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Trwa II wojna światowa.  
Zarówno Rzesza Niemiecka jak i Alianci szukaj ą 
skutecznego sposobu rozstrzygni ęcia jej na swoj ą 
korzy ść. Kluczem do zwyci ęstwa mo że by ć wiedza 
meteorologiczna, która podczas  operacji wojennych 
jest niezwykle wa żna. J ęzyczkiem uwagi staje si ę 
Arktyka. To tam zderzaj ą si ę pr ądy powietrza, a 
monitorowanie ich umo żliwia przewidywanie pogody. 
8 lutego 1944 roku z portu wojennego w Kilonii 
wypływa okr ęt podwodny U-666 z zadaniem podpłyni ęcia 
do wybrze ży Grenlandii i postawienia WFS – 
meteorologicznych stacji w postaci boi. Zadanie 
wydaje si ę banalnie proste. Czy rzeczywi ście takie 
będzie? 
Kilka godzin wcze śniej na pokład U-666 wchodzi oficer 
SS wraz z dwoma cywilami, których przedstawia jako 
meteorologów. Dowódcy okr ętu przekazuje rozkazy ze 
sztabu marynarki wojennej, z których wynika, że cała 
trójka ma płyn ąć z nimi. Ponadto na okr ęt zostaje 
załadowana szczelnie zamkni ęt ą, drewniana skrzynia…  
Jaka jest prawdziwa misja niemieckiego u-boota? Jak ie 
zadania maj ą cywile? Co zawiera tajemnicza skrzynia? 
Z odpowiedzi ą na te i inne pytania musimy jeszcze 
poczeka ć. 
Rozpoczyna si ę rejs U-666. Rejs, który ma odmieni ć 
losy wojny, a mo że nawet całego świata. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

WPROWADZENIE 
„Tajemniczy rejs U-666” to larp w klimacie II wojny  światowej 
i mitologii Lovecrafta. Akcja rozgrywa si ę na niemieckim 
okr ęcie podwodnym U-666, który otrzymał misj ę postawienia boi 
meteorologicznych u wybrze ży Grenlandii. Tak naprawd ę jednak 
prawdziwy cel jest zupełnie inny. Na pokładzie znaj duj ą si ę 
członkowie tajnej organizacji Ahnenerbe, maj ący za zadanie 
przebudzi ć staro żytnego sumeryjskiego demona - kraulu alu’u .  
 

CEL GRY 

Celem larpa jest przede wszystkim dobra zabawa. To larp typowo 
gamistyczny, co nie znaczy, że nie ma tu miejsca na dylematy 
moralne i refleksje. Znale źć  w nim mo żna w ątki poruszaj ące 
problem dyskryminacji rasowej, odpowiedzialno ści dowódcy za 
los podkomendnych, zemsty i zdrady. Larp uczy równi eż 
kooperacji w grupie, mimo osobistych konfliktów. 
Klaustrofobiczna przestrze ń okr ętu podwodnego, ci ągła 
atmosfera zagro żenia, oraz tajemniczo ść misji, sprzyja 
budowaniu odpowiedniego klimatu i prze życia niecodziennych 
emocji. Larp oferuje równie ż zabaw ę konwencj ą II wojny 
światowej i mitologii Cthulhu. 
 

OKRĘT 

U-666 to okr ęt typu VIIC przeznaczony do działa ń wojennych na 
Atlantyku. Przedłu żony do 67 metrów kadłub  umo żliwia 
zamontowanie na nim  wysokopr ężnych silników spalinowych o 
wi ększej mocy. Okr ęt rozwija pr ędko ść niemal że 18 w ęzłów 
dzi ęki czemu mo że uciec nawet szybkim brytyjskim 
niszczycielom. Najwi ększe zagro żenie jednak nadal stanowi ą 
korwety zrzucaj ące bomby gł ębinowe.  
U-666 potrafi zanurzy ć si ę na gł ęboko ść 90 metrów, ale pono ć 
można zej ść nawet na 120 metr. Co prawda poszycie ledwo 
wytrzymuje, ale wówczas brytyjskie radary nie s ą w stanie go 
namierzy ć. 
Na powierzchni okr ęt nap ędzaj ą dwie pary silników diesel, 
natomiast w zanurzeniu ich rol ę przejmuj ą silniki elektryczne. 
Luki torpedowe mog ą zmie ści ć 14 torped lecz zazwyczaj na misje 
nie bojowe, jak wystawienie boi meteorologicznych, ładuje si ę 
ich o wiele mniej. Dzi ęki temu okr ętem łatwiej balastowa ć. 
Załoga liczy od 40-50 osób wraz z oficerami.  
Centrala znajduj ąca si ę w środkowej cz ęści okr ętu to serce 
jednostki. Tutaj zapadaj ą wszystkie wa żne decyzje, st ąd 
wydawane s ą rozkazy i naprowadz ą si ę u-boota na odpowiedni 
kurs. 



 
 

 
 

  
 

 

STOPNIE WOJSKOWE 

Na okr ętach wojennych Kriegsmarine obowi ązuje zale żność 
słu żbowa i ni ższy stopniem oficer powinien wykonywa ć polecenia 
oficera wy ższego stopniem. Podczas larpa „Tajemniczy rejs U-
666” wi ększo ść graczy wciela si ę w członków załogi 
niemieckiego u-boota i obowi ązuje ich zale żność słu żbowa.  

 
Kapitänleutnant   
Stopie ń oficerski w Kriegsmarine odpowiadaj ący 
kapitanowi. 
 
 

Oberleutnant  
Stopie ń oficerski w Kriegsmarine odpowiadaj ący 
porucznikowi.   
 

 

Leutnant  
Stopie ń oficerski w Kriegsmarine odpowiadaj ący 
podporucznik. 
 

 

Fähnrich  
Stopie ń oficerski w Kriegsmarine odpowiadaj ący chor ążemu. 
 
 

Bootsmann 
Stopie ń podoficerski w Kriegsmarine odpowiadaj ący 
bosmanowi.  

 

Standartenführer SS 
Stopie ń paramilitarny w SS, odpowiadaj ący 
pułkownikowi w siłach zbrojnych III Rzeszy. 
 

 

 Hauptman 
Stopie ń oficerski w Abwehrze odpowiadaj ący kapitanowi. 



 
 

 
 

SCENA 

Akcja larpa toczy si ę na niemieckim okr ęcie podwodnym i nale ży 
znale źć takie pomieszczenie (lub pomieszczenia) żeby tworzyło 
odpowiedni klimat i jak najwierniej oddawało warunk i panuj ące 
na okr ęcie. Powinno jednocze śnie by ć klaustrofobiczne i na 
tyle obszerne, żeby gracze mogli swobodnie prowadzi ć rozmowy 
na osobno ści. Scenografia i rekwizyty nie s ą niezb ędne, ale 
dobrze zasymulowanie wn ętrze okr ętu podwodnego pozwoli graczom 
lepiej wczu ć si ę w role. W pomieszczeniu nale ży wydzieli ć i 
odpowiednio przygotowa ć ni żej wymienione stanowiska znajduj ące 
si ę w centrali okr ętu: 

� MOSTEK – z tego miejsca dowódca okr ętu wydaje rozkazy. 
Tutaj znajduje si ę komunikator, oraz peryskop, dzi ęki 
któremu mo że dostrzec co znajduje si ę na powierzchni. 
Żeby móc obsługiwa ć to stanowisko nale ży posiada ć 
umiej ętno ść dowodzenie okr ętem . Gdy zabraknie członka 
załogi obsługuj ącego to stanowisko okr ęt ulegnie 
zniszczeniu. Stanowisko mo żna wzbogaci ć o ekran, na 
którym wy świetlane b ędą slajdy symuluj ące widok przez 
peryskop. Slajdy nale ży odpowiednio wcze śniej przygotowa ć 
tak, żeby odzwierciedlały podró ż okr ętu U-666.   

� NAWIGATORNIA – tutaj znajduj ą si ę przyrz ądy nawigacyjne i 
stół nakresowy, na którym pod grubym pleksi rozło żone s ą 
mapy, przy których czuwa nawigator. Tylko z tego 
stanowiska mo żna uzyska ć informacje na temat aktualnego 
kursu i pozycji okr ętu. Żeby móc obsługiwa ć to stanowisko 
nale ży posiada ć umiej ętno ść nawigacja . Gdy zabraknie 
członka załogi obsługuj ącego stanowisko, okr ęt dostanie 
si ę w r ęce wroga. Stanowisko mo żna wzbogaci ć o mapy 
morskie Atlantyku i rekwizyty typu kompas, busola, 
cyrkiel, linijka.  

� STEROWNIA – to wła śnie tutaj nadawany jest odpowiedni 
kierunek okr ętu, nad którym czuwa sternik. Tylko z tego 
stanowiska mo żna nada ć odpowiedni kurs jednostce. Żeby 
móc obsługiwa ć to stanowisko nale ży posiada ć umiej ętno ść 
sterowanie . Gdy zabraknie członka załogi obsługuj ącego 
stanowisko, okr ęt ulegnie zniszczeniu. Stanowisko mo żna 
wzbogaci ć o ró żnego rodzaju specjalnie przygotowane 
przyrz ądy steruj ące wyznaczaj ące kurs jednostki.  

� RADIOSTACJA – na tym stanowisku pracuje radzik. Zak łada 
słuchawki i nasłuchuje komunikatów radiowych. Wszys tkie 
przechwycone wiadomo ści rozszyfrowuje i natychmiast 
przekazuje na mostek. Żeby móc obsługiwa ć to stanowisko 
nale ży posiada ć umiej ętno ść obsługa radia . Gdy zabraknie 
członka załogi obsługuj ącego to stanowisko nie b ędzie 
można odbiera ć żadnych wiadomo ści. Stanowisko mo żna 
wzbogaci ć o radiostacj ę i słuchawki. 



 
 

 
 

� HYDROAKUSTYKA – to stanowisko zajmuje hydroakustyk,  który 
zakładaj ąc słuchawki stanowi oczy i uszy okr ętu. Bada 
odgłosy dochodz ące spoza kadłuba, dzi ęki czemu mo żna 
oceni ć jak wygl ąda podwodna okolica, po d źwi ękach 
rozpozna ć typ przepływaj ących jednostek. Żeby móc 
obsługiwa ć to stanowisko nale ży posiada ć umiej ętno ść 
nasłuchiwanie . Gdy zabraknie członka załogi obsługuj ącego 
to stanowisko nie b ędzie mo żna wykry ć przepływaj ących w 
pobli żu okr ętów, co w konsekwencji mo że prowadzi ć do 
zniszczenia jednostki. Stanowisko mo żna wzbogaci ć o 
słuchawki. 

� MASZYNOWNIA – tutaj znajduje si ę serce okr ętu. Mechanicy 
obsługuj ą silniki i zbiorniki balastowe. Dzi ęki temu 
można kontrolowa ć gł ęboko ść zanurzenia i pr ędko ść okr ętu. 
Żeby móc obsługiwa ć to stanowisko nale ży posiada ć 
umiej ętno ść mechanika . Gdy zabraknie członka załogi 
obsługuj ącego to stanowisko okr ęt b ędzie dryfował w 
miejscu, co w konsekwencji mo że prowadzi ć do przej ęcia 
jednostki przez wroga. Stanowisko mo żna wzbogaci ć o 
specjalnie przygotowany przyrz ąd do wyznaczania pr ędko ści 
jednostki oraz poziomu zanurzenia.  

� TORPEDOWNIA – to luk torpedowy z magazynem zawieraj ącym 
sze ść torped. Obsługuj ący to stanowisko mikser torped 
ładuje torped ę do luku i j ą odpala. Żeby móc obsługiwa ć 
to stanowisko nale ży posiada ć umiej ętno ść artylerzysta . 
Gdy zabraknie członka załogi obsługuj ącego to stanowisko 
lub wszystkie sze ść torped zostanie wystrzelonych, okr ęt 
nie b ędzie mógł atakowa ć. Stanowisko mo żna wzbogaci ć o 
specjalnie przygotowane luki i symulacje torped. 

� AMBULATORIUM – w tym miejscu znajduje si ę apteczka z 
niezb ędnymi medykamentami, które mog ą zosta ć u żyte do 
ratowania zdrowia i życia załogi. Żeby móc obsługiwa ć to 
stanowisko nale ży posiada ć umiej ętno ść medycyna . Gdy 
zabraknie członka załogi obsługuj ącego to stanowisko nikt 
na okr ęcie nie mo że zosta ć uleczony z ran ani uratowany 
przed śmierci ą. Stanowisko nale ży wyposa żyć w apteczk ę 
lub jej odpowiednik.  

� ZBROJOWNIA – w tym miejscu składowana jest bro ń i 
amunicja. Żeby móc pobra ć jak ąkolwiek pistolet nale ży 
posiada ć umiej ętno ść bro ń palna . Stanowisko nale ży 
wyposa żyć w przynajmniej jeden pistolet. 

� POKŁAD OKRĘTU – podczas wynurzenia okr ętu dowódca lub 
dowolny członek załogi (za zgod ą dowódcy) mo że wyj ść na 
pokład okr ętu. W mechanice gry oznacza to, że posta ć, 
która wyszła na pokład opuszcza pomieszczenie, w kt órym 
toczy si ę gra. Nale ży wydzieli ć osobne pomieszczenie.  

 
 
     



 
 

 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

W larpie „Tajemniczy rejs U-666” posiadane umiej ętno ści s ą 
stałe i gracze mog ą korzysta ć z nich cały czas. W przypadku 
użycia ich niezb ędne jest poinformowanie o tym fakcie 
Larpmastera, lub je śli to konieczne równie ż gracza/graczy, na 
których ma to wpływ.  

� dowodzenie okr ętem – ta umiej ętno ść pozwala graczowi 
dowodzi ć U-666, a co za tym idzie wydawa ć rozkazy, oraz 
korzysta ć ze stanowiska MOSTEK. Umiej ętno ść jest 
zdublowana, co znaczy, że posiadaj ą j ą przynajmniej  dwaj 
gracze. 

� nawigacja  – ta umiej ętno ść pozwala graczowi korzysta ć ze 
stanowiska NAWIGATORNIA. Umiej ętno ść jest zdublowana, co 
znaczy, że posiadaj ą j ą przynajmniej dwaj gracze. 

� sterowanie  − ta umiej ętno ść pozwala graczowi korzysta ć ze 
stanowiska STEROWNIA. Umiej ętno ść jest zdublowana, co 
znaczy, że posiadaj ą j ą przynajmniej dwaj gracze. 

� obsługa radia  − ta umiej ętno ść pozwala graczowi korzysta ć 
ze stanowiska RADIOSTACJA. Umiej ętno ść jest zdublowana, 
co znaczy, że posiadaj ą j ą przynajmniej dwaj gracze. 

� nasłuchiwanie  − ta umiej ętno ść pozwala graczowi korzysta ć 
ze stanowiska HYDROAKUSTYKA. Umiej ętno ść jest zdublowana, 
co znaczy, że posiadaj ą j ą przynajmniej dwaj gracze. 

� mechanika  − ta umiej ętno ść pozwala graczowi korzysta ć ze 
stanowiska MASZYNOWNIA. Umiej ętno ść jest zdublowana, co 
znaczy, że posiadaj ą j ą przynajmniej dwaj gracze. 

� artylerzysta  − ta umiej ętno ść pozwala graczowi korzysta ć 
ze stanowiska TORPEDOWNIA. Umiej ętno ść jest zdublowana, 
co znaczy, że posiadaj ą j ą przynajmniej dwaj gracze. 

� medycyna  – ta umiej ętno ść pozwala graczowi korzysta ć ze 
stanowiska AMBULATORIUM i pobra ć apteczk ę. Umiej ętno ść 
jest zdublowana, co znaczy, że posiadaj ą j ą przynajmniej 
dwaj gracze. 

� bro ń palna  − ta umiej ętno ść pozwala graczowi korzysta ć ze 
stanowiska ZBROJOWNIA, oraz u żyć broni.  Umiej ętno ść jest 
zdublowana, co znaczy, że posiadaj ą j ą przynajmniej dwaj 
gracze. 

� wiedza naukowa  − ta umiej ętno ść pozwala graczowi poznanie 
wła ściwo ści ró żnego rodzaju zjawisk,  co w mechanice gry 
oznacza, że otrzyma odpowiedni ą informacj ę od 
Larpmastera. Umiej ętno ść jest zdublowana, co znaczy, że 
posiadaj ą j ą przynajmniej dwaj gracze. 

� autorytet  − ta umiej ętno ść pozwala graczowi na swobodne 
wypowied ź i w tym czasie nikt nie ma prawa mu przerywa ć. 
Inni gracze maj ą obowi ązek go wysłucha ć. Umiej ętno ść jest 
zdublowana, co znaczy, że posiadaj ą j ą przynajmniej dwaj 
gracze. 



 
 

 
 

� sztuki walki  − ta umiej ętno ść pozwala graczowi na wygranie 
pojedynku z dowolnym przeciwnikiem, ale tylko w 
konfrontacji jeden na jeden. 

� niesubordynacja – ta umiej ętno ść oznacza, że gracz nie 
podlega obowi ązuj ącej na okr ęcie zale żności słu żbowej. 
Nie musi wykonywa ć polece ń nikogo z członków załogi U-666 

� poza jurysdykcja – ta umiej ętno ść oznacza, że gracz mo że 
odmówić odpowiedzi na pytania podczas przesłuchania. 

� sabota ż – ta umiej ętno ść pozwala graczowi raz podczas gry 
uszkodzi ć dowolne, jedno wybrane stanowisko na okr ęcie. W 
tajemnicy przez innymi graczami informuje o tym 
Larpmastera. 

� przesłuchanie  – ta umiej ętno ść pozwala graczowi na 
prowadzenie przesłucha ń. Żadna osoba nie mo że odmówi ć i 
musi odpowiada ć na pytania, ale nie oznacza, że musi 
mówić prawd ę.    

 

MECHANIKA GRY 
� Postacie  − nie posiadaj ą żadnych współczynników i gracze 

muszą bazowa ć przede wszystkim na własnych 
umiej ętno ściach społecznych. Posiadane w kartach postaci 
umiej ętno ści w jaki ś sposób mog ą wpływa ć na relacje 
międzyludzkie (np. autorytet), ale przede wszystkim 
dotycz ą one obsady stanowisk na okr ęcie. 

� Walka  – bójki i wszelka przemoc fizyczna jest symulowana . 
Gracz posiadaj ący umiej ętno ść walka wr ęcz automatycznie 
wygrywa ka żdy pojedynek jeden na jeden. W przypadku 
wi ększej ilo ści przeciwników przegrywa walk ę. W przypadku 
użycia broni palnej, Larpmaster decyduje jaki jest te go 
skutek. 

