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ODYN FRIGG THOR FREYA TYR SIF BAL LOKI FREY FORSETI SKIRR 
 

 

Na skutych lodem morzach północy roznosi się miarowy odgłos wioseł 
uderzających o taflę wody. Z mgły wyłaniają się drakkary. Smocze 
łodzie o wysmukłych kształtach brną przez fale ku osadzie położonej 
wśród malowniczych fiordów. Na pokładzie brodaci, ponurzy 
wojownicy o stalowych oczach wypatrują brzegu. To wikingowie 
wracający z kolejnej wyprawy łupieżczej. Już niedługo wyładują 
zrabowane towary, obsypią złotem i srebrem swoje żony, a potem w 
głównej hali  rozpalą palenisko i będą świętować szczęśliwy powrót z 
wyprawy. Podane zostaną najlepsze potrawy, poleje się jęczmienne 
piwo i wino. W górę wzniosą okute srebrem rogi. Skaldowie uderzą w 
struny liry i snuć będą opowieści o dalekich lądach, krwawych 
bitwach i bogach wikingów. O mądrym Odynie, wojowniczym Thorze, 
pięknym Baldurze, opiekuńczej Frigg, przebiegłym Lokim i urodziwej 
Sif… 
Lecz nic nie trwa wiecznie. Czas świętowania dobiegnie końca. 
Następnego dnia rozpocznie się zwyczajne życie. Kobiety zajmą się 
przędzeniem wełny i tkaniem ubrań, niewolni Trallowie 
oporządzaniem gospodarstwa, a jarl osady wraz z innymi 
wojownikami myśleć będą nad nową wyprawą, która przyniesie im 
bogactwo i sławę na wieki. 
Wikingowie nie czują strachu. Nie straszne im dalekie lądy, burze i 
sztormy morskie, ani żaden z wrogów. Gdy przyjdzie im zginąć w 
boju z ochotą przekroczą progi Walhalli, gdzie będą walczyć i 
ucztować przez wieki.   
Jednakże z południa nadciąga niebezpieczeństwo. Wróg z którym nie 
sposób wygrać przy pomocy oręża. Odmieni sposób życia, zabierze 
dawnych bogów i odwieczne tradycje. Jego emisariusze już pukają do 
drzwi chat, wślizgują się w łaski jarlów i sączą jad w uszy samego 
króla. Stawiają krzyże w miejsce kamieni runicznych i kościoły w 
miejsce starych świątyń. Nadchodzi zmierzch dawnych bogów. A w 
ich miejsce pojawi się chrześcijaństwo.  
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WPROWADZENIE 
„Zmierzch bogów” to larp historyczny osadzony w X wiecznej Norwegii. Akcja 
rozgrywa się w domostwie jednego z jarlów, który wierzy w dawne bóstwa i 
wierny jest tradycjom swoich przodków. Ale ku spokojnej osadzie, malowniczo 
położonej wśród fiordów, wielkimi krokami zmierza chrześcijaństwo. Gracze 
wcielają się w postacie z tamtego okresu. Przyjdzie im zmagać się z problemami 
i uczuciami, które są ponadczasowe: miłość, nienawiść, strach, rozpacz, zemsta, 
przebaczenie.  
 

CEL GRY 
Jednym z podstawowych celów larpa jest funkcja poznawcza i edukacyjna. 
Gracze mają okazję wcielić się w wikingów z przełomu X i XI wieku, odegrać 
fragment ich życia, poznać mentalność, wierzenia, sposób bycia. To również 
okazja do zapoznania się z mało znanym okresem historii, gdy Norwegia 
wprowadzała chrześcijaństwo.  
Oprócz funkcji edukacyjnej gracze będą mogli  zmierzyć się z własnymi 
konfliktami moralnymi, a także z pytaniem czy warto pozostać wiernym 
tradycji wiedząc jakie mogą być tego konsekwencje?  Larp uczy tolerancji i ma 
na celu uświadomienie, że niektóre wybory nie zawsze są proste.   
 

TŁo HISTORYCZNE 
W roku 995 królem Norwegii zostaje Olaf I Tryggvason. To człowiek, który 
mając zaledwie 12 lat rozpoczął karierę wikinga i grasował po Morzu 
Bałtyckim. W swoim burzliwym życiu uczestniczył w wielu wojnach i 
dwukrotnie najeżdżał Anglię wymuszając ogromne okupy na anglosaskich 
królach. Nic więc dziwnego, że po powrocie do Norwegii objął tron jako 
następca zamordowanego jarla Hakona. 
Porywczy władca rządy rozpoczął od wprowadzania chrześcijaństwa. Uczynił 
z niego religię oficjalną. Likwidował świątynie dawnych bogów i z porażającym 
okrucieństwem rozprawiał się poganami niechętnymi nowej wierze . Ci co nie 
chcieli przyjąć wiary w Jezusa Chrystusa byli okaleczani lub zabijani. W owym 
czasie wielu wikingów ze strachu przyjmowało chrzest, co jednak nie znaczyło, 
że zrywali oni z pogańskimi tradycjami i wierzeniami. 
Ale Olaf I Tryggvason trafiał również na opór dumnych jarlów, którzy 
przywiązani do swoich korzeni, pogańskich tradycji i wierzeń przodków, raz po 
raz podnosili bunt. Wielu z nich znał osobiście, bowiem wraz z nimi wojował i 
byli mu towarzyszami broni. Król dawał im wybór. Życie w nowej religii lub 
śmierć wraz z całą rodziną. 
 
