoptowaną córką właścicieli – Victori ą Barkley, która była dla ciebie jak młodsza siostra. 
Dobrze wspominasz ten czas. Sir Ferdynand i lady Eleonora Barkley zawsze byli bardzo 
mili dla ciebie i twojej matki.  
Ale beztroski okres dzieciństwa dobiegł końca i musiałeś wkroczyć w dorosłe życie. 
Wychowany na filmach kryminalnych zawsze chciałeś zostać gliniarzem. Pojechałeś do 
Londynu studiować na akademii policyjnej. Tam dopiero poznałeś czymże jest prawdziwe 
życie, którego trudno doświadczyć na prowincji. Otwierał się przed tobą świat, którego 
wcześniej nie znałeś. Uczestniczyłeś w imprezach do samego rana, odwiedzałeś kluby i puby, 
umawiałeś się z dziewczynami. I nawet nie wiesz kiedy minęły ci studia.  
Zdecydowałeś pozostać jeszcze jakiś czas w Londynie i odbyć praktykę w Scotland Yardzie. 
Tam wykazywałeś się rzetelnością, pracowitością i błyskawicznie awansowałeś. Przełożeni 
wróżyli ci wspaniałą karierę, ale ty wolałeś wrócić do Rosehill. W stopniu inspektora objąłeś 
posterunek w miasteczku, w którym tak naprawdę nic się nie działo. Jedyną rozrywką była 
tutaj niedzielna gra w krykieta. Ceniłeś sobie jednak sielską atmosferę i pogodę ducha 
mieszkańców Rosehill. No i były jeszcze kobiety. 
Jesteś przystojnym mężczyzną i masz tego świadomość. Wszystkie panny i mężatki 
wypatrywały za tobą oczy. Czasami wdawałeś się w jakiś niezobowiązujący romans, ale do 
żadnej z kobiet nic wielkiego nie czułeś. To wszystko zmieniło się, gdy w miasteczku 
pojawiła się Julia Scott. Przyjechała tutaj z Londynu żeby zająć się prowadzeniem Fundacji 
Berkleyów wspierającą głodującą ludność Afryki. Przyzwyczajona do wygodnego i 
luksusowego życia czuła się tutaj koszmarnie. Traktuje przyjazd do Rosehill jak zesłanie i 
chyba tak jest. Nie chciała za wiele mówić o tym co stało się w Londynie i dlaczego się tu 
znalazła. 
Nawiązaliście romans, zupełnie niezobowiązujący. Do pewnego momentu to ci odpowiadało, 
ale teraz zrozumiałeś, że czujesz coś więcej do Julii. Chcesz czegoś więcej. Nie masz jednak 
odwagi wyznać jej swoich uczuć. Boisz się odrzucenia, tego że cie wyśmieje. Wątpisz, żeby 
kobieta z taką klasa została w Rosehill jako żona zwykłego inspektora policji. A może jednak 
uda ci się ją przekonać? 
Na posterunku też nic się nie dzieje. Od czasu do czasu kogoś zatrzymujesz za jazdę po pijaku 
na rowerze. Raz w miesiącu zdarza się interwencja podczas bójki w pobliskim pubie, lub 
kradzież w sklepie z widłami i łopatami. Po prostu nuda! Czasami marzysz o tym żeby 
zdarzyło się jakieś morderstwo, zawiła sprawa, nad którą mógłbyś rzetelnie popracować. No i 
wykrakałeś… 
Dzisiaj wieczorem, gdy byłeś już po służbie zadzwonił posterunkowy. Był niezwykle 
podekscytowany. Odebrał zgłoszenie o morderstwie. Krew odpłynęła ci z twarzy, gdy 
usłyszałeś gdzie do niego doszło. W rezydencji Berkleyów! 
Natychmiast pojechałeś na miejsce zbrodni. 
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WYDARZENIA WIECZORNE 
 
Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o 
godzinie 19:00. Ferdynand Berkley nie toleruje, gdy 
ktoś się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na 
pół godziny przed kolacją rozlega się pierwszy gong, 
w który uderza służąca. To oznacza, że domownicy i 
goście powinni już się szykować. Drugi gong rozlega 
się kwadrans później. Wówczas wszyscy powinni 
zmierzać w kierunku jadalni. Gdy wybije trzeci gong 
każdy musi zajmować swoje miejsce przy stole. 
Znasz dobrze tą zasadę, gdyż wiele lat mieszkałeś w 
domu Berkleyów. Twoja matka nadal tam pracuje. 
Teraz awansowała i nadzoruje prace w kuchni 
dbając o to, żeby posiłki były na czas. Sama uderza w 
gong odmierzając czas do kolacji. 
 
Po przybyciu na miejsce okazało się, że 
zamordowany został sir Ferdynand Berkley. 
Dokonałeś pobieżnych oględzin miejsca zbrodni. 
Denat został zastrzelony w swoim gabinecie. Leżał w kałuży krwi. Pistoletu przy nim nie znaleziono. 
Do gabinetu prowadzą drzwi z holu, które były wyłamane jak dotarłeś na miejsce i z drzwi z ogrodu, 
które były lekko uchylone. Przybyły na miejsce koroner stwierdził, że morderstwo musiało zostać 
dokonane w ciągu pół godziny pomiędzy pierwszym a trzecim gongiem. Tuż przed pierwszym 
gongiem wszyscy widzieli sir Ferdynanda jak wchodził do gabinetu wraz ze swoim sekretarzem 
Thomasem Blake. Po trzecim gongu znaleziono sir Ferdynanda martwego.  
 
W domu Berkleyów zastałeś dwanaście osób. Większość z nich znasz osobiście. Z niektórymi nawet 
łączą cię bliskie relacje. Pozostawała jeszcze pomoc kuchenna, ale twoja matka ręczy, że nikt z nich 
nie opuszczał kuchni, więc pozwoliłeś im pojechać do domu. Resztę poprosiłeś o zebranie się w 
bawialni i nie opuszczanie rezydencji do końca śledztwa. Podejrzewasz, że morderstwa dokonał ktoś z 
tej dwunastki. Musisz odtworzyć wydarzenia w domu Berkleyów, dowiedzieć się kto gdzie był 
podczas pierwszego, drugiego, trzeciego gongu  i aresztować mordercę. W tym czasie ekipa 
policyjnych techników zabezpiecza ślady w całym domu i go gruntownie przeszukuje. Jeśli tylko 
znajdą coś podejrzanego zaraz dadzą ci znać. Na razie znaleźli pistolet w ogrodzie, tuż pod drzwiami 
do gabinetu. 

