
Magia Kathardu 
 
Kathard podbity i wcielony do Kordu został na tyle niedawno, że pogańskie wierzenia nie zostały jeszcze 
wyplenione. Wielu ludzi z głębi kontynentu przybywa tu w poszukiwaniu starej, zakazanej magii pustyni. Wśród 
niezwykłych legend, przynoszonych często z jeszcze dalszej, okrytej mgłą tajemnicy północy, znaleźć można 
czasem ziarno prawdy. Doświadczony badacz pism i legend wyłowi spośród plew opisy magicznych rytuałów. 
Oto kilka z nich. 
 
Głos Kabudu, rozkazywanie pustynnemu wichrowi 
Kathardzcy kapłani potrafią ponoć przywoływać wiatry pustyni samą wolą, jednak nawet czarownik z dalekiego 
południa, który nie kłania się bogom pustyni, jest w stanie poznać ten sekret. Może zapanować nad pustynnym 
wichrem dzięki tajemnemu rytuałowi zwanemu Głosem Kabudu. To trudne do wymówienia zaklęcie w języku, 
którego kathardzcy czarownicy używają do niektórych czarów. Język prawdopodobnie pochodzi od jakiegoś 
przeklętego ludu z dalekiej północy.  

Aby zaklęcie okazało się skuteczne, czarownik musi wpierw spożyć czarny owoc, który rośnie na 
kolczastych krzewach ibdir z lasów Thar. Pierwsze spożycie owoców ibdir powoduje ciężkie zatrucie, jednak 
kolejne przyswaja się coraz łatwiej. 

Gdy zamroczony trucizną ibdir czarownik wypowiada zaklęcie, niedaleko, najczęściej w zasięgu jego 
wzroku, budzi się niewielki wir wiatru i piasku, po czym jak żywe zwierzę porusza się wedle swej woli. 
Czarownik kontynuując zaklęcie zmusi ducha wiatru do podążenia we wskazanym kierunku, czy nawet do 
zaatakowania osoby, która znajduje się w zasięgu wzroku maga, chociażby na samym horyzoncie. Dzięki swej 
mocy czarownik może zwiększyć siłę wichru nawet do potężnej pustynnej burzy. 

Tym samym zaklęciem potrafi czarownik uspokoić wiatry i burze piaskowe, nawet jeśli nie on sam je 
przywołał. 

Mechanika: Zapamiętanie: trudne, Trudność: 3, Czas rytuału: kilka minut. Każda kolejna próba: 
dodatkowy koszt – punkt Zmęczenia.  

Rytuał działa na każdej pustyni, jednak na pustyniach północy mag otrzymuje dodatkową k10. Wicher 
powoduje utrudnienie +2PT do wszystkich testów ofiary (celu czaru). Zwiększając moc wiatru, czarownik 
otrzymuje dodatkowe punkty zmęczenia: 1 punkt za każde dodatkowe +2PT dla ofiary. Wiatr może zaatakować 
do tuzina osób. Za każde podwojenie tej liczby czarownik otrzymuje kolejny punkt Zmęczenia. Siła wiatru nie 
może przekroczyć Mocy magicznej czarownika. Wszystkie osoby, które znajdują się w sferze działania wichru 
otrzymują identyczne PT. 

Wymagania: spożycie owocu ibdir. Pierwsze spożycie owocu powoduje ranę Ciężką (w przypadku 
zdanego testu wytrwałości – Lekką), kolejne – ranę Lekką (w przypadku zdanego testu Wytrw. Draśnięcie). 
Spożycie jednego owocu umożliwia rzucanie zaklęć Kabudu przez kolejne kilka godzin. 

Aby uspokoić wicher, czarownik musi rzucić zaklęcie identyczne, jak w przypadku próby przywołania 
wichru o takiej samej sile. 

 
Ściana cierni Thar 
Wiele się szepcze w Kathardzie o magicznych właściwościach rzadko spotykanych owoców rosnących w lasach 
Thar. Jednym z nich jest Lamo, nazywany też Ziarnem Thar. Z jego pomocą czarownik potrafi sprawić, że w 
ciągu kilku minut wyrośnie ściana ciernistych krzewów, blokując korytarz, maskując przejście, wysysając życie 
z innych roślin, czy też raniąc ofiarę Jakby tego było mało, krzewy posiadają trujące kolce. 
 Czarownik rzuca Ziarno Thar w miejscu, w którym ma wyrosnąć ściana cierni, a następnie odczynia 
rytuał i wymawia zaklęcie. Dla postronnego obserwatora wygląda to tak, jakby po prostu szeptał coś do siebie i 
wykonywał drobne gesty dłońmi. Widok nagle rozrastającego się krzewu, który przez chwilę wije się niczym 
stado węży, potrafi wstrząsnąć każdym, kto nie miał do czynienia z magią. 