 



 
 

 
 

SCENA 

Akcja larpa rozgrywa się w głównej izbie domostwa jalra Haralda Silnorękiego. 
Przy palenisku zebrała się cała jego rodzina, przyjaciele oraz goście. Jak w 
każdy wieczór snują opowieści o dawnych czasach, o wielkich bitwach i o 
pogańskich bogach, którzy władają ich sercami. Pomieszczenie przeznaczone na 
grę powinno być na tyle obszerne, żeby gracze swobodnie mogli się 
przemieszczać i rozmawiać ze sobą na osobności. Idealnie nadaje się do tego 
stylizowana izba z paleniskiem, z odpowiednim wystrojem. To pozwoli graczom 
lepiej wczuć się w rolę.  
 

KOSTIUMY 

„Zmierzch bogów” to larp bazujący w dużej mierze na klimacie. Warto żeby 
gracze posiadali wczesnośredniowieczne stroje. Mogą to być różnego rodzaju 
lniane koszule, spodnie, owijacze, tuniki, pasy, sakwy, płaszcze, futra. Do tego 
można dołączyć stylizowane ozdoby i odpowiednie rekwizyty.     
 

MECHANIKA 

Larp nie posiada żadnej mechaniki. Postacie nie mają współczynników ani 
atrybutów. Gracze polegają tylko i wyłącznie na własnych umiejętnościach 
społecznych.  
Rzeczywistość zastana na miejscu gry jest tym czym jest, czyli obowiązuje 
zasada WYSIWYG (What you see is what you get). Larp zakłada minimalną 
umowność. 
Obowiązuje  FULL TOUCH, czyli każdy rodzaj dotyku wobec innego gracza 
jest dopuszczalny. Oczywiście według norm społecznych powszechnie 
akceptowalnych.   
Gracz może użyć słowa RED, gdy poczuje, że dana sytuacja jest dla niego 
niekomfortowa, czuje się niepewnie i chce przerwać scenę. Wówczas 
gracz/gracze grający akurat na niego mają obowiązek natychmiast odpuścić. 
Należy jednak rozsądne używać słowa bezpieczeństwa, bowiem w larpie chodzi 
o to, żeby coś poczuć, konfrontować się z sytuacjami nieprzyjemnymi i nauczyć 
sobie z nimi radzić. 
 

MUZYKA 

Podkład muzyczny nie jest niezbędny, ale odpowiednio dobrany pozwala na 
budowanie nastroju i sterowanie emocjami graczy. Muzyka powinna się sączyć 
w tle nie przeszkadzając w grze. Jej dobór zależy od Larpmastera. Mogą to być 
stylizowane utwory średniowieczne lub nowoczesne nawiązujące do klimatu 
larpa (np. Ulver, Wardruna).    



 
 

 
 

BRIEFING 

Podczas briefingu ogólnego Larpmaster wprowadza graczy w klimat larpa 
budując odpowiedni nastrój. Powinien powiedzieć kilka słów o życiu wikingów, 
ich tradycjach i wierzeniach, oraz nakreślić sytuację polityczną tamtego okresu. 
Dla zbudowania nastroju może również przeczytać zamieszczony na samym 
początku, wstęp.  
Larpmaster przypomina podstawowe zasady zachowania na larpie i podaje do 
wiadomości obowiązujące w grze zasady. Następnie rozpoczyna się briefing 
indywidualny, podczas którego jest czas na pytania graczy i wyjaśnienie 
wszelkich wątpliwości. 
 

PRZEBIEG GRY 

Larp odbywa się w jednym pomieszczeniu i polega przede wszystkim na 
interakcjach między graczami. Rolą Larpmastera jest umiejętne  sterowanie 
emocjami graczy, tak żeby wszystkie wątki miały szansę wybrzmieć. Może to 
osiągnąć poprzez klimat i poetykę opowieści. Gracze powinni odnosić wrażenie, 
że poza ścianami chaty jest głęboka noc, zalegają zaspy śnieżne i panuje 
przenikliwy mróz. Idealnym rozwiązaniem byłoby gdyby przynajmniej jeden 
gracz znał mity wikingów i snuł opowieści.  
Poniżej znajdują się wydarzenia, które Larpmaster powinien delikatnie wpleść 
w fabułę. Środki jakimi to zrobi zależą tylko od jego wyczucia sytuacji. Jeśli 
pewne rzeczy się już zadziały może niektóre z wydarzeń pominąć, lub 
odwrotnie – dodać własne. Wyobraźnia graczy zazwyczaj przewyższa to co 
zostanie wymyślone w scenariusz, więc Larpmaster musi być przygotowany na 
różnego rodzaje sytuacje i być gotowy do improwizacji.  
Podczas przedstawianiua wydarzeń Larpmaster może wykorzystać postacie: 
emisariusza królewskiego Eryka Czerwonobrodego, który poprzez posłańców ma 
kontakt z królem i wie co się dzieje w okolicy, oraz wieszczki Hedvig, którą 
nawiedzają wizje.  