 

W śledztwie może ci pomóc Richard O’Toole – sławny w całej Wielkiej Brytanii detektyw, który z 
niewiadomych jeszcze dla ciebie przyczyn znalazł się w rezydencji Berkleyów tuż przed tym, gdy 
zostało popełnione morderstwo. To on zachował najwięcej zimnej krwi i powiedział żeby niczego nie 
ruszać w gabinecie do przybycia policji. Nawet jesteś z zadowolony z jego obecności. Niech on gra 
„pierwsze skrzypce” w śledztwie,  zbierze laury za rozwiązanie zagadki, a ty po prostu będziesz mu 
pomagał, a potem zamkniesz sprawę. Może nawet dostaniesz premię? 
 
Aresztowania jednak musisz dokonać ty, na osobie, którą wskażęsz wzywając policjantów 
zabezpieczających dom. Musisz tylko pamiętać żeby być pewnym i nikogo bezpodstawnie nie 
oskarżać, bo prokurator się wścieknie i dostaniesz po głowie od przełożonych. 
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CELE 
+ Wykryć i aresztować sprawcę morderstwa sir Ferdynanda Berkleya. 
+ Namówić Julię Scott do małżeństwa z tobą. 
+ Poznać tajemnice Julii Scott. 
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Zrównoważony i łagodny. Zawsze odnosi się z sympatią do ludzi. 
� Spokojny, opanowany i ostrożny. Nie podejmuje pochopnych decyzji. 
� Solidny. Sumiennie wykonuje swoje obowiązki policjanta.  
� Pewny siebie jako mężczyzna, wie jak działa na kobiety.  
� Do matki odnosi się z wielkim szacunkiem i uczuciem. 

 
DRAMATIC PERSONAE 
 
Eleonora Berkley (lat 54) – żona Ferdynanda Berkleya  
Gdy mieszkałeś w rezydencji jako mały chłopak, traktowała cię bardzo dobrze. Pozwalała ci 
się bawić i biegać po całej rezydencji. Zawsze miała lekkiego świra na punkcie New Age, ale 
z każdym rokiem chyba jej się to pogłębia. Obwiesza się talizmanami, wróży z kart, 
medytuje, oczyszcza czakry. Wydaje się, że tylko częściowo należy do tego świata, a w 
większości błądzi gdzieś w innej przestrzeni i wymiarze.  
 
Victoria Berkley (lat 24) – adoptowana córka Berkleyów 
Zawsze traktowałeś ją jak młodszą siostrzyczkę. Lady Eleonora nie mogła mieć dzieci więc 
adoptowali tą małą. Gdy była młodsza opiekowałeś się nią i wspólnie spędzaliście czas 
powierzając sobie najróżniejsze sekrety. Nadal utrzymujecie dobre stosunki. Victoria 
skończyła studia w Londynie i wróciła do Rosehill. Wiesz, że często kłóciła się z ojcem i jest 
trochę rozkapryszona. Ale to dobra dziewczyna. 
 
John Hunter (lat 31)  – siostrzeniec Ferdynanda Berkleya 
Syn siostry sir Ferdynanda, który jest czarną owcą rodziny Berkleyów. Zadufany w sobie, 
arogancji i mało sympatyczny człowiek. Pobiera comiesięczną pensję od sir Ferdynanda, 
którą roztrwania na alkohol, kobiety i hazard. Niejednokrotnie sir Ferdynand musiał go 
ratować z opresji, spłacać długi karciane, wyciągać z więzienia. Kilka razy mu pomagałeś 
uniknąć prawa,  ale tylko ze wzgląd na Berkleyów. 
 
Sara Reid (lat 43) – dekoratorka wnętrz 
Specjalistka od feng shui, którą lady Eleonora zatrudniła pół roku temu do pomocy w 
urządzaniu domu. Poszukuje żył wodnych, bada przepływ energii, stwierdza gdzie najlepiej 
postawić wazę, powiesić obraz żeby dostarczał pozytywnych wibracji. Słowem, kolejna 
dziwaczka w domu Berkleyów. Mieszka w rezydencji i wszyscy traktują ją niemal jak 
członka rodziny. 
 
Duncan MacPerson (lat 61) – pułkownik, przyjaciel rodziny 
Trochę groteskowy ale sympatyczny starszy mężczyzna pochodzący ze szkockiego klanu 
góralskiego o wielkich tradycjach. Jest z tego powodu niezwykle dumny. Ponadto uważa, że 
się na wszystkim zna, co często prowadzi do podejmowanych przez niego katastrofalnych 
decyzji. Wtrąca się we wszystko i często narzeka na policję. Konserwatywny w poglądach. 
Pomimo wszystko uroczy człowiek.  
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Thomas Blake (lat 34) – sekretarz 
Powiernik i najbliższy współpracownik sir Ferdynanda Berkleya. Zajmuje się wszelkimi 
sprawami majątkowymi, finansowymi i prawnymi. Ponury i milczący człowiek. Nigdy nie 
widziałaś żeby się kiedykolwiek uśmiechał. W jego zimnych oczach czai się jakiś mrok.  
Nigdy za nim nie przepadałeś. Podejrzewasz, że ma jakąś kryminalną przeszłość. Ale na razie 
nic na niego nie masz. 
 
Edward O’Neil (lat 27) – pisarz 
Sympatyczny młody człowiek o pogodnym usposobieniu. Pochodzi z Walii i zajmuje się 
pisaniem kryminałów. Niestety w czasach kryzysu ciężko wyżyć z pisania książek, więc 
zgodził się być ghostwriterem sir Ferdynanda Berkleya, który postanowił spisać historię 
swojego burzliwego życia. Z tego co zdążyłeś zaobserwować romantyk, marzyciel i wielki 
idealista. 
 
Julia Scott (lat 31) – prezes fundacji Berkleyów 
Sir Ferdynand powołał fundację zajmującą się pomocą dla głodujących ludzi w Afryce i Julia 
została jej prezesem. Nadzoruje sprawy fundacji mając swoje biuro w niewielkim 
pomieszczeniu na zapleczu ratusza. Wiesz, że jest tutaj nieszczęśliwa. Należy do wielkiego 
świata i chce wrócić do Londynu. Czasami jest zimna jak lód, nieprzystępna. Czasami jej 
słowa ciebie ranią, ale zdaje się, że się w niej zakochałeś. 
 
