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Aboleth

Aboleth
Aboleth mag, czarodziej 10. poziomu
 
Wielkie wynaturzenie (wodne)
Wielkie wynaturzenie (wodne)
Kostka Wytrzymałości:
8k8+40 (76 pw)
8k8+56 plus 10k4+70 (177 pw)
Inicjatywa:
+1
+7
Szybkość:
3 m (2 pola), pływanie 18 m
3 m (2 pola), pływanie 18 m
Klasa Pancerza:
16 (–2 rozmiar, +1 Zr, +7 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 15
18 (–2 rozmiar, +3 Zr, +7 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+22
+11/+28
Atak:
Macka +12 wręcz (1k6+8 plus śluz)
Macka +18 wręcz (1k6+9 plus śluz)
Całkowity atak:
4 macka +12 wręcz (1k6+8 plus śluz)
4 macka +18 wręcz (1k6+9 plus śluz)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
Psionika, śluz, zniewolenie 
Czary, psionika, śluz, zniewolenie 
Specjalne cechy:
Podtyp stworzenie wodne, śluzowe miazmaty, widzenie w ciemnościach 18 m 
Podtyp stworzenie wodne, przywołanie chowańca, śluzowe miazmaty, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +3, Wola +11
Wytr +15, Ref +10, Wola +15
Atrybuty:
S 26, Zr 12, Bd 20, Int 15, Rzt 17, Cha 17
S 28, Zr 16, Bd 24, Int 20, Rzt 16, Cha 14
Umiejętności:
Koncentracja +16, Nasłuchiwanie +16, Pływanie +8, Spostrzegawczość +16, Wiedza (dowolna jedna) +13 
Blefowanie +13, Czarostwo +20, Dyplomacja +6, Koncentracja +25, Nasłuchiwanie +15, Odcyfrowywanie zapisków +15, Pływanie +8, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Przeszukiwanie +10, Spostrzegawczość +17, Sztuka przetrwania +3 (+5 podążenie tropem na innych planach i pod ziemią), Wiedza (historia) +15, Wiedza (lochoznawstwo) +25, Wiedza (plany) +15, Wiedza (tajemna) +15, Wyczucie pobudek +15, Zastraszanie +4 
Atuty:
Czarowanie w walce, Czujność, Żelazna wola 
Błyskawiczny refleks, Czarowanie w walce, Doskonalsza inicjatywa, Przenikanie czarem, Skupienie na czarze (iluzje), Skupienie na czarze (oczarowania), Wyzbycie się składników, Wzmocnienie czaru, Zapisanie zwoju, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko
Podziemia
Podziemia
Występowanie:
Pojedynczo, zgraja (2–4) lub zgraja z niewolnikami (1k3+1 plus 7–12 skumów)
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
7
17
Skarb:
Podwójny standardowy
Podwójny standardowy
Charakter:
Zwykle praworządny zły
Zwykle praworządny zły
Rozwój:
9–16 KW (wielki); 17–24 KW (olbrzymi)
Zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
— 
— 