� Norwegia przyjmuje chrześcijaństwo – jarlowie w całej Norwegii 
masowo przyjmują chrześcijaństwo czym wyrażają dowód lojalności 
wobec króla.  

� Król nadciąga z wojskiem  – Król Olaf I Tryggvason na czele wielkiego 
hufca przebywa na okolicznych ziemiach siłą zmuszając sąsiadów 
Haralda do przechodzenia na chrześcijaństwo. Obecnie stoi obozem 
niedaleko domostwa. 

� Wizja żony  jarla w objęciach innego – żona jarla Ingrid leży naga w 
łożu, w objęciach innego mężczyzny. Nie można jednak zobaczyć jego 
twarzy. Taką wizję powinna mieć wieszczka Hedvig. Jeśli postać 
wieszczki nie występuje w larpoe, może to być sen Haralda Silnorękiego, 
który dręczy go od jakiegoś czasu. 



 
 

 
 

� Wizja Walhalli bez Eryka – Wizja wielkiej błyszczącej złotem komnaty 
o ścianach zbudowanych z włóczni i dachu z tarcz, w której polegli 
wojownicy wiecznie walczą i ucztują. Nie ma wśród nich Eryka – syna 
Jaany. Nigdy nie dotarł do Walhalli. Wizję powinna mieć wieszczka 
Hedvig. Jeśli postać wieszczki nie występuje w larpie, może to być sen 
Jaany, który dręczy ją od jakiegoś czasu. 

� Zagłada sąsiedniego dworu – najbliższy sąsiad Haralda Sinorękiego, 
postawił się królowi i nie przyjął chrześcijaństwa. Jego domostwo 
zostało spalone, wraz z nim i całą rodziną. Informację powinien 
dostarczyć Eryk Czerwonobrody. Jeśli postać emisariusza nie występuje 
w larpie, mogą to być słudzy, którzy widzieli dym w sąsiedniej osadzie i 
poszli sprawdzić co się stało. 

� Wizja ucieczki  młodzieńca – mężczyźni wywlekają jakiegoś młodzieńca 
z łoża, każą mu się szybko ubierać i uciekać z domostwa. Po chwili do 
komnaty wpadają siepacze i zaczyna się walka. Ściany spływają krwią. 
Kilku wojów przebija się wyciągając młodzieńca na zewnątrz. 
Wsadzają go na konia i uciekają w noc. Taką wizję powinna mieć 
wieszczka Hedvig. Jeśli postać wieszczki nie występuje w larpie, może 
to być sen Eldbjorga, który dręczy go od jakiegoś czasu. 

� Eryk żyje – wojownicy ściągają ubranie z martwego towarzysza, którego 
czaszkę rozłupano toporem i odziewają go w szaty młodzieńca, który 
właśnie zbiegł. Zwłoki układają w łożu. Eryk – syn Jaany mknie na 
koniu przez las. Taką wizję powinna mieć wieszczka Hedvig. Jeśli 
postać wieszczki nie występuje w larpie, może to być wizja Jaany. 

� Ragnar rozpoznaje domostwo – Ragnar powoli zaczyna rozpoznawać 
dwór, na którym się znajduje. Zaczyna dręczyć go przeczucie, że tu już 
kiedyś był. Następnie rozpoznaje sypialnię i pamięta ściany we krwi. A 
potem ucieczkę przez ciemny las. Larpmaster powinien stopniować 
napięcie i odkrywać przed graczem coraz więcej szczegółów. 

� Ragnar rozpoznaje Jaane  – Twarz Jaany wydaje się Ragnarowi coraz 
bardziej znajoma i wie, że ta osoba była mu kiedyś bardzo bliska. 
Larpmaster może również w tym wypadku stopniować napięcie, podając 
coraz więcej szczegółów. 

� Woda święcona – Król Olaf I Tryggvason stanął na ziemi jarla Haralda 
Silnorękiego i żąda przyjęcia przez niego chrześcijaństwa. Poprzez 
Eryka Czerwonobrodego (jeśli postać nie występuje w larpie, może to być 
dokonane przez wysłannika którego odegra Larpmaster) przysyła mu w 
darze naczynie ze święconą wodą. 

To jest ostatnie wydarzenie, które poprzedza zakończenie larpa. Harald 
Silnoręki ma do wyboru przyjąć wodę święconą i ochrzcić się lub wylać ją na 
palenisko tym samym skazując siebie i swoją rodzinę na zagładę. Larp powinien 
skończyć się symbolicznym i widowiskowym czynem, który zapadnie graczom w 
pamięć. 
 