Kevin Wilkinson (lat 46) – pastor 
Przyjechał do Rosehill zaledwie kilka dni temu jako nowy pastor do pobliskiej parafii i 
pierwsze co zrobił to wprosił się na kolację do Berkleyów. Poznałaś go dopiero dzisiaj i nie 
zdążyłaś z nim jeszcze zamienić żadnego słowa. Nawet nie przyjrzałaś mu się dobrze. 
Wygląda jednak na bogobojnego i oddanego swojej posłudze kapłańskiej. No, ale każdy 
kapłan tak wygląda.  
 
Adela Chauvenet (lat 25) – aktorka, narzeczona Johna Huntera 
Francuska aktorka, która przyjechała do rezydencji wraz z Johnem Hunterem. Tyle tylko o 
niej wiesz. Ubiera się wyzywająco, jej zachowanie zupełnie nie pasuje do wyższych sfer i 
podejrzewasz, że Hunter przywiózł ją tylko po to, żeby zrobić na złość wujowi i ciotce. Ponoć 
przedstawił ją jako swoją narzeczoną. Pasuje do tego towarzystwa jak świni siodło. Niemniej 
jednak trzeba ją przesłuchać. 
 
Hiacynta Underwood (lat 53) – służąca 
Masz wiele szacunku i miłości do matki. Praktycznie sama ciebie wychowała. Nie dość, że 
musiała się tobą zajmować to jeszcze od rana do nocy tyrała w rezydencji Berkleyów. Nigdy 
nie widziałaś żeby umawiała się z jakimiś mężczyzną. Podejrzewasz, że była tylko z twoim 
ojcem. Jest niezwykle pracowita. Na tyle, że teraz zarządza kuchnią dbając o to żeby posiłki 
były na czas. Zazwyczaj milcząca i skryta w sobie.  
 
Richard O’Toole (lat 45) – prywatny detektyw 
W Wielkiej Brytanii każdy słyszał o tym słynnym irlandzkim detektywie. W prasie i telewizji, 
co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że ponownie rozpracował jakąś zagadkę 
kryminalną. Nie ma takiej zbrodni, której by nie wykrył. Ekscentryczny dziwak o wielce 
rozbudowanym ego i drażliwy na swoim punkcie. Ciekawe dlaczego zjawił się w rezydencji 
Berkleyów? Masz nadzieję, że pomoże rozwiązać ci zagadkę morderstwa. 
 
 



 
 

65 
 

RICHARD O’TOOLE (lat 45) – detektyw 
 
Jesteś największym i najinteligentniejszym z detektywów, którzy stąpali po ziemi. To nie 
podlega żadnej wątpliwości. Sherlock Holmes? Herkules Poirot? Ależ to postacie fikcyjne. A 
ty jesteś prawdziwy. Z krwi i kości. W dodatku pochodzisz z Irlandii. A detektyw i Irlandczyk 
w jednym, to już wybuchowa mieszanka.  
Nie ma takiej zagadki kryminalnej, której byś nie rozwiązał. Gdy policja bezradnie rozkłada 
ręce wówczas ty wkraczasz do akcji i szybko znajdujesz sprawcę przestępstwa. Znany jesteś 
na całym świecie. Do twoich największych osiągnięć należy znalezienie sprawcy w słynnym 
morderstwie ministra Islandii, udaremnienie zamachu na królową brytyjską planowanego 
przez tajemniczego Balthazara, czy przechwycenie przemytu diamentów na olbrzymią skalę.   
Przynajmniej raz w tygodniu można usłyszeć o tobie w mediach, które proszą żebyś udzielił 
im wywiadów, zapraszają do programów telewizyjnych i debat radiowych. Studenci 
kryminologii piszą o tobie prace magisterskie. Hmm… to znaczy, o twoich metodach 
śledczych, ale to zupełnie tak, jakby pisali o tobie. Czy to zarozumialstwo? Absolutnie! To po 
prostu zdrowa pewność siebie. 
Nie ma zbrodni doskonałej. Wystarczy tylko odpowiednio dopasować do siebie elementy 
układanki i wszystko staje się jasne. Nie ma takiego złoczyńcy, którego nie rozpracuje słynny 
Richard O’Toole! Potrafisz powiązać wątki z pozoru nie mające ze sobą nic wspólnego. Do 
tego trzeba jednak posiadać tak wybitny umysł jak twój.  Twoje IQ waha się w granicach 
nieosiągalnych dla zwykłych śmiertelników. Aroganckość? Absolutnie! To po prostu zwykłe 
stwierdzenie faktu. 
Masz specyficzne podejście do ludzi. Traktujesz ich jak pionki na szachownicy, które należy 
odpowiednio poustawiać żeby osiągnąć zamierzony cel. Nigdy nie kierujesz się empatią, 
współczuciem, emocjami, podchodzisz do ludzi z zimnym wyrachowaniem. Niczym nie 
można ciebie zaskoczyć. Przewidujesz posunięcie każdego człowieka zanim zdąży pomyśleć 
co chce zrobić. Ludzie są tacy przewidywalni. Nawet jeśli popełniają zbrodnię. Masz 
nadzieję, że kiedyś spotkasz na swojej drodze godnego siebie przeciwnika. Zbrodniarza, który 
dokona morderstwa idealnego. Wówczas wasza gra będzie przypominać partię szachów. Ale 
szczerze wątpisz żeby to kiedykolwiek nastąpiło. Nikt nie może równać się z wielkim 
Richardem O’Toolem! 
Dwa dni temu otrzymałeś list od niejakiego sir Ferdynanda Berkleya, ostatniego z wielkich 
baronetów angielskich. Prosił o niezwłoczne przybycie do swojej rezydencji w Rosehill 
bowiem odkrył coś, co nie daje mu spokoju. Obawia się, że to skomplikuje sprawę 
dziedziczenia majątku Berkleyów. Dodał, że czuje się czymś zagrożony. Musisz jak 
najszybciej przybyć i pomóc mu ją rozwiązać. Musisz?! Richard O’Tool niczego nie musi! 
Już chciałeś zignorować zaproszenie, ale zaintrygowała ciebie cała sytuacja. Z tego co 
zdążyłeś się zorientować sir Ferdynand raczej niczego się nie bał. W młodości odbył podróż 
morską dookoła świata, uczestniczył w wyprawie na biegun, a także brał udział w rajdach 
samochodowych. Zawsze chwytał życie za rogi. I taki człowiek miałby się czegoś obawiać?  
Zrobiłeś wywiad na temat rodziny, znajomych i współpracowników sir Ferdynanda Berkleya 
i wyruszyłeś do Rosehill. 
A tam stało się coś wielce interesującego…  
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WYDARZENIA WIECZORNE 
 
Kolacja w domu Berkleyów zawsze jest podawana o 
godzinie 19:00. Ferdynand Berkley nie toleruje, gdy 
ktoś się na nią spóźnia. Wprowadził zasadę, że na 
pół godziny przed kolacją rozlega się pierwszy gong, 
w który uderza służąca. To oznacza, że domownicy i 
goście powinni już się szykować. Drugi gong rozlega 
się kwadrans później. Wówczas wszyscy powinni 
zmierzać w kierunku jadalni. Gdy wybije trzeci gong 
każdy musi zajmować swoje miejsce przy stole. 
 