� Stanowiska  – ka żde stanowisko jest obsadzone przez 
konkretnego członka załogi, ale dopuszczalne jest, że 
kto ś może go zast ąpi ć pod warunkiem, że posiada 
odpowiedni ą umiej ętno ść jego obsługi. Je śli stanowisko 
jest nieobsadzone nale ży wprowadzi ć opisane powy żej 
konsekwencje. Larpmaster mo że ustali ć, że kluczowe dla 
funkcjonowania okr ętu stanowiska nie mog ą pozostawa ć nie 
obsadzone nie dłu żej ni ż 10 minut. 

� Gł ęboko ść – w zale żności od poziomu symulacji gry, mo że 
nie mie ć znaczenia w rozgrywce, lub mo żna wprowadzi ć 
gł ęboko ściomierz jako rekwizyt, który pokazuje 4 poziomy 
zanurzenia: 

� Surface (całkowite wynurzenie) – mo żna u żywać torped, 
radia, hydrolokacji, peryskopu (w tym wypadku slajd y 
reprezentuj ą zwykł ą wizualn ą obserwacj ę) 

� Peryskopowa (do 30 m) – mo żna u żywać torped, radia, 
hydrolokacji, peryskopu. 



 
 

 
 

� Średnia (do 60 m) – mo żna u żywać radia i 
hydrolokacji. 

� Gł ęboka (do 120 m) – mo żna u żywać hydrolokacji. 
� Pr ędko ść – w zale żności od poziomu symulacji gry, mo że nie 

mie ć znaczenia w rozgrywce, lub mo żna wprowadzi ć 
pr ędko ściomierz jako rekwizyt, który pokazuje 4 poziomy 
pr ędko ści: 

� Stop −  mo żna u żywać torped, radia, hydrolokacji, 
peryskopu. 

� Slow – mo żna u żywać torped, radia, hydrolokacji, 
peryskopu. 

� Half – mo żna u żywać radia i hydrolokacji. 
� Full – mo żna u żywać hydrolokacji. 

� Full Touch  −  ka żdy rodzaj dotyku wobec innego gracza jest 
dopuszczalny. Oczywi ście według norm społecznych 
powszechnie akceptowalnych.   

� Słowo bezpiecze ństwa RED  − gracz mo że u żyć słowa RED, gdy 
poczuje, że dana sytuacja jest dla niego niekomfortowa, 
poczuje si ę niepewnie i chce przerwa ć scen ę. Wówczas 
gracz/gracze graj ący akurat na niego maj ą obowi ązek 
natychmiast odpu ści ć. Nale ży jednak rozs ądne u żywać słowa 
bezpiecze ństwa, bowiem w larpie chodzi o to, żeby co ś 
poczu ć, konfrontowa ć si ę z sytuacjami nieprzyjemnymi żeby 
nauczy ć sobie z nimi radzi ć.   

 

REKWIZYTY 

W larpie wyst ępuje kilka rekwizytów, które nale ży przygotowa ć.  
� Drewniana skrzynia  – szczelnie zamkni ęta drewniana 

skrzynia, która pojawiła si ę na pokładzie U-666 wraz z 
tajemniczymi go śćmi. Jako rekwizyt mo że posłu żyć du ża 
szkatuła, lub kufer. Rekwizyt powinien stan ąć w dost ępnym 
miejscu. 

� Zakl ęcie  – zakl ęcie przywołuj ące demona, zapisane w 
tajemniczym staro żytnym j ęzyku nale ży wydrukowa ć i 
umie ści ć na skrzyni. 

� Tłumaczenie zakl ęcia  – nale ży wydrukowa ć i udost ępni ć 
osobie, która wykorzystuj ąc umiej ętno ść wiedza naukowa, 
będzie chciała przetłumaczy ć zakl ęcie. 

� Sny – sny, które nawiedzaj ą załog ę okr ętu po u życiu 
skrzyni jako źródła zasilania, nale ży wydrukowa ć i 
przekaza ć graczom w odpowiednim momencie gry. 

� Upoważnienie  – upowa żnienie z Abwehry dla Ericha Kluge i 
Marii Canaris do prowadzenia śledztwa na pokładzie U-666. 
Nale ży wydrukowa ć i podczas briefingu przekaza ć 
hauptmanowi Erichowi Kluge. 

� Identyfikatory  – słu żą do łatwego rozpoznawania postaci 
podczas gry. Nale ży je wydrukowa ć i rozda ć przed 
rozpocz ęciem larpa żeby gracze mogli je sobie przypi ąć.  



 
 

 
 

OPRAWA DŹWIĘKOWA 

W larpie „Tajemniczy rejs U-666” oprawa d źwi ękowa tworzy jego 
klimat. Nale ży tak dobra ć d źwi ęki żeby odzwierciedlały prac ę 
na okr ęcie (szum silników, syreny alarmowe, sygnały 
radiostacji, d źwi ęk sonaru itp.) oraz odzwierciedlaj ące 
wydarzenia (przelot samolotów, wystrzelenie torped,  wybuchy, 
klimatyczna muzyka np. podczas odczytywania snów, p iosenki 
Marlene Dietrich puszczane przez radiow ęzeł  itp.). Wszystko 
zale ży od wyobra źni i kreatywno ści Larpmastera, oraz od 
dost ępnych środków technicznych. Podczas sesji mo żna d źwi ękiem 
i muzyk ą odpowiednio sterowa ć napi ęciem i emocjami graczy. 
Nale ży jednak pami ęta ć, żeby oprawa d źwi ękowa nie zdominowała 
gry, która w pewnym momencie staje si ę bardzo immersyjna.  
 
 

BRIEFING 
Podczas briefingu ogólnego Larpmaster wprowadza gra czy w 
klimat larpa. Czyta wst ęp, lub opowiada własnymi słowami o 
misji meteorologicznej U-666 i tajemniczych pasa żerach na 
pokładzie u-boota. To równie ż czas na przypomnienie 
podstawowych zasad zachowania si ę na larpie i opowiedzie ć o 
obowi ązuj ącej mechanice. Mo żna równie ż przedstawi ć postacie 
wyst ępuj ące w grze, albo gracze mog ą sami to zrobi ć. Podczas 
briefingu indywidualnego Larpmaster sprawdza, czy k ażdy z 
graczy dobrze zrozumiał swoj ą rol ę i wyja śnia wszelkie 
wątpliwo ści. Gracze otrzymuj ą identyfikatory i niezb ędne 
rekwizyty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PRZEBIEG GRY 
Gra toczy si ę w zamkni ętym pomieszczeniu symuluj ącym 
najwa żniejsze stanowiska na niemieckim okr ęcie podwodnym i 
polega przede wszystkim na interakcjach pomi ędzy członkami 
załogi. W trakcie gry pojawiaj ą si ę wydarzenia, które 
zmieniaj ą sytuacj ę wyj ściow ą oraz zale żności pomi ędzy 
postaciami. Larpmaster powinien sukcesywnie wprowad zać opisane 
poni żej wydarzenia. Mo że równie ż doda ć nowe, w zale żności od 
swojej wizji larpa. Gra nie powinna trwa ć dłu żej ni ż dwie i 
pół godziny. 
   

WYDARZENIE 1 - okr ęt U-666 wypływa w rejs. Przez 
peryskop wida ć pogodne niebo. Silniki pracuj ą pełn ą 
par ą. Kierunek północ. 
 
WYDARZENIE 2 - kapitan zaprasza wszystkich do stołu, 
na pocz ęstunek i kaw ę. Puszcza muzyk ę. Mog ą to by ć 
utwory Marlene Dietrich. Czas dla graczy na 
„wej ście” w larpa. 

 
WYDARZENIE 3 - hydroakustyk melduje o niepokoj ących 
sygnałach na powierzchni. Okazuje si ę, że to 
Hurricany, ale bez żadnych konsekwencji je śli 
kapitan zdecyduje si ę zej ść ni żej.   

 
WYDARZENIE 4 - sygnał z radiostacji. Spotkanie z 
innym u-bootem. Jego kapitan prosi dowódc ę o 
przybycie na pokład. Gracz wychodzi. Informowany 
jest, że w śród jego załogi, jest radziecki szpieg. 

 
WYDARZENIE 5 - radzik otrzymuje sygnał SOS od 
ton ącego kanadyjskiego frachtowca. Umieraj ą ludzie, 
nale żałoby zawróci ć i ich ratowa ć. Gdy dowódca  to 
zrobi oka że si ę, że ju ż uratowali ich Brytyjczycy. 

 
WYDARZENIE 6 - szaleje burza. Kołysze okr ętem. Nie 
działa akustyka i radiostacja. Znosi okr ęt daleko na 
wschód na wody radzieckie. U-666 mo że wróci ć na kurs 
lub stara ć si ę podpłyn ąć do wybrze ży ZSRR. 
 
WYDARZENIE 7 - radiostacja nadaje z Rzeszy. U-666 
otrzymał rozkaz zej ścia z kursu i zaatakowania 
konwoju brytyjskiego. Dowódca mo że zignorowa ć 
rozkaz, ale wówczas i tak pojawi si ę wroga korweta. 
 
WYDARZENIE 8 − po trafieniu frachtowca wypływa zza 
niego korweta wojenna. Podnosi si ę alarm. Torpedy 
nic nie daj ą. Korweta ostrzeliwuje i trafia U-666. 



 
 

 
 

WYDARZENIE 9 − nast ępuje eksplozja. U-666 idzie na 
dno. Pada zasilanie, kadłub trzeszczy w szwach. 
Bombardowanie gł ębinowe. Wreszcie przerywa atak i 
si ę oddala. 

 
WYDARZENIE 10 – rozpoznanie artefaktu jako źródła 
zasilania i podł ączenie go. Silniki startuj ą ale 
załoga zapada w sen. Dziwna muzyka, rozdanie i 
odczytanie snów. Potem wszystko wraca do normy. 

 
WYDARZENIE 11 – U-666 zbli ża si ę do brzegów 
Grenlandii. Ściana lodu blokuje przej ście. Dowódca 
może zdecydowa ć o powrocie lub u żyć torpedy żeby 
zniszczy ć gór ę lodow ą i ruszy ć dalej. 

 
WYDARZENIE 12 - z wody wyłania si ę miasto R’hel. To 
miejsce gdzie nale ży wymówi ć zakl ęcie. Dowódca 
jeszcze mo że zawróci ć. Gdy zostanie wymówione 
zakl ęcie ju ż nic nie da si ę zrobi ć. 

 
ZAKOŃCZENIE 1  
Gdy zostanie odczytane zakl ęcie, pojawia si ę 
Cthulhu i niszczy świat. Larpmaster  mo że jednak 
wprowadzi ć alternatywne zako ńczenie tego w ątku. 
 
ZAKOŃCZENIE 2  
Powrót do portu w Kilonii. Załoga prze żyła, ale 
dowódca zostaje zdegradowany i skazany na śmier ć. 
Żydzi zostaj ą rozpoznani i zamkni ęcie w obozach. 

 
ZAKOŃCZENIE 3  
U-666 płynie na zachód gdzie spotyka brytyjskie 
kr ążowniki, którym si ę poddaje. Załoga jest 
bezpieczna i prze żywa wojn ę w obozie. 

 
ZAKOŃCZENIE 4   
U-666 płynie na wschód gdzie spotyka radzieckie 
okr ęty wojenne , którym si ę poddaje. Załoga jest 
bezpieczna, ale cz ęść z nich umiera w łagrze.  

 
 
ZAKOŃCZENIE 5  
U-666 w wyniku działa ń załogi zostaje zniszczony. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DEBRIEFING 

Podczas debriefingu Larpmaster powinien wyja śni ć wszystkie 
wątki, przedstawi ć prawdziw ą to żsamość postaci, je śli nie 
wyszło to w czasie gry. „Tajemniczy rejs U-666” jes t larpem 
nastawionym na realizacj ę celów i dobr ą zabaw ę, mog ą jednak 
pojawi ć si ę w nim silne emocje, które nale ży omówi ć. Larp 
porusza równie ż w ątki lojalno ści, wyborów moralnych, szeroko 
rozumianego patriotyzmu i nazizmu. Wa żnym motywem larpa jest 
dyskryminacja rasowa, która jest przyczynkiem do dy skusji na 
ten temat. W tym wypadku larp pełni równie ż funkcj ę treningu 
wra żliwo ści . Każdy z graczy musi otrzyma ć czas na wyra żenie 
tego co czuł. Pozwoli to na swoiste katharsis – wyc zyszczenie 
z negatywnych emocji. Larpmaster musi zwróci ć uwag ę, żeby 
żaden z graczy nie wyszedł po larpie w kiepskim stan ie 
emocjonalnym.   

 

ROLE 

„Tajemniczy rejs U-666” to larp przeznaczony dla 12  osób (8 
ról m ęskich i 4 role kobiece). Ka żda z tych postaci ma 
specyficzne cechy charakteru, ró żny temperament i reprezentuj ą 
pewne archetypy. Larpmaster powinien to uwzgl ędni ć i 
odpowiednio dopasowa ć role do graczy. Pojedyncze w ątki uło żone 
są tak, że dotycz ą trzech postaci na zasadzie trójk ąta i brak 
jednej postaci zakłóci równowag ę gry. Minimalna liczba osób 
potrzebna do wystartowania larpa to 9 osób. Je śli graczy 
będzie 9, wówczas nale ży pomin ąć role: Ericha Kluge, Marii 
Canaris i Otto Breidenbacha. Te trzy postacie maj ą by ć 
zaskoczeniem dla pozostałej załogi oraz archeologów  
pracuj ących dla Ahnenerbe i mog ą pojawi ć si ę na pokładzie 
okr ętu w ostatniej chwili, tu ż przed wypłyni ęciem z portu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ERNST VON WILBERG 
 
Funkcja: dowódca okr ętu 
Stopie ń wojskowy: kapitänleutnant (kapitan) 
Wiek: 36 lat 
 
Twoje życie  
Pochodzisz z zacnego pruskiego rodu. Twoja rodzina od wieków 
zwi ązana była z wojskowo ści ą. Dziad brał udział w bitwie pod 
Sedanem, natomiast ojciec dowodził całym batalionem  podczas I 
wojny światowej. Od dziecka marzyłe ś o żeglowaniu, co w 
poł ączeniu z rodzinnymi tradycjami skierowało twoje kro ki ku 
marynarce wojennej. Zafascynował ci ę urok wojny podwodnej. 
Wydawała ci si ę taka romantyczna. Szybko przekonałe ś si ę, że 
wcale taka nie jest.  
Gdy wybuchła II wojna światowa dowodziłe ś ju ż własnym okr ętem. 
Przez ostatnie pi ęć lat brałe ś udział w dziesi ątkach misji. 
Ile razy atakowałe ś wrogie konwoje? Ile zatopiłe ś frachtowców? 
Ile razy byłe ś w opałach? Nie ma nic straszniejszego ni ż bomby 
gł ębinowe zrzucane przez brytyjskie fregaty.  
Ci ągłe życie w strachu, stresie i obcowanie ze śmierci ą 
wywarło na tobie o ogromne pi ętno. Jeste ś wrakiem człowieka. 
Nie poznajesz w lustrze swojej zaro śni ętej g ęby, palisz 
papierosa za papierosem, ostatnio coraz cz ęściej si ęgasz do 
kieliszka. Jeste ś zgorzkniały i pozbawiony zapału. 
Zastanawiasz si ę gdzie jest ten marynarz z pocz ątku słu żby? 
Dawno  przestałe ś wierzy ć  w Adolfa Hitlera i ideały III 
Rzeszy. 
Nale życie jednak  wypełniasz swoje obowi ązki wzgl ędem ojczyzny 
i nie jeste ś na tyle szalony żeby ostentacyjnie wyra żać swoje 
pogl ądy. Lecz załoga wyczuwa twoje zniech ęcenie. Niektórzy 
myśl ą podobnie i jedyne czego pragn ą, to ko ńca wojny. 
Zale ży ci na bezpiecze ństwie załogi. Czujesz si ę 
odpowiedzialny za tych wszystkich ludzi pod twoj ą komend ą. 
Pragniesz żeby wszyscy szcz ęśliwie powrócili z tego rejsu.  
Dwa miesi ące zgin ął twój I oficer – Peter Zinke. Jeden z 
najlepszych ludzi jakich miałe ś. Mo żna nawet rzec, że si ę 
zaprzyja źnili ście. Zgin ął w jakim ś ciemnym zaułku w Kilonii, 
po wyj ściu z portowej tawerny. Śledztwo wykazało, że został 
napadni ęty w celach rabunkowych. Na jego miejsce przysłali 
jakiego ś młokosa tu ż po szkole morskiej, bez żadnego 
doświadczenia za to z głow ą nabit ą nazistowsk ą ideologi ą. 
Podejrzewasz, że jest tutaj po to żeby ciebie pilnował. 
Widocznie w sztabie Kriegsmarine ju ż tobie nie ufaj ą.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Misja  
U-666 otrzymał nowe zadanie. Macie podpłyn ąć pod wybrze że 
Grenlandii i postawi ć tam WFS (Wetterfunkstation-See) czyli 
meteorologiczne boje radiowe do monitorowania pogod y. Misja z 
pozoru wydaje si ę by ć prosta, gdyby nie tajemniczy go ście, 
którzy maj ą płyn ąć z wami. Wczoraj na pokład przybył 
standartenführer SS Hans Neumann z dwiema młodymi k obietami, 
które przedstawił jako meteorologów. Niezwykło ści dodaje fakt, 
że jedna z nich jest Brytyjk ą. Nie wygl ąda na to, żeby była tu 
z własnej woli. Druga to Eva Zinke. Kobieta nosi ta kie samo 
nazwisko jak twój były I oficer. Ciekawe czy to kto ś z 
rodziny? Ponadto na okr ęt zostaje załadowana, szczelnie 
zamkni ęta drewniana skrzynia, do której nikt z załogi nie ma 
prawa dost ępu. Ta misja przestaje ci si ę podoba ć. 
 
 
Umiej ętno ści  
dowodzenie okr ętem, obsługa radia, autorytet 
 
 
Cele  
+ zapewni ć bezpiecze ństwo sobie i załodze okr ętu 
+ sprawi ć żeby U-666 wrócił na południe, do Niemiec 
+ utrzyma ć stanowisko dowódcy okr ętu 
 
 
Wskazówki do odrywania roli  

� Powści ągliwy w okazywaniu emocji 
� Zgorzkniały i zrezygnowany pesymista 
� Refleksyjny i niezbyt towarzyski 
� Cierpliwy i potrafi ący po świ ęci ć czas ka żdemu człowiekowi 
� Pozwalaj ący sobie na drwiny wzgl ędem III Rzeszy 

 
 
Relacje  
Jürgen Keller (24 lata) – I oficer (oberleutnant) 
Arogancki i zadufany w sobie nazista. Nie lubisz ta kich jak 
on, młodych zapale ńców gotowych odda ć swoje życie za Hitlera. 
Pewnie czyha na twój bł ąd żeby odebra ć ci dowodzenie okr ętem. 
 