 
 

 
 

 

DEBRIEFING 

Podczas debriefingu Larpmaster powinien wyjaśnić wszystkie wątki jeśli nie 
wyszły na jaw podczas sesji. Warto również porozmawiać o konfliktach natury 
religijnej i moralnej jakie pojawiły się na larpie. To przyczynek do dyskusji o 
tolerancji dla odmiennych kultur i szacunku dla tradycji.  
„Zmierz Bogów” jest larpem immersyjnym podczas którego może dojść do 
wyrzucenia negatywnych emocji. Rolą Larpmastera jest przypilnowanie żeby 
żaden z graczy nie opuścił pomieszczenia w złym stanie emocjonalnym. Należy 
przegadać wszystkie odczucia jakie się pojawiły. Każdy powinien otrzymać 
czas na wyrażenie tego co czuł, co pozwoli na swoiste katharsis – 
wyczyszczenie z negatywnych emocji.  
 

ROLE 

Larp „Zmierzch bogów” przeznaczony jest dla minimum 5 osób. Są to trzy role 
męskie i dwie kobiece. Bez nich nie może się obejść fabuła larpa. I dlatego w 
pierwszej kolejności należy rozdać następujące role:  

� Harald Silnoręki (jarl) – wódz osady, przywódca społeczności, archetyp 
patriarchy.  

� Jaana (siostra jarla) – kobieta po przejściach pozostająca na dworze 
brata, pesymistyczna ale również dbająca o innych, archetyp matki 
ziemi.  

� Eldbjorg (skald) – przyjaciel rodziny, beztroski i gadatliwy, archetyp 
odkrywcy i kochanka.  

� Ingrid (żona jarla) – kobieta namiętna, uwodzicielska ale wybuchowa, 
archetyp kusicielki.  

� Ragnar (wędrowiec) – tajemniczy gość na dworze jarla, opanowany i 
oświecony mnich, archetyp mędrca. 

Kolejnie dwie postacie mogą zostać dołączone jako pełnoprawne role, ale nie są 
bezpośrednio umocowane w wątkach.  

� Hedvig (wieszczka) – wiedząca, wierna i lojalna wobec jarla i starych 
bogów, archetyp towarzysza.  

� Eryk Czerwonobrody (emisariusz króla) – przyboczny króla wysłany 
żeby postawić jarlowi ultimatum w sprawie przyjęcia chrześcijaństwa, 
archetyp wojownika. 

Każda z tych siedmiu postaci ma specyficzne cechy charakteru i inny 
temperament. Larpmaster przed grą powinien to uwzględnić i odpowiednio 
dopasować role do graczy. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Harald Silnoręki  (lat 46)  

Bóg wojny Tyr zawsze był tobie łaskawy. Na swój pierwszy wiking ruszyłeś 
jako czternastolatek i szybko zyskałeś sławę wielkiego wojownika. 
Kilkukrotnie najeżdżałeś Anglię, gdzie zdobyłeś olbrzymie łupy. Dwukrotnie 
czyniłeś to z obecnym królem Olafem I Tryggvasonem. Zostaliście towarzyszami 
broni. Po powrocie do Norwegii wywalczyłeś sobie toporem spory kawał ziemi i 
zostałeś jarlem. Za żonę wziąłeś sobie piękną i namiętną Ingrid.  
Sprawujesz rządy silnej ręki i stąd wziął się twój przydomek. Nie tolerujesz 
żadnego sprzeciwu. Wszelkie bunty tłumisz w zarodku. Tak jak przed 12 laty 
gdy kazałeś zabić Erica – syna swojej siostry Jaany. Szczeniak w swojej 
młodzieńczej naiwności myślał, że zdoła zająć twoje miejsce. Zebrał nawet 
grupę przychylnych sobie wojów. Jednakże uprzedziłeś jego zamiary i nasłałeś 
swoich siepaczy. Zatłukli chłopaka w łożu.  
Gdzieś w głębi serca czujesz wyrzuty sumienia. Kochałeś Erika jak własnego 
syna, którego twoja żona nie może ci dać. I dlatego tak mocno zabolało, gdy 
dowiedziałeś się o zdradzie Erica? Powiedziała ci o tym Ingrid. Czułeś się 
jakbyś wydawał wyrok na własnego syna. 
Cały czas wspiera cię Ingrid. To dobra i robotna kobieta. Ale bywa też  
wybuchowa. Pewnego razu wybiła ci nawet zęba. Na swój sposób kochasz ją, 
ale nigdy jej o tym nie powiedziałeś. Jesteś wojownikiem i twoim żywiołem jest 
walka, nie miłość.  
W przeciwieństwie do skalda Eldbjorga . To próżniak i darmozjad. Podróżuje 
po całej Północy zabawiając dwory pieśniami i opowieściami. Jednak to dobry 
kompan i przyjaciel. Gdy przybywa do twojej osady ucztujecie i gawędzicie do 
samego rana. On opowiada ci o swoich podbojach sercowych, ty zaś o bitwach 
jakie stoczyłeś. 
Niedawno do osady przybył Ragnar – tajemniczy wędrowiec. Wygląda na 
wojownika, który z niejednego pieca chleb jadł. Przynosi wieści o nowej wierze 
w Jezusa Chrystusa, którego jest zagorzałym zwolennikiem. Mówi, że król Olaf  
właśnie przyjął chrześcijaństwo i niedługo starzy bogowie zostaną zupełnie 
wyparci. 
 