GONG 1 

Gdy rozbrzmiał pierwszy gong właśnie wchodziłeś na 
posesję domu Berkleyów zmierzając do drzwi 
wejściowych. Na parkingu spostrzegłeś mężczyznę 
rozmawiającego przez telefon komórkowy. Później 
został ci przedstawiony jako pastor Kevin Wilkinson. 
Osoba po drugiej stronie słuchawki była bardzo 
zdenerwowana i krzyczała na pastora. Ten próbował 
ją uspokajać. Niestety nie usłyszałeś czego dotyczyła rozmowa. Zadzwoniłeś do drzwi i chwilę później 
wpuszczono cię do rezydencji. 
 
GONG 2 

W holu powitała cię gospodyni lady Eleonora Berkley. Wymieniliście grzecznościowe uprzejmości, 
których nigdy nie lubiłeś. Powiedziała, że właśnie zdążyłeś na kolację i spytała jak minęła podróż. Gdy 
odpowiadałeś przemknął obok was młody człowiek, niejaki Edward O’Neil. Był bardzo 
zdenerwowany i nawet się z tobą nie przywitał. Burknął coś tylko pod nosem i zniknął w bibliotece. 
Bardziej rozmowny okazał się Thomas Blake, który przechodził przez hol chwilę później. Zostaliście 
sobie przedstawieni i chwilę dyskutowaliście o pogodzie. Potem mężczyzna również poszedł do 
biblioteki. Gdy odwieszałeś płaszcz i ściągałeś kapelusz zauważyłeś jak do holu przez drzwi od strony 
ogrodu, wchodziła młoda dama, którą była Victoria Berkley. Wyglądała  blado i była najwyraźniej  
roztrzęsiona. Potem zostałeś poproszony do jadalni na kolację i przedstawiony wszystkim obecnym w 
rezydencji.   
 
GONG 3 

Gdy rozległ się trzeci gong wszyscy zajęli miejsca w jadalni i spojrzeli po sobie w głębokim zdumieniu. 
Tylko jedno krzesło było wolne. Miejsce sir Ferdynanda. Ponoć nigdy nie spóźnił się na kolację. 
Odczekaliście w milczeniu jeszcze pięć minut i udaliście się sprawdzić co się stało. Zostałeś nieco w 
tyle bowiem zauważyłeś, że twój płaszcz i kapelusz wiszą krzywo i zmitrężyłeś czas na odpowiednim 
ich ułożeniu. Skupiłeś na tej czynności całą swoją uwagę. Od zajęcia oderwały cię dopiero krzyki i 
krzątanina jaka wybuchła. Okazało się, że sir Ferdynand Berkley został zabity. Leżał w gabinecie w  
kałuży krwi.  Powiedziałeś, żeby nikt niczego nie ruszał do przybycia policji, a sam dokonałeś oględzin 
miejsca zbrodni. Denat został postrzelony w głowę, ale nigdzie nie znalazłeś pistoletu. Drzwi do 
ogrodu były lekko uchylone, zaś drzwi do gabinetu zamknięte od środka i dlatego trzeba było je 
wyważać. Sejf był otwarty  i opróżniony, co sugerowałoby włamanie. Ale dla ciebie nie ulegało 
wątpliwości, że zrobił to ktoś z obecnych w rezydencji. Według twoich obserwacji morderstwo 
zostało dokonane pomiędzy pierwszym a trzecim gongiem. Musisz przesłuchać wszystkich, 
dowiedzieć się co robili w tym czasie i wykryć zabójcę. 
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CELE 
+ Wykryć sprawcę morderstwa sir Ferdynanda Berkleya. 
+ Dowiedzieć się jaki był motyw zabójstwa. 
+ Rozwiązać sprawę dziedziczenia majątku i tytułu szlacheckiego rodu Barkley.  
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Arogancji, zarozumiały bufon o wielce rozbuchanym ego. 
� Taktuje ludzi z góry. 
� Brzydzi się przemocą. Uważa, że intelekt jest najpotężniejszą  bronią. 
� Perfekcjonista w każdym calu. 
� Lubi być w centrum zainteresowania i skupiać na sobie uwagę. 

 
 
DRAMATIC PERSONAE 
 
Eleonora Berkley (lat 54) – żona Ferdynanda Berkleya 
Dziwaczka mająca świra na punkcie New Age. Obwiesza się talizmanami, wróży z kart, 
medytuje, oczyszcza czakry. Wydaje się, że tylko częściowo należy do tego świata, a w 
większości błądzi gdzieś w innej przestrzeni i wymiarze. Tak ci powiedziano jak wyruszałeś 
do Rosehill, a po przybyciu na miejsce musisz się zgodzić z tą opinią. Doprawdy osobliwa 
persona. Jak można być takim dziwakiem? 
 
Victoria Berkley (lat 24) – adoptowana córka Berkleyów 
Atrakcyjna i rezolutna młoda dama, która ma naturę buntowniczki. Lady Eleonora nie mogła 
mieć dzieci więc Berkleyowie postanowili ją adoptować. Podobno sir Ferdynand twierdzi, że 
przywiózł ją z sierocińca. Ze względu na to, że Berkley nie posiadał pierworodnego syna, 
który prawnie dziedziczyłby majątek i tytuł szlachecki, właśnie Victoria jest spadkobierczynią 
i posiadaczką tytułu szlacheckiego. 
 