Mechanika: Zapamiętanie: łatwe, Trudność: 3, Czas rytuału: około minuty. Do czaru potrzebny jest 
owoc Lamo. Po nieudanej próbie czaru owoc marnieje. Ściana cierni pozostaje w danym miejscu do czasu, aż 
nie ulegnie zniszczeniu. 

Jeśli postać wpadła w ścianę cierni lub została nimi otoczona przez czarownika, otrzymuje Draśnięcia 
przy każdej próbie wyswobodzenia się. Aby wydostać się z kłębowiska kolców, trzeba zdać test Wysportowania 
o PT3 lub Atletyki o PT5. 
 
Labirynt Wiatru 
Mieszkańcy miast pustyni wieszają na domach przeróżne drewniane czy gliniane tabliczki pokryte symbolami. 
Większość z nich to elementy miejscowej kultury, nie posiadają żadnej magicznej mocy, lub co najwyżej 
niewielką. To pozostałości po starej, okrytej tajemnicą magii symboli. Dzięki podobnym tabliczkom wprawny 
mag potrafi stworzyć naprawdę potężne czary. Jednym z takich czarów jest Labirynt Wiatru. 



 Wpierw czarownik wyrysowuje na tabliczkach magiczne wzory, po czym łączy je po dwie, trzy lub 
cztery za pomocą sznura. Następnie wychodzi na ulice miasta i zawiesza je na rogach ulic i domach, 
jednocześnie czyniąc zaklęcia. 
 Dzięki Labiryntowi Wiatru czarownik może ukryć przed przypadkowymi przechodniami jakiś dom w  
mieście, a czasem i całą dzielnicę. Podrygujące na wietrze, stukające tabliczki wyzwalają moc czaru i sprawiają, 
że przechodzący obok nich człowiek gubi się jak w niewidzialnym labiryncie. Może całymi godzinami chodzić 
po mieście szukając domu, który ukrył czarownik, nawet będzie go mijał wielokrotnie, jednak dopóki nie 
przełamie zaklęcia, nie odnajdzie go. 

Mechanika: Zapamiętanie: niemożliwe, Trudność: 5, Czas rytuału: tworzenie tabliczek – około 1 dnia, 
rozwieszanie i zaklęcia – około 1 dnia. W ciągu jednego dnia czarownik ma prawo do jednej próby rzucenia 
czaru. Każda kolejna (po nieudanej) próba powoduje wzrost Trudności czaru o 1. Aby przełamać zaklęcie, 
postać musi zdać test Wiary o PT 10. Przełamanie zaklęcia oznacza, że czar przestaje działać na daną postać, 
jednak nie traci on swej mocy względem innych ludzi. 
 
Grimuar Sua Sahora 
Księga napisana w kathardzkim, zawiera opis świata duchów zgodny z wierzeniami ludzi pustyni. Pochodzi 
sprzed około 150-ciu lat. Księga jest ilustrowana koszmarnymi, ręcznie malowanymi miniaturami. Zawiera 
wizerunki kilkudziesięciu demonów pustyni. 
 Objętość: 20, Zawartość: Okultyzm (2, PT 2), Okultyzm – magia i demony pustyni (+3, PT 2) 
 Rytuały: Głos Kabudu (Z3, T3, Zapamiętanie: trudne), Ściana cierni Thar (Z3, T3, Zapamiętanie: 
łatwe), Przywołanie Skaraga (Z3, T3, Zapamiętanie: trudne, Czas rytuału: około kwadransa), Zaklinanie Skaraga 
(Z4, T4, Zapamiętanie: trudne), Przywołanie Piaskowego Golema (Z4, T4, Zapamiętanie: trudne), Zaklinanie 
Piaskowego Golema (Z5, T5, Zapamiętanie: trudne), Labirynt wiatru (Z7, T5, Zapamiętanie: niemożliwe). 