Wskazówki do odgrywania: 

� Autorytatywny, dostojny, rządzący, nie znoszący sprzeciwu 
� Wybuchowy, impulsywny, głośny 

 
Cele: 

� Nie dopuścić żeby ktokolwiek w twoim domu przeszedł na 
chrześcijaństwo. 

� Okazać Ingrid swoje uczucia. 
� Pogodzić się z siostrą. 

 
 



 
 

 
 

JAANA (lat 44) 

Obawiasz się, że bogini Frigg - opiekunka rodziny i ogniska domowego nie jest 
tobie łaskawa. Życie cię nie oszczędzało. Najpierw na jednej z wypraw do 
Anglii straciłaś męża, a niedługo potem przyszedł największy cios. Przed 12 
laty straciłaś syna. Kobiety wikingów przyzwyczajone są do tego, że mężczyźni 
ich życia odchodzą. Zazwyczaj giną na wyprawach łupieżczych lub na 
wojnach. Ale zawsze z mieczem w ręku.  Twój syn – Eric, nie miał jednak tyle 
szczęścia. Został zabity w łożu, przez siepaczy twojego brata – Haralda 
Silnorękiego. 
Tak bardzo był zmasakrowany, że  nie byłaś w stanie rozpoznać jego twarzy 
zmiażdżonej toporami. To była haniebna śmierć niegodna wikinga. Twój syn 
zginął za to, że podważał pozycję Haralda jako jarla. Twój brat twierdzi, że 
Eric planował zamach na jego życie i musiał uczynić to co uczynił. Ale ty w to 
nie wierzysz. Uważasz, że Haraldowi, ktoś sączył jad kłamstwa do uszu. 
Wiesz, niemal na pewno, że to jego małżonka – Ingrid.  
Nie przepadacie za sobą. Uważasz ją za wybuchową i wredną sukę. Gdyby nie 
to, że dom twojego brata jest również twoim domem i nie masz się gdzie podziać 
dawno opuściłabyś osadę, żeby tylko nie mieć styczności z Ingrid.  
Twoim przyjacielem i powiernikiem jest Eldbjorg – wędrowny skald, który od 
czasu do czasu pojawia się w waszej osadzie. Jest sympatyczny, życzliwy i 
zawsze chętnie ciebie słucha. Zwierzasz mu się ze wszystkich smutków. A 
czasami bywa, że i on tobie. Wiesz, że podkochuje się w Ingrid. Nie możesz tego 
zrozumieć i próbujesz mu wybić z głowy miłość do tej kobiety. 
Niedawno do osady przybył Ragnar – tajemniczy wędrowiec. Wygląda na 
wojownika, który z niejednego pieca chleb jadł. Przynosi wieści o nowej wierze 
w Jezusa Chrystusa, którego jest zagorzałym zwolennikiem. Mówi, że król 
Norwegii właśnie przyjął chrześcijaństwo i niedługo starzy bogowie zostaną 
zupełnie wyparci. Młodzieniec od razu zyskał twoją sympatię. Coś w jego 
ruchach, gestach, słowach, powoduje, że serce ci zamiera… 
 
Wskazówki do odgrywania: 

� Opiekuńcza, dbająca, współczująca 
� Apatyczna, pesymistyczna, refleksyjna 

 
Cele: 

� Zemścić się za śmierć syna 
� Odsunąć Eldbjorga od Ingrid 
� Zatroszczyć się o to żeby Ragnarowi nie stała się krzywda 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ELDBJORG (lat 40) 

Zawsze byłeś inny. Przekładałeś pieśni i opowieści nad topór i miecz. 
Najwidoczniej pobłogosławił ci sam Bragi – bóg piękna, poezji i pieśni. Gdy 
wikingowie ruszali na wyprawy wojenne ty wolałeś słuchać ballad. Zostałeś 
więc wędrownym skaldem. Zawsze gdzieś cię gna. Nie możesz usiedzieć w 
miejscu. Wędrujesz po skutej lodem Północy, w zamieci i śniegu. Czasami 
zatrzymujesz się w jakiejś osadzie na dłużej, przynosząc ludziom opowieści z 
dalekich krain. 
Pewnego dnia trafiłeś na dwór jarla Haralda Silnorękiego. To odważny i 
waleczny wiking, który brał udział w setkach wypraw. Ponoć najeżdżał Anglię 
wraz z obecnym królem Olafem I Tryggvasonem.  Gdy go odwiedzasz ucztujecie 
i gawędzicie do samego rana. Ty opowiadasz mu o swoich podbojach sercowych, 
on zaś o bitwach jakie stoczył. Zawsze mile wspominasz pobyt na dworze 
Haralda. Nie tylko ze względu na przyjaźń z jarlem… 
Przyjaźnisz się również z jego siostrą Jaaną, z którą odbywasz długie rozmowy. 
Zwierzacie się sobie. Ona opowiedziała ci o swoim synu Ericu zabitym przez 
siepaczy brata, za to, że śmiał podważać jego pozycję. Pomimo tego, że minęło 
12 lat od tamtych wydarzeń nadal bardzo cierpi. Nie potrafi wybaczyć 
Haraldowi tej zbrodni.  
No i jest jeszcze Ingrid. To wybuchowa i żywiołowa kobieta. W łożu  namiętna 
niczym walkirie na uczcie w Walhalli. Problem w tym, że to żona Haralda. 
Wcześniej nie przeszkadzało ci romansować z mężatkami, ale teraz jest inaczej. 
Haralda traktujesz jak przyjaciela, ale zakochałeś się w Ingrid  i chciałbyś żeby 
była z tobą.  
Niedawno do osady przybył Ragnar – tajemniczy wędrowiec. Wygląda na 
wojownika, który z niejednego pieca chleb jadł. Przynosi wieści o nowej wierze 
w Jezusa Chrystusa, którego jest zagorzałym zwolennikiem. Mówi, że król 
Norwegii Olaf I Tryggvason właśnie przyjął chrześcijaństwo i niedługo starzy 
bogowie zostaną zupełnie wyparci. Jesteś wiernym wyznawcą Odyna i tak 
plugawe słowa bardzo cię oburzają. Uważasz, że Harald powinien wygnać 
Ragnara ze swojego domostwa.  
 