John Hunter (lat 31)  – siostrzeniec 
Syn siostry sir Ferdynanda. Czarna owca rodziny Berkleyów. Zadufany w sobie, arogancji 
dupek. Pobiera comiesięczną pensję od wuja, którą roztrwania na alkohol, kobiety i hazard. 
Mówiono, że sir Ferdynand niejednokrotnie musiał go ratować z opresji, spłacać długi 
karciane, wyciągać z więzienia. Jeśli Victoria zostałaby wydziedziczona to właśnie jemu 
przypadłby cały majątek.  
 
Sara Reid (lat 41) – dekoratorka wnętrz 
Specjalistka od Feng Shui, którą lady Eleonora zatrudniła pół roku temu do pomocy w 
urządzaniu domu. Rozumiesz doskonale jak to jest ważne, żeby wszystko było na swoim 
miejscu, żeby każdy mebel stał równo, tam gdzie stać powinien. Dobrze, że są tacy fachowcy, 
którzy mają ku temu odpowiednie kwalifikacje. Może kiedyś kogoś takiego zatrudnisz żeby 
urządził twój dom?  
 
Duncan MacPerson (lat 61) – pułkownik, przyjaciel rodziny 
Przyjaciel sir Ferdynanda jeszcze z dzieciństwa. Pochodzi ze szkockiego klanu góralskiego o 
wielkich tradycjach. Jest z tego niezwykle dumny i niemal na każdym kroku podkreśla swój 
rodowód. Ponadto uważa, że na wszystkim się zna. Podobno miał za złe sir Ferdynandowi, że 
ten zainwestował w Microsoft a nie przychylił się do jego rewolucyjnego projektu 
biznesowego. Ponoć z tego powodu wybuchła między nimi kłótnia. 
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Thomas Blake (lat 34) – sekretarz 
Prawa ręka sir Ferdynanda. Związany z rodziną Berkleyów od lat. Zajmuje się wszelkimi 
sprawami majątkowymi, finansowymi i prawnymi. Mieszka w rezydencji żeby być na każde 
zawołanie sir Ferdynanda. Z tego co o nim opowiadali, to człowiek ponury wzbudzający 
niechęć, a nawet strach. W jego zimnych oczach dostrzec można drapieżne błyski gdy 
przygląda się innym ludziom. Ciarki przechodzą po plecach. 
 
Edward O’Neil (lat 27) – pisarz 
Czytałeś kiedyś książkę tego młodego człowieka. To był pulpowy kryminał, który kupiłeś na 
okoliczność długiej podróży pociągiem. Wydaje ci się, że chłopak ma talent literacki i mógłby 
pisać niezłą prozę, ale marnuje go na tworzenie miałkiej literatury. Zdziwiła cię jego 
obecność w domu Berkleyów, bo po przeprowadzeniu wywiadu nikt z twoich informatorów o 
nim nie wspomniał ani słowa. 
 
Julia Scott (lat 31) – prezes fundacji Berkleyów 
Sir Ferdynand powołał do życia fundację mającą na celu pomoc dla głodującej Afryki. Na 
czele fundacji postawił niejaką Julię Scott. Poprzednio pracowała w Londynie w dużej 
korporacji, gdzie zajmowała się PR. Wydaje się, że została zdegradowana i odesłana na 
prowincję. Ciekawe dlaczego? Wydaje się wyniosła i zimna jak głaz. Patrzy na wszystkich z 
góry. Jaka tajemnica kryje się pod tą skorupą? 
 
Kevin Wilkinson (lat 46) – pastor 
To mężczyzna, którego spotkałeś na parkingu przed domem Berkleyów. Rozmawiał przez 
telefon komórkowy. Dowiedziałeś się, że  przybył do Rosehill dopiero w tym tygodniu, żeby 
objąć funkcję pastora w miasteczku i pierwsze co zrobił to wprosił się na kolację do domu 
Berkleyów. Chciałeś mu się lepiej przyjrzeć podczas kolacji, ale okoliczności na to nie 
pozwoliły.  Wygląda na bogobojnego i oddanego swojej posłudze kapłańskiej.  
 
Adela Chauvenet (lat 25) – aktorka, narzeczona siostrzeńca 
Tej kobiety też zupełnie się nie spodziewałeś w rezydencji Berkleyów. Przyjechała wraz z 
Johnem Hunterem, który przedstawił ją jako swoją narzeczoną. Doprawdy trudno w to 
uwierzyć. Ubiera się wyzywająco jak prostytutka z podrzędnego nocnego klubu dla panów, a 
jej zachowanie urąga wszelkim normom społecznym, nie wspominając już o elitarnym 
towarzystwie wyższych sfer. 
 
Hiacynta Underwood (lat 53) – służąca 
Służąca pracująca w rezydencji Berkleyów od niepamiętnych czasów. Z twoich obserwacji 
wynika, że jest niezbyt rozgarnięta, ale bardzo pracowita. Zarządza kuchnią dbając żeby 
posiłki były zawsze gotowe na czas i uderza w gong odmierzający czas do kolacji. Wygląda 
na milczącą i skrytą w sobie. Gdy się ją o coś pyta to ledwie odburknie. Z doświadczenia 
wiesz, że właśnie takie osoby mają najwięcej ciekawych rzeczy do powiedzenia. 
 
Paul Underwood (lat 36) – inspektor policji 
Syn służącej Hiacynty. Wychował się w rezydencji Berkleyów. Wyjechał na studia do 
Londynu, a po powrocie objął funkcję inspektora policji w tym Rosehill. Został wezwany na 
miejsce śmierci sir Ferdynanda. Nie wygląda na bystrzaka, ale na pewno będzie chciał 
solidnie poprowadzić śledztwo. Chociaż takiemu detektywowi jak ty do pięt nie dorasta, 
chętnie będziesz się z nim dzielił spostrzeżeniami. Niech się chłopak przy tobie uczy. 
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GABRIEL KNUTH (lat 39) – koroner 
 