Rudolf Deecke (31 lat) – II oficer (leutnant) 
Spokojny, cichy i mało towarzyski, ale zawsze mo żna na nim 
polega ć. Powierzyłe ś mu piecz ę nad broni ą na pokładzie. 
Czasami w jego oczach pojawia si ę paniczny l ęk. Nie wiesz 
dlaczego? 
 
Kurt Gessner (29 lat) – radiooperator (fähnrich) 
Nie zd ążyłe ś go jeszcze dobrze pozna ć, bo trafił na okr ęt 
zaledwie kilka tygodni temu. Wygl ąda na niezwykle zadowolonego 
z życia. Tryska poczuciem humoru i zawsze jest skory d o 
rozmowy. 



 
 

 
 

Katherine Lange (26 lat) – hydroakustyk (fähnrich) 
Urodziwa kobieta i do tego oficer, ale od dwóch lat  świetnie  
sobie radzi na okr ęcie podwodnym. Wielu j ą adorowało, ale ona 
wybrała starszego od siebie o 20 lat Bruno Lange, z a którego 
wyszła za m ąż.  
 
Otto Breidenbach (32 lata) – mikser torped (fähnric h) 
Sumienny marynarz. Nigdy nie było z nim żadnych problemów. 
Niezbyt towarzyski, unika kontaktu z lud źmi. Spokojny i 
powści ągliwy. 
 
Bruno Lange (46 lat) – sternik (bootsmann) 
To jeden z tych ludzi, na których zawsze mo żna liczy ć. Weteran 
I wojny światowej. Solidny i obowi ązkowy. Zazwyczaj ponury i 
milcz ący. Stał si ę troch ę bardziej towarzyski po ślubie z 
Katherin ą.  
 
Hans Neumann (45 lat) – oficer SS (standartenführer ) 
Rubaszny, wulgarny, opryskliwy. Typowy esesman. Nie nawidzisz 
takich jak on. Uwa żasz wszystkich esesmanów za psychopatów i 
morderców. Jednak musisz z nim współpracowa ć. 
 
Eva Zinke (30 lat) – meteorolog 
To nie mo że by ć przypadek, że ma takie samo nazwisko jak 
Peter. Mo że jego siostra? Ale Peter wspominał, że studiowała 
archeologi ę, a ta jest meteorologiem. 
 
Julia McGregor (25 lat) – meteorolog 
Pełna wigoru i temperamentu młoda Brytyjka. Nie mas z poj ęcia 
co robi na U-666. Zapewne wie to standartenführer S S Hans 
Neumann, na którego kobieta patrzy z l ękiem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

JÜRGEN KELLER 
 
Funkcja: I oficer 
Stopie ń wojskowy: oberleutnant (porucznik) 
Wiek: 24 lata 
 
Twoje życie  
Zaledwie dwa miesi ące temu uko ńczyłe ś szkoł ę morsk ą i ju ż 
zaokr ętowano ci ę na U-666 jako pierwszego oficera. Wiesz 
jednak, że awans zawdzi ęczasz czysto politycznym wzgl ędom. 
Zostałe ś tutaj wysłany przez Kriegsmarine żeby mie ć oko na 
dowódcę okr ętu. W sztabie podejrzewaj ą, że przestał by ć 
lojalny wobec Rzeszy. Istnieje du że prawdopodobie ństwo, że 
może dopu ści ć si ę zdrady.  
Od najmłodszych lat jeste ś gorliwym nazist ą. Słu żyłe ś w 
Hitlerjugend.  Wierzysz w III Rzesz ę i Adolfa Hitlera. Nie 
wątpisz, że Niemcy wygraj ą wojn ę i podbij ą cały świat. Wówczas 
inne narody ukorz ą si ę przed teuto ńsk ą sił ą i zapanuje wieczny 
porz ądek. Rasa Aryjska obejmie panowanie narzucaj ąc własne 
prawa i zasady.  
Szczerze nienawidzisz wszystkich wrogów Tysi ącletniej Rzeszy. 
Szczególnie Żydów. Po co ta śmierdz ąca rasa w ogóle istnieje? 
Uważasz, że ich miejsce jest w obozach koncentracyjnych. Nie 
lubisz te ż niemieckich arystokratów, uwa żasz ich wszystkich za 
zdrajców. A dowódca okr ętu nale ży do szlacheckiej rodziny 
pochodz ącej z Prus. Patrzy na ciebie z wy ższo ści ą jakby ś 
pochodził z plebsu. Ale wiesz, że jeste ś lepszy od niego i to 
udowodnisz. Mo że i ma wi ększe od ciebie do świadczenie bojowe, 
ale dawno ju ż si ę wypalił. Cierpliwie czekasz na jakikolwiek 
przejaw jego nielojalno ści wobec Rzeszy żeby pozbawi ć go 
dowództwa i zaj ąć jego miejsce. 
Nie zawiedziesz. Tym bardziej, że nie było łatwo wprowadzi ć 
ciebie na U-666. Żeby ś ty mógł zaj ąć miejsce I oficera, 
poprzedni musiał znikn ąć. Nazywał si ę Peter Zinke. Abwehra 
zadbała o to, żeby ju ż nigdy nie pojawił si ę na okr ęcie. 
Wynaj ęła do tego zbirów. Dopadli go w Kilonii, gdy wychod ził z 
portowej tawerny. Zakatowali na śmier ć. Pono ć mieli ułatwione 
zadanie, bo wcze śniej si ę z kim ś pobił i ju ż ledwo trzymał si ę 
na nogach. Według oficjalnego raportu Peter Zinke z ostał 
zamordowany przez bandytów w celach rabunkowych. Je dnak ty 
wiesz jak było naprawd ę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Misja  
To twoja pierwsza misja, ale nie boisz si ę. Strach nie ma 
dost ępu do twojego serca. Przecie ż nale żysz do Rasy Panów, w 
twoich żyłach płynie aryjska krew. Troch ę jeste ś zawiedziony 
bo spodziewałe ś si ę misji bojowej, a U-666 ma podpłyn ąć do 
brzegów Grenlandii i postawi ć tam WFS (Wettefunkstation-See) 
czyli meteorologiczne boje radiowe do monitorowania  pogody. To 
zadanie dla przedszkolaków!  
Wczoraj na pokład przybył standartenführer SS Hans Neumann z 
dwiema młodymi kobietami, które przedstawił jako me teorologów. 
Zniesmaczyło ci ę to, że jedna z nich jest Brytyjk ą i swobodnie 
porusza si ę po okr ęcie. Wrogowie Rzeszy powinni by ć zakuci w 
kajdany! Druga to Eva Zinke. Ma takie samo nazwisko  jak 
poprzedni I oficer. Ciekawe czy to jaka ś jego krewna? Ponadto 
na okr ęt załadowano, szczelnie zamkni ęt ą drewnian ą skrzyni ę, 
do której nikt z załogi nie ma prawa dost ępu. Nie wiesz o co 
chodzi ale ufasz człowiekowi z SS. Zrobisz wszystko  żeby misja 
si ę powiodła. Taki jest twój obowi ązek jako lojalnego Niemca. 
 
 
Umiej ętno ści  
dowodzenie okr ętem, obsługa torped, mechanika 
 
 
Cele  
+ zdoby ć stanowisko dowódcy okr ętu 
+ wypełni ć misj ę U-666 
+ ukry ć prawdziw ą przyczyn ę śmierci Petera Zinke 
 
 
Wskazówki do odrywania roli  

� Wybuchowy i impulsywny. Cz ęsto wpada w gniew 
� Arogancji w sposobie bycia 
� Agresywny w stosunku do podwładnych 
� Raptus nastawiony na natychmiastowe działanie 
� Sieje nazistowsk ą propagand ę i wychwala III Rzesz ę 

 
 
Relacje  
Ernst von Wilberg (36 lata) – dowódca okr ętu (kapitänleutnant) 
Arystokrata zadzieraj ący nosa. Zgorzkniały alkoholik nie 
panuj ący nad okr ętem i załog ą. Nienawidzisz go i tylko czekasz 
żeby odebra ć mu dowodzenie.  
 
Rudolf Deecke (31 lat) – II oficer (leutnant) 
Cichy i spokojny Austriak. Mało si ę odzywa i jest uległy. Mo że 
być twoim sprzymierze ńcem w walce o stanowisko dowódcy okr ętu. 
Tym bardziej, że to II oficer ma piecz ę nad broni ą na 
pokładzie. 
 
 



 
 

 
 

Kurt Gessner (29 lat) – radiooperator (fähnrich) 
Trafił na okr ęt zaledwie kilka tygodni temu, ale zd ążył zdoby ć 
sobie sympati ę załogi. Tryska entuzjazmem i poczuciem humoru. 
Tak powinien zachowywa ć si ę niemiecki oficer!  
 
Katherine Lange (26 lat) – hydroakustyk (fähnrich) 
Nie uznajesz kobiet-oficerów. Uwa żasz, że wojna to m ęska 
rzecz, a kobiety powinny siedzie ć w domach i wychowywa ć dzieci 
na przykładnych nazistów. Powierzasz jej niewdzi ęczne zadania.  
 
Otto Breidenbach (32 lata) – mikser torped (fähnric h) 
Sumienny marynarz. Nigdy nie było z nim żadnych problemów. 
Niezbyt towarzyski, unika kontaktu z lud źmi. Spokojny i 
powści ągliwy. Chyba ciebie nie lubi, ale nie zale ży ci na tym. 
 
Bruno Lange (46 lat) – sternik (bootsmann) 
Weteran wojenny. Solidny i obowi ązkowy. Zazwyczaj ponury i 
milcz ący. Lojalny wobec dowódcy. Trudno b ędzie go przeci ągnąć 
na swoj ą stron ę. M ąż Katherine Lange. Mocno o ni ą zazdrosny.  
 
Hans Neumann (45 lat) – oficer SS (standartenführer ) 
Wreszcie jaka ś bratnia dusza na tym okr ęcie. Człowiek pewny 
siebie wierz ący w ideały III Rzeszy. Doskonały sojusznik. 
Zazdro ścisz formacjom SS bezwzgl ędności i karno ści.  
 
Eva Zinke (30 lat) – meteorolog 
Zimna i wyniosła. Sprawia wra żenie aroganckiej i 
powści ągliwej. Podaje si ę za meteorologa, ale po zamienieniu z 
ni ą kilku słów, zorientowała ś si ę, że si ę na tym zupełnie nie 
zna.  
 
Julia McGregor (25 lat) – meteorolog 
Co do ci ężkiej cholery robi tutaj Brytyjka?! Nie wiesz po co 
j ą zabrał standartenführer SS Hans Neumann, ale skoro  to 
zrobił to musi by ć ku temu powód. Musisz j ą mie ć na oku i 
pilnowa ć jak wroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RUDOLF DEECKE 
 
Funkcja: II oficer 
Stopie ń wojskowy: leutnant (podporucznik) 
Wiek: 29 lat 
 
Twoje życie  
Kochasz morze. Jeste ś zafascynowany jego ogromem i majestatem. 
Potrafisz godzinami spogl ądać na fale, zachwyca ć si ę zachodami 
sło ńca barwi ącymi szkarłatem widnokr ąg. Szcz ęśliwy i 
bezpieczny czujesz si ę tylko wówczas gdy samotnie stoisz na 
wachcie podziwiaj ąc pi ękno morza. 
Strach towarzyszył ci całe życie. Odk ąd si ęgasz pami ęci ą 
egzystujesz w panicznym l ęku, że kto ś ciebie wreszcie 
zdemaskuje. Podajesz si ęga Austriaka, ale w rzeczywisto ści 
jeste ś Żydem pochodz ącym z Pragi. Zrobiłe ś wszystko żeby 
odci ąć si ę od żydowskich korzeni. Przybrałe ś niemieckie 
nazwisko, uko ńczyłe ś szkoł ę morsk ą i wiernie słu żysz III 
Rzeszy, ale cały czas wiesz, że je śli twoi przeło żeni dowiedz ą 
si ę o twoim pochodzeniu sko ńczysz w obozie koncentracyjnym. 
Pływasz na okr ętach podwodnych od pocz ątku wojny. Rok temu 
trafiłe ś na U-666 i zyskałe ś sobie opini ę dobrego oficera. 
Wykonujesz wszystkie polecenia dowódcy, którego jes t według 
ciebie w porz ądku. Podoba ci si ę to, że dba ka żdego członka 
załogi. Tobie te ż przede wszystkim zale ży na bezpiecze ństwie 
swoim i tych wszystkich ludzi na okr ęcie, z którymi zd ążyłe ś 
si ę z żyć. Ponadto dowódca ufa tobie na tyle, że powierzył ci 
piecz ę nad zbrojowni ą. Jako jedyny na okr ęcie masz dost ęp do 
broni. 
Czasami nachodz ą ci ę wyrzuty sumienia. Przecie ż wyrzekłe ś si ę 
rodziców, odrzuciłe ś wiar ę swoich przodków, porzuciłe ś 
tradycyjne warto ści w jakich si ę wychowałe ś. Ale zaraz pojawia 
si ę my śl, że przecie ż dzi ęki temu jeszcze żyjesz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Misja  
Przyszły nowe rozkazy. Z tego co dowódca powiedział  na 
odprawie, U-666 ma podpłyn ąć pod wybrze że Grenlandii i 
postawi ć tam WFS (Wetterfunkstation-See) czyli meteorologic zne 
boje radiowe do monitorowania pogody. Odetchn ąłe ś z ulg ą. 
Wreszcie jakie ś bezpieczne zadanie, a nie polowanie na 
konwoje, gdzie mo żna si ę natchn ąć na brytyjskie korwety 
wyposa żone w bomby gł ębinowe. 
Ale twoje serce zmroziło przybycie standartenführer a SS Hansa 
Neumanna. Ten człowiek ciebie przera ża. Spogl ąda na ludzi tak  
jakby czytał im w my ślach. Boisz si ę, że odkryje twoj ą 
tajemnic ę. Wraz z nim na pokład weszło dwoje cywilów, dwie 
kobiety b ędące meteorologami. Jedna z nich to Brytyjka, druga 
ma nazwisko Zinke, tak jak poprzedni I oficer. Cała  trójka ma 
płyn ąć razem z wami. Ponadto na okr ęt zostaje załadowana, 
szczelnie zamkni ęta drewniana skrzynia, do której nikt z 
załogi nie ma prawa dost ępu. Ta misja zaczyna by ć bardzo 
tajemnicza. Zrobisz jednak wszystko żeby zako ńczyła si ę 
powodzeniem, bo w przeciwnym razie rozpocznie si ę śledztwo. A 
w jego trakcie na pewno wyjdzie twoje żydowskie pochodzenie.  
 
 
Umiej ętno ści  
nawigacja, sterowanie okr ętem, bro ń palna  
 
 
Cele  
+ zapewni ć bezpiecze ństwo sobie i załodze okr ętu 
+ ukry ć żydowskie pochodzenie 
+ wypełni ć misj ę U-666 
 
 
Wskazówki do odrywania roli  

� Nieufny i zamkni ęty w sobie 
� Mało towarzyski, podejrzliwy w stosunku do ludzi 
� Wiecznie zal ękniony i lekko paranoiczny 
� Cichy, spokojny i pow ści ągliwy 
� Wysoki poziom samokontroli, boi si ę straci ć panowanie nad 

sob ą. 
 
Relacje  
Ernst von Wilberg (36 lata) – dowódca okr ętu (kapitänleutnant) 
Bardzo sobie go cenisz jako dowódc ę i człowieka. Wida ć jednak 
jak pi ętno wojny si ę na nim odcisn ęło. Jest zgorzkniały i 
pozbawiony zapału. Krzywi si ę na hitlerowsk ą propagand ę. . 
 
Jürgen Keller (24 lata) – I oficer (oberleutnant) 
Arogancki nazista, któremu wydaje si ę, że świat nale ży do 
niego. Odnosi si ę do wszystkich z wy ższo ści ą i pogard ą. 
Ostentacyjnie wyra ża swoj ą nienawi ść do wszystkich wrogów 
Rzeszy i Żydów.  



 
 

 
 

 
Kurt Gessner (29 lat) – radiooperator (fähnrich) 
Trafił na okr ęt kilka tygodni temu i zd ążył wkupi ć si ę w łaski 
załogi.  Jest dowcipny, towarzyski i bardzo pomocny . Tryska 
optymizmem i potrafi ci ę rozbawi ć. Lubisz przebywa ć w jego 
towarzystwie.  
 
Katherine Lange (26 lat) – hydroakustyk (fähnrich) 
Młoda i bardzo poci ągaj ąca. Była adorowana niemal przez 
wszystkich m ężczyzn. Ale ona wybrała bootsmanna, za którego 
wyszła za m ąż. Czasami dziwnie na ciebie patrzy, mru żąc oczy.  
 
Otto Breidenbach (32 lata) – mikser torped (fähnric h) 
Sumienny marynarz. Nigdy nie było z nim żadnych problemów. 
Niezbyt towarzyski, unika kontaktu z lud źmi. Spokojny i 
powści ągliwy. Troch ę przypomina ciebie, wi ęc go nawet lubisz. 
 
Bruno Lange (46 lat) – sternik (bootsmann) 
Weteran wojenny jeszcze z I wojny światowej. To jeden z tych 
ludzi, na którego zawsze mo żna liczy ć. Solidny i obowi ązkowy. 
Nigdy z nim nie było żadnych problemów natury dyscyplinarnej. 
Ponury i milcz ący. Doprawdy nie wiesz jak udało mu si ę zdoby ć 
serce Katherine.  
 
Hans Neumann (45 lat) – oficer SS (standartenführer ) 
Rubaszny, wulgarny i opryskliwy typ. Boisz si ę go i unikasz 
jak ognia. W żaden sposób nie chcesz mu podpa ść. Ci z SS 
nienawidz ą Żydów.  
 
Eva Zinke (30 lat) – meteorolog 
Wyniosła i zimna kobieta. Mało sympatyczna i zdysta nsowana. Co 
ciekawe, nosi takie samo nazwisko jak poprzedni I o ficer, 
który zgin ął z r ąk bandytów w Kilonii.   
 