Wskazówki do odgrywania: 

� Niezależny, śmiały, poszukujący 
� Gadatliwy, beztroski, towarzyski, wrażliwy 

 
Cele: 

� Namówić Ingrid do porzucenia męża i odejścia z tobą 
� Namówić Haralda do wygnania Ragnara 
� Wspierać Jaanę 

 
 
 



 
 

 
 

INGRID (35 lat) 

Pomimo tego, że żyjesz na dalekiej Północy, gdzie wiecznie panuje chłód, twoje 
ciało i serca płonie ogniem namiętności. Nie sposób go ugasić. Tak jakby bogini 
miłości – Freya, która była obiektem pożądania niemal wszystkich Asów, 
Wanów i gigantów, dotknęła cię swoją mocą.   
Pragniesz czerpać z życia jak najwięcej. Już w wieku piętnastu lat wyszłaś za  
Haralda Silnorękiego. To prawdziwy wiking z krwi i kości. Nie sposób zliczyć 
wszystkich wypraw łupieżczyvh jakie odbył. Kilkukrotnie najeżdżał Anglię. 
Raz nawet z obecnym królem Olafem I Tryggvasonem. Harald jest również 
możnym jarlem posiadającym wielkie połacie ziemi.  Na swój sposób go kochasz, 
ale nie przeszkadza ci to brać sobie kochanków.  
Jednym z nich jest Eldbjorg – wędrowny skald, który jest częstym gościem w 
waszym domostwie. To najbliższy przyjaciel twojego męża. Ale ty nie masz z 
tym żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, dodaje to pikanterii waszym 
potajemnym schadzkom. Ale ostatnio Eldbjorg zaczął cię nużyć. W łożnicy 
nadal jest niezrównany, ale zaczyna zbyt emocjonalnie podchodzić do waszego 
związku. Biedak, chyba się w tobie zakochał. Najwyższy czas odstawić go na 
bok.  
Tym bardziej, że Jaana – siostra Haralda chyba się czegoś domyśla i może was 
wydać. Nie lubisz tej suki. Cały czas ma pretensje do Haralda, że kazał 
zamordować jej syna. Ale ten gówniarz Eric sam się o to prosił cały czas 
podważając pozycję twojego męża. W końcu szepnęłaś słówko Haraldowi , że 
Eric planuje przeciwko niemu bunt i ten nasłał na niego siepaczy. Minęło 12 lat 
od tamtych wydarzeń, a  Jaana  jeszcze to przeżywa. Nie potrafisz jej 
zrozumieć. To był tylko głupi gówniarz. A może nigdy nie czułaś tego co ona 
bowiem nie masz dziecka. Niestety Frigg – bogini płodności nie obdarzyła cię 
łaską. Próbowałaś wszystkiego, nawet wieszać nad łożem zasuszonego fallusa 
źrebca zakonserwowanego lnem, cebulą i czosnkiem. Niestety, jesteś bezpłodna. 
Niedawno do osady przybył Ragnar – tajemniczy wędrowiec. Wygląda na 
wojownika, który z niejednego pieca chleb jadł. Przynosi wieści o nowej wierze 
w Jezusa Chrystusa, którego jest zagorzałym zwolennikiem. Mówi, że król Olaf 
właśnie przyjął chrześcijaństwo i niedługo starzy bogowie zostaną zupełnie 
wyparci. Ragnar bardzo ci się podoba. Może być dobrą odmianą po tym 
żałosnym skaldzie Eldbjorgu i twoim ponurym mężu Haraldzie. 
 