Twoje prawdziwe imię i nazwisko dawno zostało zapomniane w mroku burzliwej przeszłości. 
Nazywają cię Balthazar i trudno jednym słowem zdefiniować to co tak naprawdę robisz. 
Jesteś „wolnym strzelcem”, cynglem do wynajęcia, najemnikiem, który pracuje dla tego kto 
więcej zapłaci. A przecież zaczynałeś jako policjant w Leeds. Policjant! To brzmi dumnie, ale 
byłeś zwykłym „krawężnikiem”. Wypisywałeś mandaty, przeprowadzałeś staruszki przez 
jezdnię i ściągałeś koty z drzew. Nie przynosiło to wielkich pieniędzy i nie zaspakajało 
ambicji. Dogadałeś się więc z dealerami narkotyków, przymykając oko na ich działalność i 
biorąc za to łapówki. Ale przyłapał cię wydział wewnętrzny i wylądowałeś we więzieniu. 
Tam poznałeś odpowiednich ludzi i po wyjściu zza krat związałeś się z gangiem. Ściągałeś 
haracze, podrabiałeś dokumenty, przemycałeś narkotyki, a nawet likwidowałeś ludzi. 
Przychodziło ci to z przerażającą łatwością. Twoja wrodzona inteligencja, bezwzględność i 
kreatywność sprawiły, że szybko awansowałeś stając się jednym z najbliższych 
współpracowników szefa. Jednak po kilku latach postanowiłeś odejść na swoje. Gang nie 
chciał na to pozwolić i wysłali najemnych morderców. Zabiłeś ich gołymi rękoma, a potem 
wróciłeś żeby poderżnąć gardło szefowi. Gang w Leeds przestał istnieć, a ty od tej pory 
wykonujesz brudne zlecenia na całym świecie. Jesteś jednym z najlepszych, jak nie 
najlepszym w swoim fachu. Balthazar – to imię budzi grozę. 
Ostatnio otrzymałeś zlecenie od pewnego bogatego Japończyka – jednego z bossów Yakuzy, 
którego wielkim hobby jest sztuka. Szczególnie upodobał sobie obrazy i ma ich całą kolekcję. 
Jest w stanie zapłacić bajońskie sumy za kawałek płótna znanego mistrza. Zazwyczaj kupuje 
je na aukcjach, ale ma też sporo pochodzących z kradzieży. 
Tydzień temu z paryskiego Luwru został skradziony „Statek Szaleńców” Hieronima Bosha – 
obraz warty sto milionów dolarów. Dokonał tego niejaki Fantom, jeden z najlepszych złodziei 
działających na całym świecie. Zaoferował, że sprzeda go twojemu japońskiemu klientowi, 
który wpłacił na konto złodzieja stu tysięczną zaliczkę. Ten miał zgodnie z obietnicą 
przywieźć obraz do Tokio. Niestety, stało się inaczej. Fantom poleciał do Anglii, tłumacząc 
się jakimiś niespodziewanymi problemami. Japończyk mocno się zdenerwował i wynajął 
ciebie żebyś załatwił sprawę. Twoje zadanie jest proste: dopaść Fantoma, dowiedzieć co się 
stało i odzyskać obraz. Jeśli odzyskasz dzieło Hieronima Boha i dowieziesz je bezpiecznie do 
Japonii na twoim koncie pojawi się milion dolarów. Gra zatem jest warta świeczki. 
Masz jeden trop. Japońska Yakuza namierzyła komórkę Fantoma, gdy twój klient z nim 
ostatnio rozmawiał. To okolice Rosehill – niewielkiego miasteczka na zadupiu Anglii. Na 
szczęście byłeś w pobliżu i po godzinie tam dojechałeś. Zacząłeś krążyć po okolicy 
nasłuchując przez radio meldunków policyjnych. Z doświadczenia wiesz, że to najlepsze 
źródło informacji. No i nie pomyliłeś się.  
W rezydencji Berkleyów dokonano morderstwa. Instynkt podpowiada ci, że tam właśnie 
znajdziesz Fantoma i poszukiwany obraz. Przejrzałeś posiadane przez ciebie „lewe” 
dokumenty i znalazłeś legitymacje  agenta Interpolu, FBI, Scotland Yardu i wiele innych. 
Wybrałeś jednak koronera. Jako lekarz medycyny sądowej masz prawo prowadzić 
dochodzenie w razie nagłego i niespodziewanego zgonu. To doskonała przykrywka. 
Nie wiesz co zastaniesz na miejscu. Nie masz pojęcia jak wygląda Fantom, bo to mistrz 
charakteryzacji. Równie dobrze może być młody, stary, kobietą lub mężczyzną. Japończyk 
twierdził, że gdy z nim rozmawiał przez telefon, to po drugiej stronie słyszał głos mężczyzny, 
ale ty doskonale wiesz, że dzięki współczesnej technologii można głos łatwo zmienić. 
Zaparkowałeś pod rezydencją Berkleyów i wszedłeś do środka…   
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WYDARZENIA WIECZORNE 
 
W wewnątrz domu było tłoczno. Ekipa policyjna 
zabezpieczała dom, oklejała taśmami miejsce 
zbrodni, przeszukiwana dokładnie każdy metr 
kwadratowy, ściągano odciski palców. Przedstawiłeś 
się i zaprowadzono cię do gabinetu, gdzie leżał 
denat. Okazał się nim być sir Ferdynand Berkley, 
jeden z ostatni  wielkich baronetów angielskich. Nie 
zrobiło to na tobie specjalnego wrażenia. 
Przystąpiłeś do oględzin.  W swoim życiu trochę 
trupów widziałeś, prawdopodobnie więcej niż 
wszyscy koronerzy razem wzięci w tym zapyziałym 
hrabstwie, więc bez trudu określiłeś czas zgonu i 
jego przyczynę. 
 
Sir Ferdynand Berkley zginął pomiędzy godziną 18:30 
a 19:00. Został zamordowany strzałem w głowę z 
bliskiej odległości. Kąt oddania strzału wyklucza 
samobójstwo. Spytałeś technika policyjnego, kto prowadzi śledztwo? Odparł, że inspektor Paul 

Underwood, który znajduje się w bawialni, gdzie przesłuchuje domowników i zebranych gości. 
Podziękowałeś i udałeś się do wskazanego pomieszczenia.  
 
W bawialni zastałeś dwanaście osób i inspektora, który właśnie rozpoczynał śledztwo i poprosił 
wszystkich o to, żeby nie opuszczali rezydencji do czasu wyjaśnienia sprawy. Zapewne podejrzewał, 
że morderca jest wśród nich. Nie miałeś powodu żeby w to wątpić. Ale nie po to tu przybyłeś. Twoim 
zadaniem jest wśród tej trzynastki wytropić Fantoma i zdobyć obraz. Martwi cię to, że tym razem nie 
możesz użyć siły. Zbyt wiele kręci się tu policji. Broń zostawiłeś w samochodzie. Jesteś jednak 
inteligentny i posiadasz wiele sprytu, który niejednokrotnie ratował ci życie. 
 