Julia McGregor (25 lat) – meteorolog 
Pełna wigoru i temperamentu młoda kobieta. Co z teg o, że 
Brytyjka? Dla ciebie nie ma znaczenia narodowo ść. Wa żne, że 
jest ciepła, wyrozumiała i zawsze u śmiechni ęta. Bardzo ci si ę 
podoba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

KURT GESSNER 
 
Funkcja: radiooperator 
Stopie ń wojskowy: fähnrich (chor ąży) 
Wiek: 29 lat 
 
Twoje życie  
Na U-666 trafiłe ś kilka tygodni temu zajmuj ąc stanowisko 
radiooperatora. Dzi ęki swojemu dowcipowi i urokowi osobistemu 
szybko zaaklimatyzowałe ś si ę na okr ęcie.  
Wszyscy okazali ci du żo serca, ale najwi ęcej sternik – Bruno 
Lange, na którego zawsze mogłe ś liczy ć. Niestety, ty 
odpłaciłe ś mu zdrad ą. Ju ż w kilka dni po przybyciu na okr ęt 
uwiodłe ś jego młod ą żonę – Katherine, która pełni na okr ęcie 
funkcj ę hydroakustyka. Podczas słu żby dzielicie ze sob ą jedno 
pomieszczenie i wystarczyło kilka u śmiechów, komplementów i 
spojrze ń żeby była twoja.  
Na pocz ątku my ślałe ś, że to kolejny przelotny romans jakich w 
swoim życiu miałe ś wiele. Ale przerodziło si ę to w co ś wi ęcej. 
Chyba si ę w Katharine zakochałe ś. Jednak wiesz dobrze, że ten 
zwi ązek nie ma przyszło ści. Po pierwsze ona jest m ężatk ą, do 
tego żoną dobrego człowieka, którego traktujesz jak 
przyjaciela. Po drugie Katherine nie zna jeszcze pr awdy o 
tobie.  
Stanowisko na U-666 załatwił ci oficer ze sztabu Kr iegsmarine, 
którego nazwiska nawet nie znasz. Mo że to nawet lepiej, bo w 
razie wpadki mógłby ś zdekonspirowa ć cał ą siatk ę wywiadowcz ą. 
Tak naprawd ę jeste ś radzieckim szpiegiem o pseudonimie J-26. 
Od pocz ątku wojny działasz na rzecz mateczki Rosji, która j est 
dla ciebie umiłowan ą ojczyzn ą. 
Z centrali otrzymałe ś nowe zadanie. Nazistowska organizacja 
badawcza Ahnenerbe przej ęła cenny artefakt staro żytnych 
Sumerów. Według radzieckiego wywiadu posiada on nie zwykłe 
wła ściwo ści generowania energii elektrycznej i mo że sta ć si ę 
pot ężną broni ą. Twoim celem jest doprowadzi ć do tego, żeby U-
666 zmienił kurs na wschód i podpłyn ął do brzegów ZSRR. Tam 
przejmie ich flota radziecka. Dzi ęki temu artefakt znajdzie 
si ę w dobrych r ękach. Zadanie nie jest jednak proste. Trzeba 
przekona ć dowódc ę okr ętu do tej idei. Z tego co zd ążyłe ś 
zauważyć kapitänleutnant Ernst von Wilberg ma ju ż dosy ć wojny 
i Adolfa Hitlera.  Towarzysze w centrali obiecali, że je śli U-
666 podda si ę flocie radzieckiej stacjonuj ącej na Morzu 
Barentsa to załodze nie stanie si ę żadna krzywda. Zostan ą 
potraktowani jak je ńcy wojenni i b ędą mogli liczy ć na 
przywileje w ZSRR. Zostan ą bohaterami przeciwstawiaj ący si ę 
hitleryzmowi.    
Nie mo żesz dopu ści ć, żeby artefakt znalazł si ę w r ękach 
niemieckich, ani te ż pa ństw zachodu. Zdajesz sobie spraw ę, że 
po zniszczeniu hitlerowskich Niemiec mo że nadej ść kolejna 
wojna. Tym razem ze zgniłym kapitalizmem. 



 
 

 
 

Misja  
U-666 otrzymał zadanie podpłyni ęcia pod wybrze że Grenlandii i 
postawienia tam WFS (Wetterfunkstation-See) czyli 
meteorologicznych boi radiowe do monitorowania pogo dy. 
Oczywi ście wiesz, że to tylko przykrywka. Na pokład przybył 
oficer SS z dwiema młodymi kobietami. W ątpisz, że wszyscy s ą 
meteorologami. Ich przybycie ma zwi ązek ze staro żytnym 
artefaktem. Na pokładzie pojawiła si ę te ż tajemnicza skrzynia.  
 
 
Umiej ętno ści  
obsługa radiostacji, mechanika, walka wr ęcz 
 
 
Cele  
+ zako ńczy ć romans z Katherine Lange 
+ sprawi ć żeby U-666 popłyn ął na wschód, do ZSRR 
+ nie da ć si ę zdekonspirowa ć 
 
 
Wskazówki do odrywania roli  

� Jowialny i towarzyski 
� Gadatliwy i zawsze skory do pomocy 
� Beztroski i czasami niefrasobliwy 
� Cechuje go du ża pewno ść siebie 
� Tryska entuzjazmem i poczuciem humoru 

 
 
Relacje  
Ernst von Wilberg (36 lata) – dowódca okr ętu (kapitänleutnant) 
Wypalony facet. Wida ć to na pierwszy rzut oka. Ma ju ż dosy ć 
wojny i całej tej III Rzeszy. Prawdopodobnie marzy tylko o tym 
żeby gdzie ś si ę zaszy ć i doczeka ć ko ńca wojny.  
 
Jürgen Keller (24 lata) – I oficer (oberleutnant) 
Arogancki nazista. Na okr ęcie jest tylko troch ę dłu żej ni ż ty. 
W kółko gada o wielkiej III Rzeszy. Rzyga ć ci si ę chce jak na 
niego parzysz. Zdaje si ę, że facet nie cieszy si ę niczyj ą 
sympati ą. 
 
Rudolf Deecke (29 lat) – I oficer (leutnant) 
Austriak z pochodzenia. Nietowarzyski, zal ękniony i wycofany. 
Zupełne twoje przeciwie ństwo. Musisz jednak utrzymywa ć z nim 
dobre stosunki bowiem jako jedyny na okr ęcie posiada dost ęp do 
zbrojowni. 
 
Katherine Lange (26 lat) – hydroakustyk (fähnrich) 
Pi ękna i cudowna kobieta. Obawiasz si ę, że si ę w niej 
zakochałe ś. Wiesz jednak, że ten zwi ązek nie ma przyszło ści. 
Nawet je śli wypełnisz zadanie, to czy ona zaakceptuje to kim  
jeste ś? 



 
 

 
 

 
Otto Breidenbach (32 lata) – mikser torped (fähnric h) 
Sumienny marynarz d ążący do perfekcyjno ści. Niezbyt 
towarzyski, unika kontaktu z lud źmi. Spokojny i pow ści ągliwy. 
Typ zupełnie inny ni ż ty, wi ęc nie mieli ście okazji nawi ązać 
bli ższych relacji. 
 
Bruno Lange (46 lat) – sternik (bootsmann) 
Dobry człowiek, świetny przyjaciel i doskonały marynarz. Nigdy 
si ę jeszcze na nim nie zawiodłe ś. Masz wyrzuty sumienia z 
powodu Katherine. Ale to było silniejsze od ciebie.   
 
Hans Neumann (45 lat) – oficer SS (standartenführer ) 
Typowy esesman – gło śny, arogancki, wulgarny. Najch ętniej 
wpakowałby ś mu seri ę z karabinu maszynowego w brzuch, bo wiesz 
co robiły oddziały SS w Rosji. Ale musisz udawa ć dobrego 
Niemca. 
 
Eva Zinke (30 lat) – meteorolog 
Osoba cywilna. Przybyła na pokład wraz z standarten führerem SS 
Hansem Neumannem. Pow ści ągliwa i bardzo tajemnicza. Ciekawe po 
co tutaj jest?  
 
Julia McGregor (25 lat) – meteorolog 
Szkotka, która przybyła na okr ęt wraz z standartenführerem SS 
Hansem Neumannem. Podejrzewasz, że jest tutaj w roli wi ęźnia. 
Tylko po co? Mo że te ż ma to zwi ązek z artefaktem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

KATHERINE LANGE 
 
Funkcja: hydroakustyk 
Stopie ń wojskowy: fähnrich (chor ąży) 
Wiek: 26 lat 
 
Twoje życie  
Na okr ęt U-666 przydzielono ci ę dwa lata temu, zaraz po 
szkoleniu wojskowym. To jeszcze był czas gdy niemie cka machina 
wojenna była niepokonana. Wówczas ka żdy Niemiec wierzył w 
Tysi ącletni ą Rzesz ę i Adolfa Hitlera. I ty chciała ś doło żyć 
swoj ą cegiełk ę do ostatecznego zwyci ęstwa. Postanowiła ś słu żyć 
w marynarce wojennej. 
Kobieta na okr ęcie to rzadko ść. Szczególnie młoda i urodziwa. 
Marynarze, a tak że oficerowie robili ci liczne awanse, ale ty 
wybrała ś starszego od siebie o 20 lat Bruno – sternika w 
stopniu bootsmanna. Na pocz ątku byli ście przyjaciółmi. 
Podobało ci si ę to, że mogła ś mu si ę ze wszystkiego zwierzy ć i 
zawsze miała ś w nim oparcie. Widział w tobie co ś wi ęcej ni ż 
tylko ładn ą buzi ę i pon ętne ciało. Pół roku temu wzi ęli ście 
ślub i wydawało ci si ę, że jeste ś szcz ęśliwa.  
Tak było jeszcze kilka tygodni temu. Nagle twój świat wywrócił 
si ę do góry nogami, gdy na U-666 został zaokr ętowany nowy 
radiooperator – Kurt Gessner. Przystojny, pewny sie bie, zawsze 
uśmiechni ęty. Tryskał młodo ści ą i optymizmem. Od razu ci si ę 
spodobał. Sama nie wiesz jak to si ę stało, że zostali ście 
kochankami. To była prawdziwa, dzika nami ętno ść. Ukrywali ście 
si ę w ładowni torpedowej i tam kochali ście do upadłego. 
Wówczas nie my ślała ś o niczym innym, liczyło si ę tylko 
szale ństwo zmysłów i przyjemno ść jakiej nigdy wcze śniej nie 
zaznała ś. Oczywi ście potem przychodził wstyd i wyrzuty 
sumienia. Zdradzała ś męża, człowieka dobrego, który tak wiele 
ci dał. Teraz unikasz Bruno i zbli żeń z nim. Nie potrafisz 
spojrze ć mu w oczy. Ale b ędziesz musiała z nim w ko ńcu 
porozmawia ć.   
Kurt jest uroczy, cudowny, przystojny. Widzisz, że on jest 
tob ą zafascynowany. Jego oczy błyszcz ą na twój widok, ale co 
będzie gdy nami ętno ść si ę wypali? Teraz to jednak nie wa żne. 
Pragniesz z nim by ć.  
Kurt jednak skrywa jak ąś tajemnic ę. Czasami dziwnie si ę 
zachowuje. Z ust znika u śmiech, w oczach pojawia si ę 
drapie żność. Kiedy ś przyłapała ś go jak wysyłał jaki ś komunikat 
przez radiostacj ę. Musisz si ę dowiedzie ć o co chodzi zanim si ę 
z nim zwi ążesz. 
Pozostaje jeszcze sprawa twojego pochodzenia. Twoja  matka jest 
Żydówką. Co prawda ojciec jest prawdziwym Niemcem z krwi i  
kości, ale w tobie płynie żydowska krew. Wstydzisz si ę tego i 
skrz ętnie ukrywasz. B ędąc nastolatk ą sp ędzała ś wakacje u 
swoich żydowskich dziadków w Pradze. Wówczas spotykała ś na tej 
samej dzielnicy Rudolfa Deckee – II oficera. On cie bie nie 



 
 

 
 

poznał. Wi ęc, chyba tylko ty wiesz, że  jest Żydem. Ty jeste ś 
tylko w połowie Żydówką, a on jest Żydem pełn ą g ębą. A takich 
zamykaj ą w obozach koncentracyjnych.  
 
Misja  
Otrzymali ście nowe rozkazy. Z tego co ci wiadomo macie 
podpłyn ąć pod wybrze że Grenlandii i postawi ć tam WFS 
(Wetterfunkstation-See) czyli meteorologiczne boje radiowe do 
monitorowania pogody. Zadanie wydaje si ę proste. 
Zaskoczyło ci ę jednak przybycie na okr ęt oficera SS z dwiema 
młodymi kobietami – meteorologami. Oprócz tego do ł adowni 
wniesiono jak ąś tajemnicz ą skrzyni ę. Misja wydaje si ę coraz 
bardziej niezwykła. 
 
 
Umiej ętno ści  
nasłuch, nawigacja, medycyna 
 
 
Cele  
+ wyzna ć mężowi prawd ę o swoim romansie 
+ odkry ć tajemnic ę Kurta Gesslera 
+ ukry ć swoje żydowskie pochodzenie 
 
 
Wskazówki do odrywania roli  

� Apatyczna, zadumana, refleksyjna 
� Romantyczna marzycielka bujaj ąca w obłokach 
� Niezbyt towarzyska, ale te ż nie jest odludkiem 
� Zrównowa żona i łagodna. 
� Dra żliwa je śli chodzi o sprawy osobiste 

 
 
Relacje  
Ernst von Wilberg (36 lata) – dowódca okr ętu (kapitänleutnant) 
Najlepszy dowódca na jakiego mogła ś trafi ć. Dba o swoich ludzi 
i chce dla nich jak najlepiej. Czasami bezpiecze ństwo załogi 
jest dla niego wa żniejsze ni ż rozkazy. I to ci ę niepokoi jako 
lojalnej Niemki.  
 
Jürgen Keller (24 lata) – I oficer (oberleutnant) 
Troch ę zadziera nosa, ale da si ę z nim współpracowa ć. Lojalny 
nazista, który mocno wierzy w Adolfa Hitlera i III Rzesz ę. 
Przysłano go tu niedawno, po tym jak zgin ął poprzedni I 
oficer. 
 
Rudolf Deecke (29 lat) – I oficer (leutnant) 
Udaje Austriaka, ale wiesz, że jest Żydem wychowanym w Pradze. 
Nie wiesz co zrobi ć z t ą wiedz ą? Powinna ś go wyda ć, ale troch ę 
ci go szkoda. A je śli on ci ę rozpozna pierwszy? 
 



 
 

 
 

Kurt Gessner (29 lat) – radiooperator (fähnrich) 
Zawsze u śmiechni ęty, towarzyski, dowcipny. I potrafi 
doprowadzi ć kobiet ę na skraj rozkoszy. Chyba si ę w nim 
zakochała ś. To ci ę jednocze śnie cieszy i przera ża. Chcesz 
porzuci ć męża dla niego.  
 
Otto Breidenbach (32 lata) – mikser torped (fähnric h) 
Sumienny marynarz. Niezbyt towarzyski, unika kontak tu z 
lud źmi. Spokojny i pow ści ągliwy. Nie śmiały je śli chodzi o 
kobiety, wi ęc nie masz z nim wi ększego kontaktu. 
 
Bruno Lange (46 lat) – sternik (bootsmann) 
Zawsze mo żesz na niego liczy ć. To przecie ż twój m ąż. Nigdy si ę 
na nim nie zawiodła ś. Dobry człowiek i wspaniały marynarz. 
Masz wyrzuty sumienia, że go zdradzasz. Jest o ciebie 
zazdrosny.  
 
Hans Neumann (45 lat) – oficer SS (standartenführer ) 
Czarny mundur SS zawsze budzi przera żenie, a ten m ężczyzna ma 
w sobie co ś z my śliwego tropi ącego zwierzyn ę. Patrzy si ę na 
ciebie jakby chciał ci ę po żre ć. A je śli pozna twój sekret?  
 
Eva Zinke (30 lat) – meteorolog 
Kobieta przybyła na pokład wraz z standartenführere m SS Hansem 
Neumannem. Jest bardzo pow ści ągliwa i mało towarzyska. Nie 
jest w armii wi ęc raczej nie znajdziecie wspólnego dialogu.  
 
Julia McGregor (25 lat) – meteorolog 
Szkotka, która przybyła na okr ęt wraz z standartenführerem SS 
Hansem Neumannem. Pełna wigoru i temperamentu pomim o, że jest 
tu chyba w charakterze wi ęźnia. Gadatliwa trzpiotka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

BRUNO LANGE 
 
Funkcja: sternik 
Stopie ń wojskowy: bootsmann (bosman) 
Wiek: 46 lat 
 
Twoje życie  
Całe swoje życie po świ ęciłe ś marynarce wojennej. Jeste ś 
weteranem I wojny światowej. Maj ąc zaledwie 16 lat słu żyłe ś na 
okr ętach podwodnych i zatapiałe ś brytyjskie konwoje. Nie 
wyobra żasz sobie żeby ś mógł robi ć co innego.  
Nie jeste ś zbyt bystry i nauka ci ężko ci przychodzi, wi ęc 
nigdy nie studiowałe ś w szkole morskiej. Ale jeste ś na tyle 
obowi ązkowy, że uzyskałe ś awans na bootsmanna. Masz posłuch 
wśród marynarzy i cieszysz si ę szacunkiem oficerów. Doskonale 
radzisz sobie jako sternik. Nikt nie potrafi wyczu ć tej łajby 
jak ty. Czujesz jej ka żdy przechył, balast, odchylenie od 
kursu. Traktujesz j ą jak kobiet ę. A propos kobiet.   
Wreszcie si ę o żeniłe ś. Twoja żona ma na imi ę Katherine i słu ży 
wraz z tob ą. Na U-666 została zaokr ętowana dwa lata temu. Jest 
pi ękna i młoda. Mogła przebiera ć w śród marynarzy i oficerów, 
którzy czynili jej liczne awanse. Kobieta na okr ęcie podwodnym 
to rzadko ść. Tym bardziej tak pi ękna jak Katherine. Sam nie 
wiesz jak to si ę stało, że wybrała ciebie. Mo że dlatego, że 
byłe ś dla niej jak przyjaciel, mogła si ę tobie zwierzy ć i 
miała oparcie, starszego i bardziej do świadczonego m ężczyzny. 
Pół roku temu wzi ęli ście ślub. Ale od jakiego ś czasu co ś 
dziwnego dzieje si ę z Katherine. Chodzi  smutna, rozkojarzona 
i nie u śmiecha si ę jak dawniej. Unika zbli żeń, widziałe ś kilka 
razy jak płakała w poduszk ę. Mo że to stres spowodowany wojn ą? 
A może co ś innego? Musisz z ni ą wreszcie porozmawia ć. Tym 
bardziej, że jeste ś o ni ą cholernie zazdrosny i boisz si ę j ą 
straci ć. 
Jest jeszcze co ś co nie daje ci spokoju. Zawsze uwa żałe ś si ę 
za człowieka dobrego i uczciwego, ale zrobiłe ś co ś strasznego, 
coś co nie pozwoli ci ju ż spokojnie spa ć do ko ńca życia. 
Zamordowałe ś przyjaciela – Petera Zinke, byłego I oficera. To 
było dwa miesi ące temu. Wyszli ście na przepustk ę w Kilonii. W 
portowej tawernie wypili ście o jedn ą kolejk ę za du żo i si ę 
posprzeczali ście. Powiedział co ś miłego o Katherinie, a ty w 
zazdro ści si ę w ściekłe ś. Wyszli ście z kawerny, zacz ęli ście si ę 
szarpa ć, doszło do bójki. Powaliłe ś Petera na ziemi ę, 
uderzyłe ś go kilka razy i wróciłe ś na okr ęt. Nie pomogłe ś mu. 
Stwierdziłe ś, że sam sobie poradzi. Rano dowiedziałe ś si ę, że 
nie żyje. Nie mogłe ś w to uwierzy ć. Przecie ż lekko go tylko 
poturbowałe ś. A mo że nie? Zawsze byłe ś znany z twardej r ęki. 
Byłe ś przera żony. Nie do ść, że zabiłe ś przyjaciela to jeszcze 
pójdziesz do wi ęzienia. Katherine zostanie sama, twoja kariera 
legnie w gruzach. Ale okazało si ę, że policja uznała to za 
napad rabunkowy i nikt ciebie z tym nie ł ączył. Stwierdziłe ś, 



 
 

 
 

że niech tak ju ż zostanie, ale wiesz, że poczucie winy zawsze 
ci b ędzie towarzyszy ć. Kiedy ś b ędziesz musiał za to 
odpokutowa ć. 
 