Wskazówki do odgrywania: 

� Kokieteryjna, tajemnicza, ponętna  
� Wybuchowa, zmienna, impulsywna, choleryczna 

 
Cele: 

� Sprawić żeby twój romans z Eldbjorgiem nie wyszedł na jaw 
� Uwieść Ragnara 
� Rozmówić się Eldbjorgiem 



 
 

 
 

RAGNAR  (28 lat) 

Nie pamiętasz skąd pochodzisz, ani gdzie się wychowałeś. Pierwszą rzeczą jaką 
pamiętasz jest rybacka chata na skalistym wybrzeżu zachodniej Norwegii. 
Leżałeś na posłaniu, majacząc w gorączce. Od gospodarza dowiedziałeś się, że 
przywieźli cię wojownicy z północnych rubieży. Ponoć uratowali cię przed 
niechybną śmiercią. Wspominali coś o okrutnym jarlu, buncie i podmienieniu 
ciała. Podczas ucieczki wdali się jednak w walkę i zostałeś ciężko ranny w 
głowę. Od tamtego czasu nie odzyskałeś pamięci. To było 12 lat temu.  
Nikt nie próbował cię odszukać. Widocznie nie miałeś żadnej rodziny, albo nie 
byłeś dla swoich bliskich aż tak ważny. Jednak nigdy się tym nie przejmowałeś. 
Napisałeś własną historię. A była ona burzliwa. Przez kilka lat pływałeś na 
wiking z najróżniejszymi drużynami i najeżdżałeś ziemie po drugiej stronie 
morza. Najmowałeś się do wojen między jarlami, a jedna z nich zakończyła się 
zdobyciem przez Olafa I Tryggvasona tronu Norwegii. Nowy król cenił sobie 
twoją siłę i rozwagę. Trafiłeś na jego dwór żeby służyć w  gwardii przybocznej i 
wówczas pierwszy raz usłyszałeś o nowym Bogu. O miłosiernym Jezusie 
Chrystusie. Nowa religia zakładała rezygnację z walki, rezygnację z zemsty i 
wybaczanie wrogom. Najpierw wyśmiałeś taką postawę, bowiem posiadasz 
duszę wikinga, ale po głębszym zastanowieniu stwierdziłeś, że to jedyna 
słuszna droga. Droga ku zbawieniu i doskonałości.  Porzuciłeś wojaczkę i teraz 
wędrujesz po świecie w mnisim habicie, nawracając na nową wiarę.  
Trafiłeś na dwór Haralda Silnorękiego. To wielce poważany i możny jarl, 
którego chcesz pozyskać dla swojej sprawy. Wydaje się, że jego żona Ingrid jest 
tobie przychylna. Patrzy się na ciebie z dziwnym błyskiem w oku. Uważnie 
przygląda ci się również Jaana – siostra jarla. Natomiast niejaki Eldbjorg – 
wędrowny skald krzywi się na widok krzyża, który nosisz zawieszony na szyi. .   
 
Wskazówki do odgrywania: 

� Opanowany, oświecony, idealistyczny 
� Poważny, refleksyjny, nie dający ponosić się emocjom 

 
Cele: 

� Dowiedzieć się kim jesteś. Poznać swoją przeszłość. 
� Namówić przynajmniej dwie osoby do przyjęcia chrześcijaństwa 
� Pozostać na dworze Haralda Silnorękiego. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

HEDVIG (48 lat) 

Jesteś wieszczką. Widzisz wydarzenia przeszłe i przyszłe. Runy nie kłamią – 
przemawiają przez nie bogowie. Tym darem, lub jak niektórzy wolą – 
przekleństwem, zostałaś naznaczono od kiedy zaczęłaś miesiączkować. Wszak 
tylko kobiety mogą parać się magią. Mężczyźni tym się zajmujący uważani są 
przez wikingów za zniewieściałych i otaczani pogardą. Chyba, że jest to sam 
Odyn, którego w tajniki magii wprowadziła Freya. Ale on jest bogiem. 
Przez większość swojego życia służyłaś innemu jarlowi, ale przed kilkoma laty 
zdradził swoich przodków i przeszedł na chrześcijaństwo. Nie chciałaś 
przyjmować nowej wiary w ukrzyżowanego boga, więc zostałaś wygnana. 
Musiałaś opuścić swój dom i ludzi, którzy byli ci bliscy w imię jakiegoś bożka, 
który dał się zabić. Nienawiść do dnia dzisiejszego płonie w twoim sercu. 
Włóczyłaś się po świecie chodząc od osady do osady. Na zamówienie 
sporządzałaś lubczyki, wróżyłaś z krwi i wnętrzności zwierząt i rzucałaś 
klątwy. Jednak nigdzie nie zagrzałaś miejsca na dłużej. Dopiero gdy przybyłaś 
na dwór Haralda Silnorękiego zrozumiałaś, że tutaj jest twoje miejsce. Jarl 
okazał się być wielkim wojownikiem i dalekowzrocznym wodzem. 
Zamieszkałaś w jego domostwie i zostałaś jego wieszczką.  
Niedawno miałaś sen. Śniła ci się wielka armia. Każdy z wojów zamiast miecza 
dzierżył krzyż. Na ich twarzach próżno jednak szukać miłosierdzia i miłości do 
bliźniego, do której namawiają kapłani nowego boga. Za to w oczach tliła się 
nienawiść. Szli w stronę waszej osady. Obudziłaś się zlana potem. Wiesz, że 
niedługo w tym miejscu dojdzie do niezwykłych wydarzeń. 
Uważnie obserwujesz domowników. Ingrid – żonę Haralda, której ciało 
rozpala namiętność, ale jest bezpłodna. Spoglądasz na Jaanę – siostrę Haralda, 
która cierpi z powodu śmierci syna, który zginął przed 12 laty. To dziwne, ale 
wiesz, że jego nie ma  w Walhalli.  Spoglądasz na Eldbjorga – wędrownego 
skalda, którego serce wypełnia smutek. To z powodu miłości. Tylko do kogo? 
Spoglądasz na Ragnara – dziwnego wędrowca, który dopiero pojawił się na 
dworze jarla. Służy chrześcijańskiemu bogu. Ale tak naprawdę skrywa wielką 
tajemnicę. Jaką? Może runy odpowiedzą na wszystkie twoje pytania… 
 