Podszedłeś do inspektora Paula Underwooda żeby mu zdać raport ze wstępnych oględzin ciała i 
zakomunikować, że zgodnie z upoważnieniami jakimi dysponujesz jako koroner pozostaniesz w 
rezydencji mając prawo do zadawania pytań podejrzanym. Dzięki temu dowiesz się czegoś o 
Fantomie i obrazie Hieronima Bosha.  
 
Nagle wśród osób zebranych w bawialni spostrzegłeś słynnego irlandzkiego detektywa Richarda 

O’Toola. Nie ma człowieka w Wielkiej Brytanii, który o nim nie słyszał. W prasie i telewizji, co jakiś 
czas pojawiają się informacje o tym, że ponownie rozpracował jakąś zagadkę kryminalną. Nie ma 
takiej zbrodni, której by nie wykrył. Faktycznie jest dobry. Dwukrotnie już wchodził ci w paradę raz 
udaremniając zabójstwo królowej brytyjskiej, na którą dostałeś zlecenie. Drugi raz przechwytując 
przemyt diamentów na olbrzymią skalę. To szalenie trudny przeciwnik. Nie zna cię, bo nigdy nie 
spotkaliście się twarzą w twarz. Może podejmiesz z nim swoistą grę? Ciekawy jesteś jak bardzo 
możesz mu zagrać na nosie. 
 
Dostrzegasz jeszcze jedną znajomą twarz. Masz niesamowitą pamięć do twarzy. Dziewiętnaście lat 
temu, gdy jeszcze pracowałeś w policji Leeds, otrzymaliście list gończy za jakimś piętnastolatkiem, 
który zabił swojego ojca w hrabstwie New Yorkshire. Ten chłopak ze zdjęcia to obecny w bawialni 
Thomas Blake. Co prawda minęło dużo czasu, zmienił się, wydoroślał, ale to te same rysy twarzy. Kto 
wie? Może jakoś wykorzystasz tę informację. 
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CELE 
+ Wykryć Fantoma wśród osób przebywających w rezydencji Berkleyów. 
+ Odzyskać obraz Hieronima Bosha. 
+ Ukryć swoją prawdziwą tożsamość. 
 
 
WSKAZÓWKI DO ODGRYWANIA 

� Zdystansowany i zachowujący stoicki spokój. 
� Cierpliwy i nigdy działa pochopnie. 
� Drapieżny i niebezpieczny, gdy zajdzie taka konieczność. 
� Lubi adrenalinę i balansowanie na krawędzi.  
� Ironiczny w stosunku do Richarda O’Toola. Czyni mu aluzje, prowadzi z nim grę. 
 

   
DRAMATIC PERSONAE 
 
Eleonora Berkley (lat 54) – żona Ferdynanda Berkleya  
Victoria Berkley (lat 24) – adoptowana córka Berkleyów 
John Hunter (lat 31)  – siostrzeniec Ferdynanda Berkleya 
Sara Reid (lat 43) – dekoratorka wnętrz 
Duncan MacPerson (lat 61) – pułkownik 
Thomas Blake (lat 34) – sekretarz 
Edward O’Neil (lat 27) – pisarz 
Julia Scott (lat 31) – prezes Fundacji Berkleyów 
Kevin Wilkinson (lat 46) – pastor 
Adela Chauvenet (lat 25) – aktorka 
Hiacynta Underwood (lat 53) – służąca 
Paul Underwood (lat 36) – inspektor policji 
Richard O’Toole (lat 45) – prywatny detektyw 
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Obraz 
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List do detektywa 

Rosehill 2014 rok 

 
Szanowny Panie Richardzie   
 

Zwracam się do Pana, jako do 
najwybitniejszego detektywa naszych czasów, z 
prośbą o niezwłoczne przybycie do mojej rezydencji 
w Rosehill i zajęcie się pewną delikatną sprawą. 
Słyszałem o Pana niebywałych osiągnięciach na 
polu kryminalistyki i o tym jak rozwiązuje Pan 
najbardziej nawet zawiłe zagadki. Jestem 
przekonany, że uda się Panu rozwikłać mój 
problem, bowiem odkryłem coś, co nie daje mi 
spokoju i borykam się z tym od dłuższego już czasu 

Nie mam czasu ani ochoty rozpisywać się  w 
liście  i wszystko teraz tłumaczyć. Mam na głowie 
jeszcze kilka trudnych problemów, ale te muszę 
rozwikłać sam. Niektóre są na tyle poważne, że 
lękam się o własne życie. Jednakże wnioskuję, że już 
niedługo będę Pana gościł w swojej rezydencji, a 
wówczas usiądziemy sobie wygodnie w fotelach i 
przy lampce wybornego whisky wszystko Panu 
opowiem. Proszę mi wierzyć, to zawiła i mocno 
zagmatwana historia rodzinna. Nadmienię tylko 
tyle, że od jej rozwiązania zależeć będzie to, kto 
odziedziczy fortunę rodu Berkleyów i szlachecki 
tytuł. 

z poważaniem 
 
                                     sir Ferdynand Berkley bart. 
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Testament z 2014 

 
 

ROSEHILL 2014 rok 
 

TESTAMENT 
 

Ja, sir Ferdynand Berkley baronet szczycący się dodatkiem do 
herbu w formie „krwawej dłoni Ulsteru” umieszczonej w kantonie, na 
wypadek mojej śmierci i  w związku z tym, że nie posiadam syna, który 
mógłby przejąć po mnie majątek oraz tytuł szlachecki ustanawiam co 
następuje: 
 

Mojej najdroższej żonie Eleonorze Berkley z domu Cameron, która tak 
dzielnie przy mnie trwała, pomimo moich licznych wad oddaję w 
posiadanie rezydencję w Rosehill, aby pielęgnowała to miejsce naszej 
miłości. 
 

Mojej adoptowanej córce Victorii Berkley, którą umiłowałem jak własne 
dziecko i oddałem jej całe swoje serce przekazuję wszystkie aktywa i 
pasywa firm, w których mam udziały oraz akcje Microsoftu, na  wartość  
około 25 mld funtów, a także tytuł szlachecki - pod jednym wszakże 
warunkiem, że nie poślubi Edwarda O’Neila. 
 

Nie mam nic przeciwko temu uzdolnionemu pisarzowi, ale nie życzę 
sobie żeby moja córka wychodziła za mąż za gryzipiórka bowiem ktoś 
taki nie może reprezentować szlacheckiego rodu. W ramach 
zadośćuczynienia, jeśli nie dojdzie do zawarcia owego związku, Edward 
O’Neil otrzyma sfinansowanie każdej wydanej przez siebie książki. 
 