Misja  
Otrzymali ście nowe rozkazy. Z tego co ci wiadomo macie 
podpłyn ąć pod wybrze że Grenlandii i postawi ć tam WFS 
(Wetterfunkstation-See) czyli meteorologiczne boje radiowe do 
monitorowania pogody. Zadanie wydaje si ę proste. 
Zaskoczyło ci ę jednak przybycie na okr ęt oficera SS z dwiema 
młodymi kobietami – meteorologami. Jeszcze dziwniej sze jest 
to, że jedna z nich jest Brytyjk ą. Natomiast druga z kobiet 
nosi nazwisko Zinke. A w ładowni pojawiła si ę tajemnicza 
skrzynia. 
 
 
Umiej ętno ści  
sterowanie okr ętem, nasłuch, walka wr ęcz 
 
 
Cele  
+ ukry ć swój udział w śmierci Petera Zinke 
+ zatrzyma ć przy sobie żonę 
+ odkupi ć swoj ą win ę 
 
 
Wskazówki do odrywania roli  

� Zawsze solidny i obowi ązkowy, wykonuje rozkazy bez 
zmrużenia okiem 

� Cechuje go sztywno ść trepa 
� Zazwyczaj ponury i milcz ący 
� Zachowuje spokój w sytuacjach stresowych 
� Chorobliwie zazdrosny o żonę 

 
 
 
Relacje  
Ernst von Wilberg (36 lata) – dowódca okr ętu (kapitänleutnant) 
Wspaniały dowódca i dobry człowiek. Jeste ś wobec niego 
bezwzgl ędnie lojalny. Wie jak zadba ć o okr ęt i załog ę. Zawsze 
najpierw my śli o ludziach, dopiero potem o zadaniu. I za to go 
cenisz. 
 
Jürgen Keller (24 lata) – I oficer (oberleutnant) 
Arogancki dupek. Nazista, którego przysłano na miej sce Petera 
Zinke. Obecno ść na pokładzie tego zarozumiałego młodzika jest 
kolejnym powodem dla którego żałujesz śmierci Petera.  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Rudolf Deecke (29 lat) – I oficer (leutnant) 
Sprawia wra żenie wiecznie zagubionego i przestraszonego. Tak 
nie powinien zachowywa ć si ę oficer niemieckiej floty wojennej. 
To prawda, że jest cierpliwy i spokojny, ale jak na twój gust 
za bardzo.  
 
Kurt Gessner (29 lat) – radiooperator (fähnrich) 
Pewny siebie młody człowiek, który dopiero kilka ty godni temu 
trafił na U-666. Zawsze u śmiechni ęty, towarzyski i dowcipny. 
Zupełnie twoje przeciwie ństwo, ale go polubiłe ś i mu pomagałe ś 
w wielu sprawach. 
 
Katherine Lange (26 lat) – hydroakustyk (fähnrich) 
Twoja pi ękna żona. Kochasz j ą bardzo. Zdajesz sobie spraw ę, że 
wszyscy m ężczy źni na okr ęcie jej po żądaj ą. Jeste ś o ni ą 
chorobliwie zazdrosny i nie wyobra żasz sobie życia bez niej.  
 
Otto Breidenbach (32 lata) – mikser torped (fähnric h) 
Sumienny marynarz. Troch ę z temperamentu podobny do ciebie. 
Niezbyt towarzyski, unika kontaktu z lud źmi. Spokojny i 
powści ągliwy. 
 
Hans Neumann (45 lat) – oficer SS (standartenführer ) 
Wulgarny i opryskliwy oficer SS. Znasz takich jak o n. Nazi ści 
bezwzgl ędnie oddani swojej ideologii, gotowi dla Hitlera 
rzuci ć si ę w ogie ń, a przy okazji poci ągnąć ze sob ą innych.  
 
Eva Zinke (30 lat) – meteorolog 
Ta kobieta wydaje si ę by ć soplem lodu. Zimna i zdystansowana. 
Tylko obserwuje. To ci ę przera ża. Tym bardziej, że posiada 
nazwisko Zinke. Mo że kto ś z rodziny? Czy jest tutaj żeby ci ę 
dr ęczy ć? 
 
Julia McGregor (25 lat) – meteorolog 
Młoda Szkotka i jak przystało na Szkotk ę pełna wigoru oraz 
temperamentu. Wydaje si ę, że jest tu wbrew swojej woli. 
Widzisz z jakim strachem spogl ąda na standartenführera SS 
Hansa Neumanna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

HANS NEUMANN 
 
Funkcja: esesman 
Stopie ń wojskowy: standartenführer (pułkownik) 
Wiek: 45 lat 
 
Twoje życie  
Pochodzisz z biednej rodziny. Twój ojciec zgin ął podczas I 
wojny światowej, a ty musiałe ś zaopiekowa ć si ę chor ą matk ą i 
dwiema młodszymi siostrami. A w domu bieda a ż piszczała. Maj ąc 
zaledwie 16 lat poszedłe ś do ci ężkiej pracy w kopalni. Ledwie 
starczało na chleb, ale na leki i czynsz ju ż nie. Żydowskie 
banki nie chciały udzieli ć kredytu, żydowski urz ędnik 
zachachm ęcił i nie dostali ście odszkodowania za śmier ć ojca. 
Właściciel kamienicy, niemiecki Żyd, nie miał dla was lito ści 
i wyrzucił na bruk. Matka zamarzła na ulicy, a sios try 
wyl ądowały w burdelu. Obie zmarły na syfilis. A to wszy stko 
przez Żydów, którzy za czasów Republiki Weimarskiej mieli jak 
u pana Boga za piecem. 
Ale nadeszła sprawiedliwo ść. Nazi ści przej ęli władz ę w 
Niemczech i zrobili porz ądek z t ą brudn ą hałastr ą. Żydom 
pozabierano maj ątki i deportowano z Rzeszy. Ale tobie było 
mało. Ty pragn ąłe ś zemsty. Za matk ę i siostry. Dlatego 
zapisałe ś si ę do NSDAP, a potem trafiłe ś do oddziałów SS. 
Dotychczas zajmowałe ś si ę wywózk ą Żydów do obozu w Auschwitz, 
lecz po awansie na standartenführera otrzymałe ś przeniesienie 
do Ahnenerbe. 
Ahnenerbe to tajna organizacja zajmuj ąca si ę badaniem 
materiałów archeologicznych i artefaktów. Adolf Hit ler wierzy, 
że staro żytno ść skrywa niewiarygodne sekrety, które mog ą 
posłu żyć III Rzeszy. Wysłano ciebie na Bliski Wschód żeby ś 
odkrył tajemnic ę sumeryjskiego demona khaulu alu’u  (w 
tłumaczeniu: złowrogi demon), który przed eonami pr zybył z 
gwiazd. Teraz le ży u śpiony na dnie Oceanu Atlantyckiego 
niedaleko wybrze ży Grenlandii. 
W gruzach sumeryjskiego miasta pewien szkocki arche olog o 
nazwisku McGregor i jego córka Julia odnale źli tajemnicz ą 
szkatuł ę. Ale nie nacieszyli si ę ni ą długo. Oddział SS 
wkroczył do ich obozu i zabezpieczył znalezisko, a archeologów 
aresztował. Gdy przybyłe ś na miejsce rozpocz ąłe ś 
przesłuchania.  Artefakt okazał si ę by ć pot ężnym źródłem 
energii generuj ącym pr ąd elektryczny. Ale to nie koniec. Na 
szkatule wyryte zostało zakl ęcie w j ęzyku sumeryjskim, które 
wypowiedziane w miejscu spoczynku khaulu alu’u ma go 
przebudzi ć. Według ezoteryków, którymi otacza si ę  Hitler, 
demon b ędzie słu żył nowym panom spod znaku swastyki. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Misja  
Do dyspozycji otrzymałe ś okr ęt podwodny U-666, na który 
przetransportowano skrzyni ę z artefaktem. Załoga okr ętu jest 
przekonana, że to boje meteorologiczne. Musicie dopłyn ąć pod 
wybrze że Grenlandi i przebudzi ć khaulu alu’u. Na czas misji 
przydzielono ci asystentk ę Ev ę Zink ę, która potrafi odczyta ć 
formuł ę zakl ęcia. Podoba ci si ę ta kobieta. Zimna, opanowana – 
typowa Niemka. Byłaby dobr ą żoną.  
W razie czego zabrałe ś ze sob ą Juli ę McGregor, która te ż 
potrafi odczyta ć zakl ęcie. Zagroziłe ś, że jak nie b ędzie 
współpracowa ć, to przez radio wyda rozkaz żeby zamordowano jej 
ojca. Obie kobiety maj ą udawa ć meteorologów. 
Po wej ściu na pokład od razu wyczułe ś Żyda. Masz niesamowity 
dar ich wyczuwania. To niedopuszczalne, żeby na niemieckim 
okr ęcie słu żył Żyd. Musisz go wykry ć i unieszkodliwi ć. 
 
 
Umiej ętno ści  
bro ń palna, niesubordynacja, poza jurysdykcj ą  
 
 
Cele  
+ doprowadzi ć do przebudzenia khaulu alu’u 
+ wykry ć na pokładzie Żyda 
+ zdoby ć wzgl ędy Evy Zinke 
 
 
Wskazówki do odrywania roli  

� Duża pewno ść siebie i arogancja typowa dla esesmanów 
� Rubaszny, wulgarny i opryskliwy 
� Agresywny, wybuchowy, impulsywny 
� Dominuj ący i władczy, od innych oczekuje podporz ądkowania 
� Wszystkich traktuje z góry, lubi przewodzi ć i organizowa ć 

prac ę 
 
 
Relacje  
Ernst von Wilberg (36 lat) – dowódca okr ętu (kapitänleutnant) 
Słyszałe ś o nim wiele dobrego, ale równie ż złego. Jeden z 
najlepszych wilków morskich jakich miała niemiecka marynarka 
wojenna. Podobno jednak w ostatnim jest zgorzkniały  i bez 
wiary w III Rzesz ę.  
 
Jürgen Keller (24 lata) – I oficer (oberleutnant) 
Ambity i pewny siebie młody człowiek. Nazista tak j ak i ty 
nielubi ący Żydów. Gor ąco wierzy w Adolfa Hitlera i 
Tysi ącletni ą Rzesz ę. Takich ludzi ten naród potrzebuje. Takich 
ludzi potrzebujesz ty.  
 
 
 



 
 

 
 

Rudolf Deecke (31 lat) – II oficer (leutnant) 
Pochodzi z Austrii. Spokojny, cichy i l ękliwy. To dobrze, w 
razie czego b ędzie mo żna go zastraszy ć. Interesuje ciebie bo 
jest oficerem odpowiedzialnym za arsenał broni na o kr ęcie. 
 
Kurt Gessner (29 lat) – radiooperator (fähnrich) 
Pewny siebie i tryskaj ący poczuciem humoru. To jeden z tych 
drani co z u śmiechem na ustach rzucaj ą si ę w najwi ększ ą 
zadymę. Takich ludzi lubisz i cenisz.  
 
Katherine Lange (26 lat) – hydroakustyk (fähnrich) 
Kobieta na pokładzie i do tego oficer. Nigdy nie za akceptujesz 
kobiet w wojsku. Według ciebie powinny siedzie ć w domach i 
usługiwa ć mężom. Ale trzeba przyzna ć, że niezwykle atrakcyjna.  
 
Otto Breidenbach (32 lata) – mikser torped (fähnric h) 
Sumienny marynarz. Niezbyt towarzyski, unika kontak tu z 
lud źmi. Spokojny i pow ści ągliwy. Tacy jak oni zazwyczaj 
pozostaj ą niezauwa żalni. 
 
Bruno Lange (46 lat) – sternik (bootsmann) 
To jest prawdziwy wilk morski. Weteran z I wojny światowej. 
Posępny, milcz ący i wykonuj ący swoje obowi ązki bez cienia 
wątpliwo ści. Lojalny wobec dowódcy okr ętu. Zazdrosny o żonę 
Katherin ę.   
 
Eva Zinke (30 lat) – meteorolog 
Pracuje tak jak i ty w Ahnenerbe wi ęc jest we wszystko 
wtajemniczona. Przydzielono ci j ą jako asystentk ę. Zna si ę na 
historii bliskiego wschodu i archeologii. Podoba ci  si ę. 
 
Julia McGregor (25 lat) – meteorolog 
Morze jest pełne niebezpiecze ństw i zawsze mo że zdarzy ć si ę 
wypadek. Lepiej mie ć dwoje osób, które potrafi ą odczyta ć 
zakl ęcie z artefaktu. Je śli nie b ędzie współpracowa ć zgładzisz 
jej ojca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

EVA ZINKE 
 
Funkcja: archeolog 
Stopie ń wojskowy: brak 
Wiek: 30 lat 
 
Twoje życie  
Została ś wychowana w ideologii nazistowskiej. Rodzice 
zaprz ęgni ęci w tryby hitlerowskiej machiny nie szcz ędzili 
stara ń dla budowy Tysi ącletniej Rzeszy. Nic wi ęc dziwnego, że 
bardziej byli dumni z twojego młodszego brata Peter a robi ącego 
karier ę wojskow ą w Kriegsmarine ni ż z ciebie – absolwentki 
archeologii. Według nich, śl ęcz ąc nad staro żytnymi zwojami, w 
żaden sposób nie dokładasz si ę do wielkiego faszystowskiego 
działa. Mo że zmieniliby zdanie gdyby dowiedzieli si ę, co tak 
naprawd ę robisz? Ale to musi pozosta ć tajemnic ą. 
Na pocz ątku wojny została ś zwerbowana do Ahnenerbe – tajnej 
organizacji zajmuj ącej si ę badaniem tajemniczych artefaktów. 
Adolf Hitler wierzył, że staro żytno ść skrywa niewiarygodne 
sekrety, które mog ą posłu żyć III Rzeszy. Brała ś ju ż udział w 
wyprawie po Włóczni ę Przeznaczenia, Ark ę Noego i Świ ętego 
Graala, ale jak na razie niczego nie znale źli ście. Ale ty i 
inni archeolodzy z Ahnenerbe nie tracicie nadziei. Wierzycie, 
że wreszcie znajdziecie wunderwaffe. 
Nie znaczy to, że nie ceniła ś tego co robił Peter. Słu żył na 
okr ętach podwodnych. Bardzo kochała ś swojego młodszego 
braciszka. Dlatego gdy dowiedziała ś si ę o jego śmierci bardzo 
to prze żyła ś. Zgin ął w Kilonii, wychodz ąc z portowej tawerny. 
Zastał napadni ęty przez jaki ś bandytów, którzy go zakatowali 
na śmier ć i okradli. Tak przynajmniej brzmi oficjalny raport  
policyjny. Za bardzo w to jednak nie wierzysz. Pode jrzewasz, 
że za śmierci ą twojego brata kryje si ę co ś wi ęcej. Mo że 
będziesz miała okazj ę to zbada ć, bo zbiegiem okoliczno ści 
trafiła ś na U-666 okr ęt, na którym słu żył jako I oficer.  
Przydzielono ci ę jako adiutantk ę do standartenführera  SS 
Hansa Neumanna i od pewnego czasu badacie tajemnic ę 
sumeryjskiego demona khaulu alu’u  (w tłumaczeniu: złowrogi 
demon). Według legendy demon przybył z gwiazd przed  tysi ącami 
lat i teraz le ży u śpiony w podwodnym mie ście na dnie Oceanu 
Atlantyckiego niedaleko wybrze ży Grenlandii. Pewien szkocki 
archeolog o nazwisku McGregor  i jego córka Julia o dnale źli na 
Bliskim Wschodzie dziwn ą szkatułk ę, która jest pot ężnym 
źródłem energii generuj ącym pr ąd elektryczny. Dzi ęki temu 
stanowi pot ężny artefakt. Ale to nie wszystko. Na szkatule 
wyryte zostało zakl ęcie w j ęzyku sumeryjskim, które 
wypowiedziane w miejscu spoczynku khaulu alu’u ma go 
przebudzi ć. Według ezoteryków, którymi otacza si ę  Hitler, 
demon b ędzie słu żył nowym panom spod znaku swastyki. Oddział 
SS wkroczył do obozu archeologów i zabezpieczył zna lezisko. 
McGregora i jego córk ę aresztowano. 



 
 

 
 

Misja  
Wraz z standartenführerem Hansem Neumannem i córk ą szkockiego 
archeologa, któr ą nie wiadomo po co Neumann zabrał ze sob ą, 
macie na U-666 popłyn ąć na miejsce spoczynku khaulu alu’u i go 
przebudzi ć.  W ładowni znajduje si ę skrzynia ze szkatuł ą. 
Załoga została poinformowana, że b ędziecie u wybrze ży 
Grenlandii stawia ć WFS (Wetterfunkstation-See) czyli 
meteorologiczne boje radiowe. Nie mo żesz si ę zdradzi ć, że 
jeste ś archeologiem. Masz podawa ć si ę za meteorologa. 
 