Wskazówki do odgrywania: 

� Wierna, oddana, wspierająca 
� Powściągliwa, lękliwa, nietowarzyska 

 
Cele: 

� Nie dopuścić żeby Ragnar przekonał kogoś do chrześcijańskiej wiary 
� Służyć Haraldowi Silnorękiemu i mu doradzać 
� Odkryć tajemnicę syna Jaany, który nie trafił do Valhalii. 

 
 



 
 

 
 

ERYK  CZERWONOBRODY  (41 lat) 

Wiatry są ci posłuszne, a bogowie sprzyjają podczas morskich wypraw. Nie ma 
na świecie lepszego od ciebie żeglarza. Umiesz przewidzieć, z której strony 
zawieje wiatr i odpowiednio ustawić żagle drakkaru. Nie potrzebujesz do tego 
żadnych wieszczek i jasnowidzących wiedźm, których zresztą nienawidzisz… 
Niegdyś miałeś piękną żonę, o włosach jasnych jak zboże i oczach niebieskich 
niczym morska toń. Wielu  o nią zabiegało, ale to ciebie obdarzyła miłością, 
chociaż nie miałeś żadnego bogactwa. Jej rodzina nie była tobie przychylna i 
wolała żeby wyszła za miejscowego jarla. Jednakże kobiety wikingów same 
wybierają sobie mężów. Wasze szczęście trwało zaledwie rok. Zazdrosny jarl 
zapłacił wiedźmie, żeby rzuciła zły urok na twoją żonę. Umarła w 
męczarniach. Jarl nawet nie krył swojego postępku. Wypełniła cię nienawiść. 
Najechałeś domostwo jarla i wybiłeś wszystkich do nogi. Jego i całą rodzinę. Na 
koniec zostawiłeś sobie wieszczkę, która umarła w męczarniach. 
Po tym co zrobiłeś musiałeś uciekać z Norwegii. Popłynąłeś za morze, do Anglii, 
gdzie spędziłeś kilka lat na rabunkach i wojnach. W jednej z bitew  uratowałeś 
życie niejakiemu Olafowi Tryggvasonowi, który później został królem. W imię 
zasług nowy król Norwegii przebaczył ci wszystkie przewiny i przyjął na swój 
dwór. Od tego czasu wiernie mu służysz. Lecz nienawiść do wszelkiego rodzaju 
magii, wieszczek i wiedźm cały czas tli się w twoim sercu. Tym bardziej, że 
teraz jesteś Chrześcijaninem. 
Olaf I Tryggvason pragnie uczynić z Norwegii silny i zjednoczony kraj. A 
osiągnąć to można jedynie wówczas, gdy wszyscy przyjmą nową wiarę w 
Jezusa Chrystusa, zamiast wyznawać bożków, którzy wiecznie się kłócą. Wielu 
jarlów w Norwegii przeszło już na chrześcijaństwo, ale pozostaje jeszcze spora 
grupa tych co oddają cześć starym bogom. Tych trzeba przekonać słowami lub 
mieczem. Opornych czekała śmierć z całą rodziną. 
Olaf I Tryggvason wyruszył z wojskiem „przekonywać” opornych jarlów i 
dzisiejszego dnia stanął obozem niedaleko dworu Haralda Silnorękiego – jarla, z 
którym niegdyś wojował ramię w ramię. Król wysłał cię jako emisariusza.  
Gdyby nie uda się Haralda przekonać do chrztu, jego i wszystkich domowników 
czeka śmierć. Żal ci tych ludzi. No może, oprócz wieszczki Hedvig. Ona 
zasługuje na śmierć jak każda wiedźma. W twoje misji może ci pomóc 
tajemniczy mnich o imieniu Ragnar. Zastanawiasz się kim on jest i co tu robi? 
 
Wskazówki do odgrywania: 

� Porywczy, dynamiczny, odważny 
� Sarkastyczny, wybuchowy, drażliwy 

 
Cele: 

� Przekonać Haralda do przyjęcia chrześcijaństwa  
� Namówić Haralda do pozbycia się wieszczki Hedvig 
� Odkryć kim tak naprawdę jest tajemniczy mnich 