Jednocześnie moją wolą jest wydziedziczyć i pozbawić prawa do 
jakiejkolwiek pensji i zachowku mojego siostrzeńca Johna Huntera, który 
zawsze tylko przysparzał problemów rodzinie Berkley.   
 

Potwierdzam, że ów testament podpisuję z własnej, nieprzymuszonej 
woli, będąc w pełni władz fizycznych i umysłowych. 

 
 

sir Ferdynand Berkley bart.  
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Testament z 2011 
 

ROSEHILL 2011 rok 
 

TESTAMENT 
 

Ja, sir Ferdynand Berkley baronet szczycący się dodatkiem do 
herbu w formie „krwawej dłoni Ulsteru” umieszczonej w kantonie, na 
wypadek mojej śmierci i  w związku z tym, że nie posiadam syna, który 
mógłby przejąć po mnie majątek oraz tytuł szlachecki ustanawiam co 
następuje: 
 

Mojej najdroższej żonie Eleonorze Berkley z domu Cameron, która tak 
dzielnie przy mnie trwała, pomimo moich licznych wad oddaję w 
posiadanie rezydencję w Rosehill, aby pielęgnowała to miejsce naszej 
miłości. 
 

Mojej adoptowanej córce Victorii Berkley, którą umiłowałem jak własne 
dziecko i oddałem jej całe swoje serce przekazuję wszystkie aktywa i 
pasywa  firm, w których mam udziały na łączną wartość około 15 mld 
funtów, oraz tytuł szlachecki. 

 
Mojemu przyjacielowi pułkownikowi Duncanowi MacPersonowi, który 

był dla mnie niczym brat i największy powiernik należy wypłacić 
jednorazowo sumę 450 tysięcy funtów na sfinansowanie jego śmiałych 
inwestycji.  
 

Mojemu siostrzeńcowi Johnowi Hunterowi, któremu chciałbym 
zrekompensować wszystkie złe rzeczy jakie uczyniłem jego matce, a mojej 
siostrze, oddaję w posiadanie wszystkie akcje Microsoftu warte około 10 
mld funtów.   
 

Potwierdzam, że ów testament podpisuję z własnej, nieprzymuszonej 
woli, będąc w pełni władz fizycznych i umysłowych. 

 
 

sir Ferdynand Berkley bart.  
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E-maile 

 
Od:  Redaktor   Do:  Richard O’Neil 
Temat:  Re: co z książkami? 
 
 
Witaj drogi chłopcze! 
 
Nie mam niestety pomyślnych wieści. Wydawcy odmawiają publikacji Twoich ambitniejszych 
powieści, ale za to chcą kolejny kryminał. Zatem będziesz musiał sam wydać je własnym kosztem lub 
znaleźć sponsora. 
Cieszę się, że pracujesz u sir Ferdynanda Berkleya. Widziałem kilka zdjęć rezydencji, które mi 
przesłałeś. Bardzo ładny dom. Zaintrygowało mnie jednak coś innego. Pewna osoba na zdjęciu. 
Pamiętasz jak pokazywałem Ci artykuł o mordercach, którzy umknęli sprawiedliwości? Tam był 
fragment poświęcony piętnastoletniemu chłopakowi z górniczego miasteczka w hrabstwie New 
Yorkshire. Dziewiętnaście lata temu zabił on swojego ojca i uciekł z miejsca zbrodni. Do teraz go nie 
odnaleziono, jakby zapadł się pod ziemię. Chłopak z listu gończego policji zupełnie przypomina tego 
mężczyznę z rezydencji Berkleyów. Pisałeś, że to sekretarz sir Ferdynanda – niejaki Thomas Blake. 
Czy możliwe, że to jedna i ta sama osoba? Cóż, mogę się mylić, ale warto się temu przyjrzeć. 
 
Pozdrawiam 
 
 
 
Od: Ferdynand Berkley   Do:  Firma Rachunkowa 
Temat:  Re: raport finansowy z audytu 
 
 
Dziękuję za informację. To wiele wyjaśnia. 
Ta pani pożegna się z posadą, a sprawa zostanie przekazana policji. 
 
pozd. 
 
 

----- Original Message -----  
From:  Firma Rachunkowa 
To:  Ferdynand Berkley 
Sent:  ------------------- 
Subject:  raport finansowy z audytu 

 
Szanowny Panie. 
 
Zgodnie z Pańskim zleceniem przeprowadziliśmy niezależny audyt finansowy w Fundacji Berkleyów. 
Nasi specjaliści zbadali wszystkie źródła finansowania i transakcje bankowe. Wykryliśmy, że niemal 
50% datków nie trafia na konto fundacji, ale na prywatny rachunek bankowy. Śledztwo wykazało, że 
należy ono do niejakiej Julii Scott. 
 
z poważaniem 
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Od:  Klinika Onkologiczna   Do:  Sara Reid 
Temat:  Wyniki badań 
 
 
Szanowna Pani 
Pół roku temu w naszej klinice zrobiła Pani badania onkologiczne, które wykazały, że ma pani 
złośliwego raka jelita grubego. Nie została Pani u nas na leczeniu i nie wykonała dalszych badań. Z 
tego powodu dopiero teraz wykryliśmy pomyłkę. Pani wyniki zostały przez pomyłkę zamienione z 
wynikami testu innej pacjentki. Okazało się, że jest Pani zdrowa. Za pomyłkę najmocniej 
przepraszamy. Życzymy długiego i owocnego życia.   
 
 
Pozdrawiam 
 

 

Odznaka 
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Identyfikatory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Victoria  
Berkley 

córka 

  

Hiacynta 
Underwood 

służąca 

  

Eleonora 
Berkley 

żona 

  

Paul 
Underwood 

inspektor policji 

  

Duncan 
MacPerson 

pułkownik  

  

John 
Hunter  
siostrzeniec 

  

Sara 
Reid 

dekoratorka wnętrz 

  

Thomas 
Blake 
sekretarz 
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Julia  
Scott 

prezes fundacji 

  

Kevin 
Wilkinson 

pastor 

  

Edward 
O’Neil 

pisarz 

  

Adela 
Chauvenet 

aktorka 

  

Richard 
O’Toole 

detektyw 

  

Gabriel 
Knuth  

koroner 

  

Mistrz  
Gry  

 

  

Mistrz  
Gry  
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