 
Umiej ętno ści  
 wiedza naukowa, niesubordynacja, poza jurysdykcj ą 
 
 
Cele  
+ doprowadzi ć do przebudzenia khaulu alu’u  
+ dowiedzie ć si ę prawdy o śmierci brata 
+ ukry ć fakt, że nie jeste ś meteorologiem 
 
 
Wskazówki do odrywania roli  

� Zimna i wyniosła, sprawia wra żenie aroganckiej 
� Solidna w wypełnianiu obowi ązków wzgl ędem III Rzeszy 
� Zrównowa żona, pow ści ągliwa i zdystansowana 
� Ostro żna i podejrzliwa, wszystko musi dokładnie sprawdzi ć 
� Przygl ąda si ę ludziom uwa żnie ich obserwuj ąc 

 
 
Relacje  
Ernst von Wilberg (36 lat) – dowódca okr ętu (kapitänleutnant) 
Wygląda na morskiego wilka i weterana wielu bitew. Tylko  twarz 
ma zapadni ęt ą, oczy zgaszone i jest zgorzkniały. Nie 
przypomina w niczym tych oficerów w Berlinie, którz y w 
wypolerowanych mundurach paraduj ą przed Hitlerem.  
 
Jürgen Keller (24 lata) – I oficer (oberleutnant) 
Ambitny, pewny siebie i gor ąco wierz ący w Tysi ącletni ą Rzesz ę. 
Troch ę przypomina ci brata. Te ż był nadgorliwym idealist ą. 
Keller przeszedł tutaj na miejsce Petera. 
 
Rudolf Deecke (31 lat) – II oficer (leutnant) 
Podobno pochodzi z Austrii, ale jak na Austriaka je st bardzo 
cichy i spokojny. A przecie ż oni zazwyczaj s ą gło śni, 
grubia ńscy i chełpliwy. Deecke stanowi ich przeciwie ństwo. 
Można nawet powiedzie ć, że jest l ękliwy i paranoiczny.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Kurt Gessner (29 lat) – radiooperator (fähnrich) 
Potrafi zwróci ć na siebie uwag ę. Szczególnie uwag ę kobiet. 
Nienaganna aryjska uroda, szeroki u śmiech, pewno ść siebie i 
doskonałe poczucie humoru. Ten m ężczyzna zaintrygował nawet 
ciebie. A przecie ż zawsze jeste ś pow ści ągliwa w tych sprawach.  
 
Katherine Lange (26 lat) – hydroakustyk (fähnrich) 
Zdziwiła ś si ę widz ąc na pokładzie kobiet ę – młodszego oficera. 
Musi by ć dzielna, że sobie poradziła w tym świecie 
zdominowanym przez m ężczyzn. 
 
Otto Breidenbach (32 lata) – mikser torped (fähnric h) 
Niezbyt towarzyski m ężczyzna nie wychylaj ący nosa z luku 
torpedowego. Unika kontaktu z lud źmi. Spokojny i pow ści ągliwy. 
Widać, że jest nie śmiały wobec kobiet. 
 
Bruno Lange (46 lat) – sternik (bootsmann) 
Weteran z I wojny światowej. Pos ępny, milcz ący i wykonuj ący 
swoje obowi ązki bez jednej skargi. Opanowany i perfekcyjny. 
Zazdrosny o żonę. 
 
Hans Neumann (45 lat) – oficer SS (standartenführer ) 
Twój szef w Ahnenerbe i to on zawiaduje cał ą akcj ą 
przebudzenia demona. Jeste ś jego asystentk ą. Rubaszny, 
wulgarny i opryskliwy. Wszystkich traktuje z góry. Ale za to 
pewny siebie i stanowczy. Zdaje si ę, że wpadła ś mu w oko.    
 
Julia McGregor (25 lat) – meteorolog 
Córka szkockiego archeologa, który odkrył szkatuł ę. Pono ć 
dziewczyna sama te ż zajmuje si ę archeologi ą. Nie wiesz po co 
Neumann j ą zabrał na misj ę? Podejrzewasz, że chciał mie ć 
specjalist ę od staro żytnych Sumerów. Ale przecie ż ty powinna ś 
mu wystarczy ć.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

JULIA MCGREGOR 
 
Funkcja: archeolog 
Stopie ń wojskowy: brak 
Wiek: 25 lat 
 
Twoje życie  
Jeste ś Szkotk ą pochodz ącą z rodu o du żych tradycjach. Twój 
ojciec to światowej klasy autorytet w sprawach kultury i 
religii staro żytno ści. Poszła ś w jego ślady i sko ńczyła ś 
archeologi ę na brytyjskim uniwersytecie. Od jakiego ś czasu 
razem pracujecie. Wiele si ę przy nim nauczyła ś. 
Wojna zastała was na Bliskim Wschodzie, gdy badali ście 
tajemnic ę jednego z najpot ężniejszego sumeryjskiego demona 
okre ślanego mianem khatu alu’u  (w tłumaczeniu: złowrogi 
demon), który przed eonami przybył z gwiazd. Teraz le ży 
uśpiony na dnie Oceanu Atlantyckiego niedaleko wybrze ży 
Grenlandii. Demon jest nazywany „Panem Snów” i choc ia ż 
znajduje si ę w letargu potrafi zsyła ć na ludzi sny. Pomimo 
okupacji Bliskiego Wschodu przez Niemców, twój ojci ec nie 
chciał przerywa ć bada ń. Opłaciło si ę. Na jednym z wykopalisk 
znale źli ście niezwykł ą szkatuł ę. Artefakt okazał si ę by ć 
pot ężnym źródłem energii generuj ącym pr ąd elektryczny! Ale to 
nie wszystko. Na szkatule wyryte zostało zakl ęcie w j ęzyku 
sumeryjskim, które wypowiedziane w miejscu spoczynk u khaulu 
alu’u, ma go przebudzi ć. Trzeba by ć jednak szalonym żeby to 
uczyni ć, bo wówczas demon zgładzi cały świat. Niestety nie 
wszyscy to rozumiej ą. 
W tym samym dniu, w którym znale źli ście szkatuł ę do obozu 
wpadli niemieccy żołnierze, aresztuj ąc was i rekwiruj ąc 
znalezisko. Przesłuchiwał was standartenführer SS H ans 
Neumann, który ubzdurał sobie, że przebudzony khaulu alu’u 
ujrzawszy symbole swastyki b ędzie słu żył Rzeszy Niemieckiej. 
Ty doskonale wiesz, że sumeryjski demon nie ma nad sob ą panów.  
Znasz j ęzyk sumeryjski i potrafisz odczyta ć zakl ęcie ze 
szkatuły. Dlatego standartenführer SS Hans Neumann zło żył ci 
propozycj ę z tych „nie do odrzucenia”. Masz razem z nim płyn ąć 
na miejsce spoczynku khaulu alu’u i przebudzi ć demona. Je śli 
tego nie zrobisz Neumann wyda przez radio rozkaz żeby 
zgładzono twojego ojca. Je śli pomo żesz, ty i ojciec b ędziecie 
wolni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Misja  
Trafiła ś na niemiecki okr ęt podwodny U-666. Załoga jest 
przekonana, że płyniecie do wybrze ży Grenlandii z misj ą 
meteorologiczn ą, ale ty wiesz jaki jest prawdziwy cel wyprawy. 
Masz wszystkim mówi ć, że jeste ś meteorologiem. Na pokładzie 
znajduje si ę artefakt. Podczas rejsu musisz znale źć sposób 
żeby powstrzyma ć przywołanie khaulu alu’u . Nie mo żesz tak że 
pozwoli ć, żeby U-666 z artefaktem generuj ącym pr ąd trafił w 
niepowołane r ęce. Idealnym rozwi ązaniem byłoby gdyby U-666 
trafił w r ęce Brytyjczyków. 
 
 
Umiej ętno ści  
medycyna, wiedza naukowa, poza jurysdykcj ą 
 
 
Cele  
+ nie dopu ści ć do przebudzenia khaulu alu’u 
+ znale źć sposób na uratowanie ojca 
+ sprawi ć żeby U-666 popłyn ął na zachód, do Wielkiej Brytanii 
 
 
Wskazówki do odrywania roli  

� Żywa i energiczna optymistka 
� Sympatyczna, wra żliwa i otwarta na ludzi 
� Pełna wigoru i temperamentu 
� Mówiąca to co my śli bez żadnej obawy i skr ępowania 
� Strach maskuje gadatliwo ści ą i kokieteri ą 
� Stara si ę łagodzi ć konflikty 

 
 
Relacje  
Ernst von Wilberg (36 lat) – dowódca okr ętu (kapitänleutnant) 
Cieszy si ę sporym autorytetem w śród załogi. Niektórzy s ą 
gotowi za nim pój ść w ogie ń, chocia ż on sam nie wyra ża 
zbytniego entuzjazmu w stosunku do Hitlera i III Rz eszy.  
 
Jürgen Keller (24 lata) – I oficer (oberleutnant) 
Typowy nazista bełkocz ący cały czas o Hitlerze i Tysi ącletniej 
Rzeszy. Ambitny, pewny siebie, arogancji. Traktuje wszystkich 
z góry. Lepiej mu schodzi ć z drogi.   
 
Rudolf Deecke (31 lat) – II oficer (leutnant) 
Człowiek skryty i milcz ący. Bardzo spokojny, nigdy nie 
widziała ś żeby krzyczał na załog ę.  Wzbudził twoj ą sympati ę, 
gdy ż jest zupełnym przeciwie ństwem I oficera.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Kurt Gessner (29 lat) – radiooperator (fähnrich) 
Pewny siebie przystojny m ężczyzna Wiecznie tryska optymizmem i 
uśmiech nie schodzi z jego twarzy. Dowcipny i pełen u roku. 
Niewątpliwie potrafi oczarowa ć ka żdą kobiet ę. Gdyby tylko nie 
był Niemcem… 
 
Katherine Lange (26 lat) – hydroakustyk (fähnrich) 
Kobieta na pokładzie niemieckiego okr ętu podwodnego to 
rzadko ść. Ta jednak dzielnie sobie radzi z obowi ązkami i 
natr ętnymi marynarzami. Jej m ąż jest sternikiem na tym samym 
okr ęcie. 
 
Otto Breidenbach (32 lata) – mikser torped (fähnric h) 
Niezbyt towarzyski m ężczyzna nie wychylaj ący nosa z luku 
torpedowego. Unika kontaktu z lud źmi. Spokojny i pow ści ągliwy. 
Widać, że jest nie śmiały wobec kobiet. 
 
Bruno Lange (46 lat) – sternik (bootsmann) 
Mąż Katherine. Wida ć jak cały czas wodzi za ni ą wzrokiem i 
wścieka si ę, gdy rozmawia z innymi m ężczyznami. Poza tym 
wydaje si ę by ć spokojny i opanowany. Weteran I wojny 
światowej.  
 
Hans Neumann (45 lat) – oficer SS (standartenführer ) 
Nienawidzisz tego człowieka, ale jeste ś od niego uzale żniona. 
Cechuje go typowa niemiecka arogancja i buta. Potra fi by ć 
okrutny, o czym si ę przekonała ś podczas przesłucha ń. Wulgarny 
i opryskliwy dla ludzi. Nawet swoich rodaków traktu je z góry.  
 
Eva Zinke (30 lat) – meteorolog 
Asystentka Hansa Neumanna. Podobnie jak ty ma si ę podawa ć za 
meteorologa. Z tego co zd ążyła ś si ę zorientowa ć zna si ę na 
archeologii. Nie wiesz czy uda ci si ę nawi ązać z ni ą jaki ś 
kontakt, bo sprawia wra żenie zimnej i wyniosłej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ERICH KLUGE 
 
Funkcja: Abwehra 
Stopie ń wojskowy: Hauptman (kapitan)  
Wiek: 44 lata 
 
Twoje życie  
Od pi ętnastu lat pracujesz w Abwehrze, w pionie kontrwywi adu 
odnosz ąc na tym polu olbrzymie sukcesy. To wła śnie dzi ęki 
tobie rozpracowano brytyjsk ą siatk ę wywiadowcz ą w sztabie 
Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu. To ty wytropiłe ś 
niebezpiecznego agenta radzieckiego w strukturach S S. To ty 
znalazłe ś zdrajców w śród oficerów niemieckich planuj ących 
zamach na Hitlera. Uchodzisz, za asa kontrwywiadu i  potrafisz 
rozpracowa ć ka żdą zawił ą spraw ę. Mówi ą o tobie, że masz 
zdolno ści analityczne niczym Sherlock Holmes. Cieszy ci ę to i 
jeste ś z tego dumny, ale jednocze śnie czujesz niedosyt. Inni 
twoi koledzy ju ż dawno awansowali na wysokie stanowiska w 
sztabie. A ciebie ci ągle posyłaj ą w teren. Jak cho ćby i teraz. 
Do Abwehry dotarła informacja, że na wypływaj ącym wła śnie z 
Kolonii okr ęcie podwodnym U-666 znajduje si ę członek tajnej 
organizacji spiskowej Czarna Orkiestra, której głów nym celem 
jest obalenie rz ądów Adolfa Hitlera. Ci zdrajcy narodu 
Niemieckiego od pocz ątku wojny współpracuj ą z Brytyjczykami i 
robi ą wszystko żeby Rzesza przegrała wojn ę. Twoim zadaniem 
jest wykry ć spiskowca zanim ten doprowadzi do katastrofy. 
Obawiasz si ę, że może spowodowa ć, że misja zako ńczy si ę 
niepowodzeniem lub nawet zniszczenie okr ętu.  
Po raz kolejny przydzielono ci zadanie w terenie. B ędziesz 
marzn ął, mokn ął i pewnie niewiele spał. Masz ju ż dosy ć 
niewygód i bycia oficerem operacyjnym. Nie masz ju ż dwudziestu 
lat! Chcesz do sztabu, na ciepł ą posadk ę, gdzie w fotelu 
mógłby ś pyka ć fajeczk ę, pi ć koniak i gapi ć si ę w dekolt 
sekretarki. Ale nie zanosi si ę na to, żeby to miało szybko 
nast ąpi ć.  
A może jednak jest szansa? Śledztwo b ędziesz prowadził wraz z 
hauptman Mari ą Canaris, siostrzenic ą słynnego kontradmirała 
Wilhelma Canarisa – szefa Abwehry. Musisz tylko zdo być jej 
sympati ę i wzgl ędy, a na pewno szepnie słówko stryjowi w twoim 
imieniu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Misja  
Wraz z Mari ą Canaris przybyli ście do portu w Kilonii w 
ostatniej chwili. Wsiedli ście na pokład w momencie, kiedy 
rzucano cumy. Oczywi ście załoga nie spodziewa si ę was, ale 
odpowiednie dokumenty zezwalaj ące na pobyt dwóch oficerów 
Abwehry załatwiaj ą spraw ę. Nie musicie si ę tłumaczy ć po co tu 
jeste ście. To wam ułatwi zadanie, jak członkowie załogi b ędą 
przera żeni.  
Misj ą U-666 jest podpłyni ęcie pod wybrze że Grenlandii i 
postawienie WFS (Wetterfunkstation-See) czyli 
meteorologicznych boi radiowych do monitorowania po gody. Zatem 
masz wiele czasu na rozwikłanie, kto z członków zał ogi jest 
spiskowcem. Dostałe ś dossier wszystkich oficerów i 
podoficerów, to mo że ci pomóc w śledztwie. 
 
 
Umiej ętno ści  
autorytet, przesłuchanie, niesubordynacja 
 
 
Cele  
+ wykry ć członka organizacji spiskowej Czarna Orkiestra 
+ zdoby ć przychylno ść Marii Canaris 
+ sprawi ć żeby U-666 bezpiecznie powrócił do Niemiec  
 
 
Wskazówki do odrywania roli  

� Impulsywny i żywiołowy 
� Towarzyski, uprzejmy i szarmancki 
� Uwielbia rozmowy o sztuce 
� Dżentelmen-oficer w ka żdym calu 
� Nienawidzi SS, uwa ża ich za zwykłych bandytów. 
 

 
Relacje  
Erns von Wilberg (36 lat) – dowódca okr ętu (kapitänleutnant) 
Zgorzkniały facet, który pragnie jak najszybszego s kończenia 
wojny i powrotu do domu. Doskonale go rozumiesz, te ż masz 
dosy ć pracy w terenie i przeszedłby ś na zasłu żoną emerytur ę. 
Widać, że załoga go szanuje pomimo tego, że pozwala sobie na 
kąśliwe uwagi wobec III Rzeszy. 
 
Jürgen Keller (24 lata) – I oficer (oberleutnant) 
Arogancki nazista dopiero od 2 miesi ęcy na okr ęcie. Słyszałe ś 
o nim. Abwehra pomogła mu w zaj ęciu stanowiska I oficera, 
pozbywaj ąc si ę poprzednija. Sztab chciał żeby przy dowódcy 
okr ętu znajdował si ę kto ś oddany ideologii nazistowskiej i 
miał na niego baczenie.  
 
 
 



 
 

 
 

Rudolf Deecke (31 lat) – II oficer (leutnant) 
Cichy, spokojny, mało towarzyski. W sumie nic wi ęcej w jego 
aktach si ę nie znajduje. Świadkowie twierdz ą, że czasami w 
jego oczach pojawia si ę paniczny l ęk. Albo co ś ukrywa, albo 
działania wojenne odbiły si ę pi ętnem na jego systemie 
nerwowym.  
 
Kurt Gessner (29 lat) – radiooperator (fähnrich) 
Radiooperator, który przydział na U-666 dostał zale dwie kilka 
tygodni temu. Otwarty na ludzi, zadowolony z życia i pewny 
siebie m ężczyzna. Podobno pies na baby, wi ęc musisz uwa żać 
żeby nie zbałamucił ci Marii Canaris. 
 
Katherine Lange (26 lat) – hydroakustyk (fähnrich) 
Jedna z niewielu kobiet w słu żbie Kriegsmarine. Od dwóch lat 
świetnie radzi sobie na okr ęcie podwodnym. Rok temu wyszła za 
starszego od siebie o 20 lat sternika Bruno Lange. 
 
Otto Breidenbach (32 lata) – mikser torped (fähnric h) 
Sumienny marynarz. Podobno nigdy nie było z nim żadnych 
problemów. Niezbyt towarzyski, unika kontaktu z lud źmi. 
Spokojny i pow ści ągliwy.  
 
Bruno Lange (46 lat) – sternik (bootsmann) 
Podobno to jeden z tych ludzi, na których zawsze mo żna 
polega ć. Weteran I wojny światowej. Dla takich jak on okr ęt 
podwodny to dom. W aktach stoi, że jest solidny i obowi ązkowy, 
ale mało towarzyski. Zazwyczaj milcz ący i ponury. Pono ć bardzo 
zazdrosny o młod ą żonę. 
 
Maria Canaris (34 lata) – kontrwywiad Abwehra (haup tman) 
Urocza kobieta. Troch ę za bardzo chaotyczna jak na twój gust, 
ale z drugiej strony ma to swój urok. Masz nadziej ę, że wasza 
współpraca b ędzie si ę dobrze układa ć i szybko wykryjecie 
szpiega. A potem mo że szepnie dobre słowo o tobie swojemu 
stryjowi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

MARIA CANARIS 
 
Funkcja: Abwehra 
Stopie ń wojskowy: Hauptman (kapitan) 
Wiek: 34 lata 
 
Twoje życie  
Wspinanie si ę po drabinie kariery wojskowej nie było dla 
ciebie proste. Wbrew pozorom pokrewie ństwo ze słynnym 
admirałem Wilhelmem Canarisem - szefem Abwehry bard ziej ci w 
tym przeszkodziło ni ż pomogło. Wierzysz, że bez wstawiennictwa 
stryja i tak uzyskałaby ś wysokie stanowisko w wywiadzie 
wojskowym, bowiem jeste ś bystra, ambitna, inteligentna. A tak 
współpracownicy w Abwehrze spogl ądaj ą na ciebie z 
lekcewa żeniem, traktuj ąc jako protegowan ą Canarisa. Codziennie 
musisz udowadnia ć swoj ą warto ść i to ju ż ciebie m ęczy. Tak 
samo męcz ą ci ę ci wszyscy pochlebcy, którzy kr ęcą si ę wokół 
ciebie licz ąc, że załatwisz im co ś u stryja. Masz tego 
wszystkiego ju ż dosy ć. 
Z drugiej jednak strony gdyby nie stryj pozostałaby ś 
nie świadomą nazistk ą. To on pokazał ci ciemn ą stron ę faszyzmu 
i u świadomił do czego mo że doprowadzi ć. Wilhelm Canaris od 
wielu lat jest wrogiem fürera i nale ży do tajnej organizacji 
spiskowej Czarna Orkiestra, do której i ciebie wci ągnął. Jej 
głównym celem jest obalenie rz ądów Adolfa Hitlera. Od pocz ątku 
wojny współpracowali ście z Brytyjczykami. Wiesz, że to zdrada, 
ale robisz to wszystko dla dobra Niemiec. Wierzysz,  że po 
obaleniu Hitlera b ędzie mo żna dogada ć si ę z Aliantami i 
zako ńczy ć t ą bezsensown ą wojn ę. 
Do Abwehry dotarła informacja, że na wypływaj ącym wła śnie z 
Kolonii okr ęcie podwodnym U-666 znajduje si ę członek tajnej 
organizacji spiskowej Czarna Orkiestra. Zadanie jeg o wykrycia 
otrzymał as kontrwywiadu Abwehry Hauptman Erich Kul ge. Wilhelm 
Canaris nie mógł ju ż cofn ąć machiny wprowadzonej w ruch, ale 
mógł sprawi ć żeby ciebie te ż przydzielili do tej misji. Twoim 
zadaniem jest odnale źć członka Czarnej Orkiestry, ale nie po 
to żeby go zdemaskowa ć, lecz ostrzec przed dekonspiracj ą i 
razem z nim współpracowa ć. 
Hauptman Erich Kluge wydaje si ę by ć rozs ądnym człowiekiem. 
Ostatnim z niemieckich oficerów-d żentelmenów. A mo że uda ci 
si ę zwerbowa ć go do organizacji Czarna Orkiestra? Musisz by ć 
jednak bardzo ostro żna. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Misja  
Wraz z Erichem Kuge  przybyli ście do portu w Kilonii w 
ostatniej chwili. Wsiedli ście na pokład w momencie, kiedy 
rzucano cumy. Oczywi ście załoga nie spodziewa si ę was, ale 
odpowiednie dokumenty zezwalaj ące na pobyt dwóch oficerów 
Abwehry załatwi ą spraw ę. Nie musicie si ę tłumaczy ć po co tu 
jeste ście. Niech si ę domy ślaj ą. To ułatwi wam zadanie. 
Misj ą U-666 jest podpłyni ęcie pod wybrze że Grenlandii i 
postawienie WFS (Wetterfunkstation-See) czyli 
meteorologicznych boi radiowych do monitorowania po gody. Zatem 
masz wiele czasu na rozwikłanie, kto z członków zał ogi jest 
spiskowcem. Dostała ś dossier wszystkich oficerów i 
podoficerów, to mo że ci pomóc w śledztwie. 
 
Umiej ętno ści  
przesłuchanie, niesubordynacja, sabota ż 
 
 
Cele  
+ wykry ć członka organizacji spiskowej Czarna Orkiestra 
+ zwerbowa ć Ericha Kluge do stowarzyszenia Czarna Orkiestra 
+ nie da ć si ę zdekonspirowa ć 
 
 
Wskazówki do odrywania roli  

� Impulsywna i nieprzewidywalna 
� Nastawiona na natychmiastowe działanie 
� Niecierpliwa i chaotyczna 
� Wybucha gniewem, gdy kto ś podwa ża jej kompetencje 
� Nie potrafi trzyma ć j ęzyka za z ębami i jest szczera do 

bólu 
 
 

Relacje  
Erns von Wilberg (36 lat) – dowódca okr ętu (kapitänleutnant) 
Doskonały i inteligentny oficer, którego chwalił sa m Wilhelm 
Canaris. Jednak chodz ą pogłoski, że jest ju ż wypalony, 
zgorzkniały i jedyne o czym marzy to dotrwa ć bezpiecznie do 
końca wojny. Jest pod obserwacj ą Abwehry.   
 
Jürgen Keller (24 lata) – I oficer (oberleutnant) 
Arogancki nazista traktuj ący ludzi jak śmiecie. Taka kr ąży o 
nim opinia. Na okr ęcie dopiero od dwóch miesi ęcy. Został tam 
umieszczony żeby mie ć oko na dowódc ę okr ętu i w razie jego 
nielojalno ści obj ąć dowodzenie. 
 
Rudolf Deecke (31 lat) – II oficer (leutnant) 
Cichy, spokojny, mało towarzyski. W raporcie jaki o trzymała ś 
niewiele jest o nim informacji. Pochodzi z Austrii,  uko ńczył 
akademi ę morsk ą z wyró żnieniem, od kilku lat pływa na okr ętach 
podwodnych. Na razie niczym szczególnym si ę nie wsławił. 



 
 

 
 

 
Kurt Gessner (29 lat) – radiooperator (fähnrich) 
Radiooperator przydzielony na U-666 kilka tygodni t emu. 
Towarzyski, otwarty na ludzi, ch ętny do pomocy – tak oceniaj ą 
go inni. Uwodziciel. Podobno złamał serce niejednej  kobiecie.  
 
Katherine Lange (26 lat) – hydroakustyk (fähnrich) 
Jedna z niewielu kobiet w słu żbie Kriegsmarine. Podobno 
świetnie sobie radzi na stanowisku hydroakustyka. Pr zeło żeni 
przepowiadaj ą jej światł ą karier ę. Rok temu wyszła za 
starszego od siebie o 20 lat sternika Bruno Lange.  
 
Otto Breidenbach (32 lata) – mikser torped (fähnric h) 
Sumienny w wykonywaniu obowi ązków słu żbowych. Przeło żeni na 
niego nie narzekaj ą. Niezbyt towarzyski, unika kontaktu z 
lud źmi. Spokojny i pow ści ągliwy.  
 
Bruno Lange (46 lat) – sternik (bootsmann) 
Weteran I wojny światowej. To jeden z tych lojalnych 
żołnierzy, na których zawsze mo żna liczy ć. Najbardziej 
kompetentny członek załogi je śli chodzi o okr ęty podwodne. W 
aktach stoi, że jest solidny i obowi ązkowy. Zazwyczaj milcz ący 
i ponury. Zazdrosny o młod ą żonę. 
 
Erich Kluge (44 lata) – kontrwywiad Abwehra (hauptm an) 
Ostatni z oficerów d żentelmenów. Cierpliwy i spokojny, jest 
troch ę twoim przeciwie ństwem, ale masz nadziej ę, że 
znajdziecie wspólny j ęzyk. Nie przypomina tych durnych i 
zadufanych w sobie nazistów. Mo że uda si ę go nakłoni ć do 
twojej sprawy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

OTTO BREIDENBACH 
 
Funkcja: mikser torped 
Stopie ń wojskowy: fähnrich (chor ąży) 
Wiek: 32 lata 
 
Twoje życie  
Nigdy nie byłe ś nazist ą. Nie potrafiłe ś zrozumie ć jak mo żna 
wyznawać ideologi ę faszystowsk ą? Jak mo żna by ć ślepo oddanym 
takiemu tytanowi jakim jest Adolf Hitler? Przecie ż to 
szaleniec, który chce podbi ć cały świat nie przejmuj ąc si ę 
tym, że pozostawi na nim tylko zgliszcza. Niestety, wi ększo ść 
twoich rodaków tego nie rozumie i pod ążaj ą za nim z 
fanatyzmem. 
Gdy wybuchła wojna zaczynałe ś wła śnie prac ę w muzeum jako 
świe żo upieczony magister archeologii. Specjalizowałe ś si ę w 
kulturze i religii staro żytnych Sumerów. Dostałe ś jednak 
powołanie do wojska. Na szcz ęście trafiłe ś na okr ęt podwodny 
U-666 i pod komend ę kapitänleutnanta Ernsta von Wilberg, 
którego uwa żasz za wy śmienitego dowódc ę. 
Dwa lata temu zostałe ś zwerbowany do tajnej, spiskowej 
organizacji Czarna Orkiestra. Jej głównym celem jes t obalenie 
rz ądów Adolfa Hitlera. Cz ęsto współpracujecie z Brytyjczykami. 
Wiesz, że to zdrada, ale robisz to wszystko dla dobra Niemi ec. 
Wierzysz, że po obaleniu Hitlera b ędzie mo żna dogada ć si ę z 
Aliantami i zako ńczy ć t ą bezsensown ą wojn ę. 
Ostatni ą informacj ę jak ą otrzymałe ś z centrali mówiła o tym, 
że pokładzie U-666 pojawi si ę osoba nale żąca do organizacji 
Czarna Orkiestra. Nie b ędzie to jednak członek załogi U-666. 
Jeśli zdołasz nawi ążesz z ni ą kontakt, to b ędziesz miał na 
pokładzie sprzymierze ńca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Misja  
U-666 otrzymał nowe zadanie. Macie podpłyn ąć pod wybrze że 
Grenlandii i postawi ć tam WFS (Wetterfunkstation-See) czyli 
meteorologiczne boje radiowe do monitorowania pogod y. Misja z 
pozoru wydaje si ę by ć prosta, gdyby nie tajemniczy go ście, 
którzy maj ą płyn ąć z wami. Wczoraj na pokład przybył 
standartenführer SS Hans Neumann z dwiema młodymi k obietami, 
które przedstawił jako meteorologów. Niezwykło ści dodaje fakt, 
że jedna z nich jest Brytyjk ą. Nie wygl ąda na to, żeby była tu 
z własnej woli. Ponadto na okr ęt zostaje załadowana, szczelnie 
zamkni ęta drewniana skrzynia, do której nikt z załogi nie ma 
prawa dost ępu.  
Skrzyni ę postawiono w magazynie torped i dzi ęki temu miałe ś do 
niej dost ęp. Wyczekałe ś odpowiedni moment i zajrzałe ś do 
środka. Ku twojemu wielkiemu zdumieniu była tam szka tuła 
pochodz ąca ze staro żytnego Sumeru. Przypomniałe ś sobie wykłady 
ze studiów i wiesz, że szkatuła sama w sobie jest pot ężnym 
źródłem generuj ącym pr ąd elektryczny i stanowi nieoceniony 
artefakt, który mo że pomóc wygra ć Hitlerowi wojn ę. Nie mo żesz 
dopuści ć żeby artefakt wrócił do Niemiec. Oznacza to 
zniszczenie U-666, albo sprawienie żeby dowódca oddał okr ęt w 
r ęce wroga. Mo że ci w tym pomóc sprzymierzeniec z organizacji 
Czarna Orkiestra. 
 
 
Umiej ętno ści  
obsługa torped, sabota ż, wiedza naukowa 
 
 
Cele  
+ nawi ązać kontakt z członkiem organizacji Czarna Orkiestra 
+ nie dopu ści ć żeby U-666 wrócił do Niemiec z artefaktem na 
pokładzie 
+ nie da ć si ę zdekonspirowa ć 
 
 
Wskazówki do odrywania roli  

� Powści ągliwy w okazywaniu emocji 
� Mało towarzyski i nieskory do rozmów, nie śmiały wobec 

kobiet. 
� Sumienny w wykonywaniu obowi ązków 
� Spokojny i cierpliwy. 
� Nieufny, boi si ę, że zostanie zdekonspirowany. 

 
 
Relacje  
Ernst von Wilberg (36 lata) – dowódca okr ętu (kapitänleutnant) 
Najlepszy dowódca na jakiego mogłe ś trafi ć. Dba o swoich ludzi 
i chce dla nich jak najlepiej. Dla niego bezpiecze ństwo załogi 
jest czasem wa żniejsze ni ż rozkazy.  
 



 
 

 
 

 
Jürgen Keller (24 lata) – I oficer (oberleutnant) 
Arogancki i zadufany w sobie nazista. Młody zapalen iec gotów 
oddać swoje życie za Hitlera. Wszystkimi gardzi i traktuje z 
góry. 
 
Rudolf Deecke (31 lat) – II oficer (leutnant) 
Spokojny, cichy i mało towarzyski, ale zawsze mo żna na nim 
polega ć. Czasami w jego oczach pojawia si ę paniczny l ęk. Nie 
wiesz dlaczego? Opiekuje si ę zbrojowni ą na okr ęcie. 
 
Kurt Gessner (29 lat) – radiooperator (fähnrich) 
Nie zd ążyłe ś go jeszcze dobrze pozna ć, bo trafił na okr ęt 
zaledwie kilka tygodni temu. Wygl ąda na niezwykle zadowolonego 
z życia. Tryska poczuciem humoru i zawsze jest skory d o 
rozmowy. 
 
Katherine Lange (26 lat) – hydroakustyk (fähnrich) 
Urodziwa kobieta i do tego oficer. Wielu j ą adorowało, ale ona 
wybrała starszego od siebie o 20 lat Bruno Lange, z a którego 
wyszła za m ąż.  
 
Bruno Lange (46 lat) – sternik (bootsmann) 
Weteran I wojny światowej. Solidny i obowi ązkowy. Zazwyczaj 
ponury i milcz ący. Stał si ę troch ę bardziej towarzyski po 
ślubie z Katherin ą.  
 
Hans Neumann (45 lat) – oficer SS (standartenführer ) 
Rubaszny, wulgarny, opryskliwy. Typowy esesman. Nie  wiesz po 
co przybył na okr ęt, ale na pewno ma to zwi ązek z tajemnicz ą 
szkatuł ą. 
 
Eva Zinke (30 lat) – meteorolog 
Wyniosła i zimna kobieta. Zamieniłe ś z ni ą kilka słów i 
okazuje si ę, że lepiej zna si ę na archeologii ni ż na 
meteorologii.  
 
Julia McGregor (25 lat) – meteorolog 
Pełna wigoru i temperamentu młoda Brytyjka. Nie mas z poj ęcia 
co robi na U-666? Zapewne wie to standartenführer S S Hans 
Neumann, na którego kobieta patrzy z l ękiem.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SNY 

Sny nale ży wydrukowa ć, wyci ąć i rozda ć graczom podczas 
wydarzenia, w którym u żyty zostaje artefakt. Ka żdy na 
pokładzie U-666 zapada w gł ęboki sen, podczas którego 
doświadcza bardzo realnych i symbolicznych marze ń sennych. Dla 
podkre ślenia wagi tego wydarzenia i zbudowania odpowiednie go 
nastroju mo żna zgasi ć światła w pomieszczeniu, zapali ć świece 
i pu ści ć klimatyczn ą muzyk ę. Gracze otrzymuj ą około 5 minut na 
odczytanie snów. Potem wszystko wraca do normy. 
--------------------------------------------------- ----------- 

ERNST VON WILBERG - kapitan 
Silniki U-666 znowu pracuj ą! Jak cudownie słysze ć ich szum. 
Dziób okr ętu rozbryzguje fale, a ty stoj ąc na pokładzie, 
delektujesz si ę sło ńcem i podmuchami wiatru na twarzy. Niczego 
si ę nie boisz. Ani brytyjskich korwet, ani radzieckich  
trałowców. Po prostu jeste ś wolny. Wreszcie mo żesz odetchn ąć 
pełn ą piersi ą. W oddali dostrzegasz brzeg. Zarysy portu, do 
którego zmierza U-666. Wła śnie tam znajdziesz spokój i 
ukojenie.  
Silniki wyhamowały i sternik rozpocz ął podej ście do kei. Na 
nabrze żu gra orkiestra, u śmiechni ęte kobiety rzucaj ą kwiatami, 
dzieci powiewaj ą kolorowymi wst ążkami. Czujesz si ę szcz ęśliwy. 
Spogl ądasz na łopocz ący sztandar na dachu kapitanatu portu i w 
zdumieniu marszczysz brwi. To nie jest flaga Rzeszy  
Niemieckiej tylko bł ękitno-niebieska flaga Brytanii. Nie! Ona 
jest czerwona z symbolem sierpem i młota. To sztand ar Zwi ązku 
Radzickiego. Po chwili flaga znowu wydaje si ę by ć brytyjsk ą. I 
tak na zmian ę. Wzrok płata ci figle. Przecierasz oczy i 
wówczas widzisz stalowe ściany U-666. 
--------------------------------------------------- -------- 

JÜRGEN KELLER – I oficer 
Czujesz podmuch wiatru na twarzy, zapach drzew i ro ślin. 
Spogl ądasz w gór ę i dostrzegasz niebo zamiast stalowego sufitu 
U-666. Przecie ż jeszcze przed chwil ą byłe ś na okr ęcie, a teraz 
jeste ś… Rozgl ądasz si ę wokół. Cmentarz. Jeste ś na cmentarzu! W 
r ęku trzymasz wi ązank ę kwiatów i spogl ądasz na płyt ę 
nagrobkow ą Odczytujesz napis: OBERLEUTNANT PETER ZINKE 1917-
1943, I OFICER U-666. Nagle czujesz na ramieniu czy j ąś dło ń. 
Przechodz ą ciebie ciarki. Wiesz dobrze, czyja to dło ń. 
Odwracasz si ę i stajesz oko w oko z trupem. To Peter Zinke. 
Twarz ma zmasakrowan ą, zakrzepła krew zlepia włosy, prawe oko 
zakrywa opuchlizna. Ludzie z kontrwywiadu nie źle go urz ądzili. 
Zdajesz sobie spraw ę, że to twoja wina. On zgin ął, żeby ś ty 
mógł zaj ąć  miejsce I oficera. Peter Zinke wyci ąga 
zmasakrowan ą dło ń i wskazuje palcem nagrobek. Ponownie 
spogl ądasz na płyt ę. Napis zmienił si ę. Szeptem odczytujesz: 
OBERLEUTNANT JÜRGEN KELLER 1919-1943, I OFICER U-66 6. Cmentarz 
znika we mgle, a ty znowu patrzysz na stalowe ściany okr ętu. 



 
 

 
 

RUDOLF DEECKE – II oficer 
Wędrujesz brukowan ą ulic ą, w jakiej ś ci ężkiej, dusznej 
atmosferze. Twoje kroki dudni ą niewspółmiernie do otaczaj ących 
ci ę d źwi ęków. Wszystko wydaje si ę by ć nierealne, 
surrealistyczne wyj ęte z jakiego ś onirycznego obrazu. Jest 
pusto. Nigdzie nie dostrzegasz ludzi. Skr ęcasz w boczn ą 
uliczk ę i ju ż wiesz gdzie jeste ś. To żydowska dzielnica Pragi, 
ta sama, w której si ę wychowałe ś. Poznajesz podwórko 
rodzinnego domu. Dopiero teraz dostrzegasz ludzi. M ężczy źni 
nasz ą jarmułki, kobiety chusty. Prascy Żydzi. Twoja matka, 
ojciec, bracia, s ąsiedzi. Stoj ą w milczeniu i ci ę obserwuj ą. W 
ich oczach widzisz wyrzut, dezaprobat ę, pogard ę. 
Nagle dostrzegasz dziewczynk ę. Żydówkę tak ą jak ty. Poznajesz 
j ą, to wnuczka s ąsiadów, która co roku przyje żdżała do nich na 
wakacje. Przygl ądasz si ę jej rysom twarzy, oczom, kolorowi 
włosów i u świadamiasz sobie, że widzisz j ą na co dzie ń. Jak 
mogłe ś jej nie pami ęta ć? Przecie ż to Katherine Lange! W tej 
wła śnie mgła zasnuwa cał ą sceneri ę. Znowu widzisz stalowe 
ściany U-666. 
--------------------------------------------------- --------- 

BRUNO LANGE - sternik 
Stoisz przed portow ą tawern ą w Kilonii, tej samej przed któr ą 
zamordowałe ś Petera Zinke. To ten sam wieczór, to samo 
wydarzenie. Widzisz Petera le żącego na ziemi po bójce z tob ą. 
Ma zakrwawion ą twarz. Chcesz do niego podej ść, ratowa ć go, ale 
nie mo żesz si ę ruszy ć. Wykrzykujesz jego imi ę, ale d źwi ęk nie 
rozchodzi si ę. Wszystko rozgrywa si ę w sennej, dusznej i 
onirycznej atmosferze. Zaczynasz płaka ć. Z żalu i z 
bezsilno ści. Czujesz jak łzy płyn ą ci po policzku. 
Nagle zauwa żasz, że Peter otwiera oczy. Pijany i obolały jako ś 
podnosi si ę na nogi. Twoje oblicze rozja śnia u śmiech. On żyje! 
Ale w tej samej chwili dopadaj ą do niego jacy ś zamaskowani 
ludzie i ponownie obalaj ą na ziemi ę. Kopi ą le żącego, katuj ą do 
nieprzytomno ści, bij ą żeby zabi ć. Po wszystkim szybko znikaj ą 
w ciemnym zaułku. Nawet nie ukradli mu portfela. To  nie ty 
zamordowałe ś Petera! I nie był to te ż napad rabunkowy! Jeszcze 
przez dług ą chwil ę stoisz zszokowany tym co zobaczyłe ś. Potem 
senna panorama Kilonii rozpływa si ę i znowu masz przed sob ą 
stalowe ściany okr ętu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

KATHERINE LANGE – hydroakustyk 
Półmrok. Siedzisz na krze śle. Skr ępowana. Nie wiesz sk ąd si ę 
tu wzi ęła ś, ani kto ci ę zwi ązał. Próbujesz poruszy ć si ę i 
czujesz ból rozrywaj ący ka żdą cz ąstk ę twojego ciała. Krew 
spływa po policzku z rozci ętego łuku brwiowego i 
zmasakrowanego nosa. Zdajesz sobie spraw ę, że masz połamane 
żebra. W tej wła śnie chwili słyszysz kroki. Kto ś zapala 
żarówk ę i świeci ci prosto w oczy. Chwyta ciebie za włosy i 
odci ąga głow ę do tyłu. Uderza otwart ą dłoni ą w twarz. 
Krzyczysz z bólu. Dopiero teraz ogniskujesz wzrok i  
dostrzegasz oblicze swojego oprawcy. To standartenf ührer SS 
Hans Neumann. Krzyczy co ś do ciebie, wyzywa ci ę i cały czas 
zadaje pytania. Bardzo by ś chciała odpowiedzie ć i sprawi ć aby 
ten koszmar ju ż si ę sko ńczył, ale twoje usta poruszaj ą si ę, 
nie wydaj ąc żadnego d źwi ęku. Bezradnie spogl ądasz w oczy 
standartenführera Hansa Neumanna. Tym razem gładzi ci ę po 
policzku i przemawia łagodnie. Prosi żeby ś wyjawiła mu imi ę 
Żyda na pokładzie U-666 wówczas ty b ędziesz bezpieczna, bez 
wzgl ędu na to kim sama jeste ś. Kiwasz głow ą i zdradzasz jego 
imi ę, ale nie wiesz czy twój oprawca je usłyszał, bo ws zystko 
pogr ąża si ę we mgle. Otwierasz oczy i widzisz stalowe ściany 
U-666. 

KURT GESSNER - radiooperator 
Nie wiesz jakim sposobem, ale znalazłe ś si ę w moskiewskiej 
filharmonii. Wszystko jest bardzo nierealne, oniryc zne i 
senne. Wokół unosi si ę mgła, d źwi ęki rozchodz ą si ę 
zwielokrotnionym echem. Słyszysz skrzypce, wioloncz ele, 
waltornie, b ębny… rozpoczyna si ę koncert. Nie jeste ś w stanie 
rozpozna ć utworu. Brzmi nostalgicznie, przejmuj ąco i 
niepokoj ąco. Świta ci w głowie my śl, że taka muzyka nie mogła 
zosta ć napisana przez człowieka. Brzmienie instrumentów 
przyci ąga ci ę. Przebijasz si ę przez śnie żnobiał ą mgł ę id ąc jak 
w transie w stron ę podium dla orkiestry. Wreszcie dostrzegasz 
muzyków. Wszyscy ubrani s ą na czarno, ich instrumenty s ą 
równie czarne. Czarna Orkiestra. Czarna Orkiestra. Czarna 
Orkiestra. Muzyka narasta, rozbrzmiewa w ka żdym zak ątku 
filharmonii, rozbrzmiewa w ka żdym zakamarku twojej duszy. 
Zakrywasz sobie uszy, nie jeste ś w stanie dłu żej jej znie ść. I 
gdy ju ż my ślisz, że oszalejesz nagle budzisz si ę i ponownie 
widzisz stalowe ściany U-666. 
--------------------------------------------------- ----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

HANS NEUMANN – SS 
Nie wiesz jakim cudem znalazłe ś si ę w obozie koncentracyjnym w 
Auschwitz. Rozgl ądasz si ę i widzisz szare baraki, magazyny, 
budki stra żnicze, drut kolczasty otaczaj ący teren. Wszystko 
wydaje si ę by ć nierzeczywiste, oniryczne, pogr ążone w ci ężkie, 
dusznej mgle. W powietrzu rozbrzmiewa dziwna melodi a. Nie 
jeste ś w stanie okre śli ć jej źródła, zdaje si ę, że otacza ci ę 
zewsz ąd, a tak że jest w tobie. Brzmi w niej nostalgia, smutek, 
niepokój. 
Nagle we mgle widzisz jaki ś ruch, wynurzaj ące si ę na pozór 
ludzkie sylwetki. Ale poruszaj ą si ę jako ś dziwnie. 
Zdeformowane kształty, nienaturalnie powykr ęcane ko ńczyny oraz 
powłóczysty krok świadcz ą, że pr ędzej masz do czynienia z 
jakimi ś stworami.  Zaczynasz si ę ba ć. A oni zbli żaj ą si ę. 
Otaczaj ą ci ę kr ęgiem. Teraz dopiero mo żesz dojrze ć ich twarze, 
ludzkie ale zmasakrowane przez kolby karabinu i osz pecone 
przez tyfus. Dostrzegasz ich łachmany – to obozowe pasiaki i 
ju ż wiesz, że masz do czynienia z wi ęźniami. Żydzi, wsz ędzie 
Żydzi!  Strach przeradza si ę we w ściekło ść. Rzucasz si ę na 
nich. Ale ich jest wi ęcej, s ą silniejsi. Umierasz. Ostatnie co 
słyszysz to szept jednego z nich: „Jest nas wi ęcej, jest nas 
wi ęcej, jest nas wi ęcej”.  W tej wła śnie chwili budzisz si ę i 
widzisz stalowe ściany U-666.   

EVA ZINKE – archeolog 
Biel. Wsz ędzie biel. Biel a ż po horyzont. Zamarzni ęte morze, 
lodowe kry, pi ętrz ące si ę góry pokryte śniegiem. Mróz i 
wicher. W oddali wida ć lini ę brzegow ą. To Grenlandia – cel 
waszej podró ży. Stoisz na pokładzie U-666 i obserwujesz 
okolic ę. Jeste ś sama, zupełnie sama na tym lodowym odludziu. 
Chcesz kogo ś zawoła ć, ale z twojego gardła nie dobywa si ę 
żaden d źwi ęk. Za to wraz z zimnymi podmuchami wiatru 
chłoszcz ącym twoj ą twarz dociera do ciebie dziwna melodia. 
Niepokoj ąca, przejmuj ąca, staro żytna. Brzmi w niej nostalgia 
za dawnymi czasami pogrzebanymi przed tysi ącem lat.  
Nagle morze si ę rozst ępuje i wynurza si ę z niego pot ężne 
miasto. W niebo celuj ą upiorne wie że pokryte wodorostami, fale 
obmywaj ą schody wykute w marmurze, rze źby groteskowych istot 
spogl ądaj ą w dal pustymi oczodołami. Otwiera si ę brama, za 
któr ą dostrzegasz tylko czer ń.   W powietrzu rozbrzmiewaj ą 
tajemnicze słowa w zapomnianym ju ż j ęzyku Sumerów. To wła śnie 
zakl ęcie maj ące przebudzi ć khaulu alu’u.  Wreszcie muzyka 
milknie, słowa zakl ęcia oddalaj ą si ę wraz z echem. Wiesz, że 
zaraz stanie si ę co ś strasznego. Co ś potwornego wypełznie z 
bramy. W tej wła śnie chwili budzisz si ę i znowu widzisz 
stalowe ściany okr ętu. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

JULIA MCGREGOR – archeolog 
Na pokładzie U-666 znalazła ś si ę zupełnie sama. Wszystko jest 
nierzeczywiste, oniryczne i sk ąpane w g ęstej, śnie żnobiałej 
mgle. Z radiow ęzła s ączy si ę muzyka. Dziwna, nostalgiczna i 
niepokoj ąca. Nigdy wcze śniej takiej nie słyszała ś. Nagle do 
twoich uszu dochodzi sygnał radiostacji. Jest bardz o realny, 
przebija si ę przez d źwi ęki muzyki. Idziesz w kierunku źródła 
sygnału powoli przedzieraj ąc si ę przez g ęst ą mgł ę. Z ka żdym 
krokiem d źwi ęk narasta. Wreszcie docierasz na miejsce i 
widzisz plecy człowieka siedz ącego przy radiu. Rozpoznajesz w 
nim waszego radiooperatora - Kurta Gessnera. Nadaje  jak ąś 
wiadomo ść. Wtem zorientował si ę, że za nim stoisz, gwałtownie 
odwraca si ę i przez dłu ższ ą chwil ę uwa żnie ci si ę przygl ąda. 
Serce ścisn ęło ci z przera żenia. Ale on u śmiecha si ę i zaczyna 
coś do ciebie mówi ć.  Tylko, że w j ęzyku rosyjskim. W tej 
wła śnie chwili budzisz si ę i widzisz ludzi zbieraj ących si ę z 
podłogi. 
--------------------------------------------------- --------- 

MARIA CANARIS – Abwehra 
Znalazła ś si ę w Berlinie, ale nie takim pogr ążonym w szaro ści 
wojny, przykryty dymami dobywaj ącymi si ę z zakładów 
zbrojeniowych i lejach po bombach, ale barwnym, kol orowym, 
wypełnionym rado ści ą. W niebo strzelaj ą race, tłum ta ńczy na 
ulicach ogłaszaj ąc koniec wojny. Na twoim obliczu pojawia si ę 
uśmiech i szcz ęśliwa dajesz si ę ponie ść korowodowi. 
Ale nagle niebo ciemnieje, pojawiaj ą si ę burzowe chmury, 
rozbawieni ludzie znikaj ą z ulic. Zaczyna pada ć deszcz. 
Zostajesz sama, mokn ąc i dr żąc z zimna. Rozlega si ę muzyka, 
wypełniaj ąc cał ą przestrze ń, wdzieraj ąc si ę do ka żdego 
zakamarka twojej duszy. Niepokoj ąca, nostalgiczna, dziwna. 
Spostrzegasz muzyka. Ubrany na czarno stoi na gruza ch i gra na 
czarnych skrzypcach. Podchodzisz bli żej i rozpoznajesz w nim 
jednego z członków załogi U-666. To Otto Breidenbac h. Chcesz 
coś powiedzie ć, zada ć pytania, ale w tym wła śnie momencie 
budzisz si ę i widzisz stalowe ściany okr ętu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OTTO BREIDENBACH – mikser torped 
Jakim ś sposobem znalazłe ś si ę w ciemnym zaułku Berlina. Nie 
wiesz co tu robisz i jak tu przybyłe ś. Ksi ężyc nie śmiało 
wychyn ął zza chmur i w po świacie dostrzegasz biegn ące 
sylwetki. Rozpoznajesz swoich towarzyszy z organiza cji Czarna 
Orkiestra. Prowadz ą jakiego ś starszego m ężczyzn ę. Wygl ąda 
nędznie. Podarte, pokrwawione ubrane, wychudła twarz świadcz ą, 
że musiał sp ędzi ć sporo czasu we wi ęzieniu SS. Domy ślasz si ę, 
że to akcja ratunkowa. Czarna Orkiestra odbiła je ńca. 
Nagle dostrzegasz posta ć kobiety. Wybiega zza rogu i rzuca si ę 
staremu na szyj ę. Ściskaj ąc go mocno i ze łzami w oczach 
szepcze: „Ojcze.” Ksi ężyc ponownie wychyn ął zza chmur i 
dopiero teraz dokładnie mo żesz przyjrze ć si ę kobiecie. 
Rozpoznajesz w niej Juli ę McGregor. Odwraca si ę w twoj ą 
stron ę, dostrzega ci ę i kiwa głow ą w podzi ękowaniu. W tej 
wła śnie chwili budzisz si ę. Stwierdzasz, że cały czas jeste ś 
na pokładzie U-666.  

ERICH KLUGE – Abwehra 
Otacza ci ę g ęsta, lepka mgła. Pomimo, że niewiele mo żesz 
dostrzec czujesz upiorno ść tego miejsca. Zewsz ąd s ączy si ę 
muzyka – dziwna, nostalgiczna, niepokoj ąca. Mgła powoli opada 
i wreszcie jeste ś w stanie dostrzec gdzie si ę znajdujesz. Ku 
swojemu przera żeniu u świadamiasz sobie, że to wi ęzienie SS. 
Nagle słyszysz j ęki dobiegaj ące z jednej z cel. Ostro żnie 
zbli żasz si ę i widzisz skatowanego człowieka. Zakrwawiony i 
opuchni ęty z nadziej ą spogl ąda na ciebie, a ty ku swojemu 
zaskoczeniu rozpoznajesz w nim szefa Abwehry Wilhel ma 
Canarisa. M ężczyzna wyci ąga do ciebie r ękę i prosi o pomoc. 
Nagle do celi Canarisa wpadaj ą esesmani, zarzucaj ą mu na szyj ę 
pętl ę za struny od fortepianu i dusz ą. Powoli żeby przedłu żyć  
cierpienia. Jeden z esesmanów odwraca si ę do ciebie, u śmiecha 
i mówi: „Wła śnie tak umieraj ą zdrajcy”. Przera żony odwracasz 
si ę i uciekasz, prosto w g ęst ą, lepk ą mgł ę. Pochłania ci ę 
całkowicie. Budzisz si ę oblepiony potem. Znowu jeste ś na 
pokładzie U-666. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ZAKLĘCIE 

Zakl ęcie nale ży wydrukowa ć i umie ści ć na skrzyni, natomiast 
tłumaczenie zakl ęcia Larpmaster powinien mie ć przy sobie i 
udost ępni ć graczowi, który b ędzie chciał pozna ć jego znaczenie 
i b ędzie dysponował odpowiedni ą umiej ętno ści ą. 
--------------------------------------------------- ------- 

la mayyitan ma qadirun yatabaqa sarmadi 
fa itha yaji ash-shuthath al-mautu gad yantahi 
-------------------------------------------------------------- 

Nie jest umarłym ten który spoczywa wiekami, 
nawet śmierć może umrzeć wraz z dziwnymi eonami. 
 
 

UPOWAŻNIENIE 

Upoważnienie nale ży wydrukowa ć i przekaza ć Erichowi Kluge . 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wermacht Abwehra 
(Abw.III) Spionageabwehr Und Gegenspionage   
 
     

UPOWAŻNIENIE 
 

Upoważnia się oficerów kontrwywiadu Ericha Kluge w stopniu hauptman  oraz Marię 
Canaris w stopniu hauptman do prowadzenia czynności śledczych na pokładzie 
okrętu podwodnego U-666. Dowódca okrętu jest zobowiązany do udzielenia 
wszelkiej pomocy wymienionym wyżej oficerom w prowadzonym przez nich 
dochodzeniu.  
 

szef kontrwywiadu wojskowego 
kontradmirał Wilhelm Canaris  
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