Aboleth to odrażające, przypominające rybę stworzenie ziemnowodne, występujące przede wszystkim w podziemnych jeziorach i rzekach.
W różowym brzuchu aboletha znajdują się cztery pulsujące organy, przez które sączy się szary śluz cuchnący niczym zjełczałe masło. W wodzie stwór porusza się za pomocą ruchów ogona, a na lądzie używa do tego celu macek. Waży ponad 3200 kilogramów.
Abolethy mówią własnym językiem, a także podwspólnym oraz wodnym.
Walka
Zmuszony do walki w starciu aboleth używa długich, oślizgłych macek. Preferuje jednak walkę na dystans, w której używa iluzji.
Psionika (zc): Na życzenie – długotrwały obraz (ST 18), hipnotyczny wzór (ST 15), iluzoryczna ściana (ST 17), miraż (ST 18), projekcja duplikatu (ST 20), zaprogramowany obraz (ST 19), zasłona (ST 19). Efektywny poziom czarującego = 16. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Śluz (zw): Uderzenie macką aboletha może spowodować straszliwą przypadłość. Trafiona istota wykonuje rzut obronny na Wytrwałość (ST 19) – nieudany oznacza, że ulega przemianie, która następuje w ciągu 1k4+1 minut. Przeobrażeniu poddawana jest przede wszystkim skóra ofiary, która staje się gładką, śliską membraną. Zmieniona istota musi przebywać w chłodnej, słodkiej wodzie – w przeciwnym razie co 10 minut otrzymuje 1k12 obrażeń. Śluz obniża premię z naturalnego pancerza o 1 (lecz nigdy poniżej 0). ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Ofiara, która zostanie uleczona zaklęciem przełamanie choroby – musi to nastąpić przed zakończeniem przemiany – powróci do normalnego wyglądu. Później jednak przeobrażenie są w stanie odwrócić tylko zaklęcia uzdrowienie lub zbiorowe uzdrowienie.
Zniewolenie (zn): Trzy razy dziennie aboleth może spróbować zniewolić jedno żywe stworzenie, które znajduje się w promieniu 9 metrów od niego. Taka istota wykonuje rzut obronny na Wolę (ST 17) – nieudany oznacza, że pada ofiarą mocy analogicznej do czaru zdominowanie osoby (16. poziom czarującego). Zniewolone stworzenie wykonuje telepatyczne rozkazy aboletha. Do wyzwolenia ofiary spod wpływu tej mocy potrzeba czaru przełamanie klątwy. Zniewolony może też próbować wyrwać się spod władzy, wykonując co 24 godziny nowy rzut obronny na Wolę. Moc przestaje działać również w momencie śmierci aboletha lub gdy oddali się on od niewolnika na odległość przekraczającą 1,5 kilometra. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Śluzowe miazmaty (zw): Znajdującego się w wodzie aboletha otacza kleisty śluz (warstwa grubości 30 centymetrów). Każde stworzenie, które dotknie owych miazmatów lub je wchłonie oddychając, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 19) – nieudany oznacza, iż przez następne 3 godziny nie będzie w stanie oddychać powietrzem. Wyciągnięta z wody ofiara zaczyna się dusić po 2k6 minutach. Ponowny kontakt ze śluzem oraz niepowodzenie w kolejnym rzucie obronnym na Wytrwałość przedłużają efekt na dalsze 3 godziny. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Umiejętności: Aboleth posiada premię rasową +8 do wszystkich testów Pływania dotyczących wykonywania specjalnych akcji w wodzie oraz unikania w niej niebezpieczeństw. Zawsze może też w teście Pływania wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, aboleth może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Aboleth mag
Walka
ST rzutów obronnych na powodujący przemianę atak macką (ST 21) i na śluzowe miazmaty (ST 21) ulega zwiększeniu z racji wyższej wartości Budowy. Z kolei ST rzutu obronnego na zniewolenie (ST 16) maleje z powodu niższej wartości Charyzmy, co dotyczy również zdolności psionicznych: długotrwały obraz (ST 17), hipnotyczny wzór (ST 14), iluzoryczna ściana (ST 16), miraż (ST 17), projekcja duplikatu (ST 19), zaprogramowany obraz (ST 18), zasłona (ST 18). Efektywny poziom czarującego = 16.
Aboleth mag chroni się za pomocą dużej liczby zaklęć w rodzaju przemieszczania, potężniejszej niewidzialności czy ściany mocy, jednocześnie narzucając wrogom kontrolę przy użyciu czarów lub wrodzonych zdolności.
Typowe przygotowane zaklęcia czarodzieja (4/6/5/4/4/3; ST rzutu obronnego 15 + poziom czaru): 0 – odporność, otumanienie, wykrycie magii (2); 1 – alarm, deszcz kolorów, magiczny pocisk (2), zauroczenie osoby, zbroja maga; 2 – ciemność, rozmycie, siła byka, spryt lisa, zobaczenie niewidzialnego; 3 – błyskawica, latanie, przemieszczanie, rozproszenie magii; 4 – kamienna skóra, potężniejsza niewidzialność, szpiegowanie, widmowy zabójca; 5 – ściana mocy, unieruchomienie potwora, wzmocniona błyskawica.
Achajerus

Duży przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
6k8+12 (39 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
20 (–1 rozmiar, +1 Zr, +10 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 19
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+14
Atak:
Pazury +9 wręcz (2k6+4)
Całkowity atak:
2 pazury +9 wręcz (2k6+4) oraz ugryzienie +4 wręcz (4k6+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
Czarna chmura
Specjalne cechy:
Odporność na czary 19, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +6, Wola +7
Atrybuty:
S 19, Zr 13, Bd 14, Int 11, Rzt 14, Cha 16
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +10, Dyplomacja +5, Nasłuchiwanie +11, Skakanie +21, Spostrzegawczość +11, Ukrywanie się +6, Wspinaczka +13, Wyczucie pobudek +11, Zachowanie równowagi +10 
Atuty:
Atak z doskoku, Ruchliwość, Uniki 
Środowisko:
Plan o praworządnym charakterze
Występowanie:
Pojedynczo lub mrowie (5–8)
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
Podwójny standardowy
Charakter:
Zawsze praworządny zły
Rozwój:
7–12 KW (duży); 13–18 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Achajerusy to potężne, mierzące 4,5 metra wysokości ptaki nieloty, żyjące na praworządnym planie. W innych miejscach spotyka się je dość rzadko.
Achajerusy mówią piekielnym. Ważą nieco ponad 320 kilogramów.
Walka
W starciu achajerus atakuje dwoma z czterech nóg oraz gryzie potężnym dziobem. Często wykorzystuje atut Atak z doskoku do szybkich uderzeń, po których wycofuje się poza zasięg przeciwnika, zanim ten zdoła odpowiedzieć kontratakiem.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną achajerusa oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym.
Czarna chmura (zw): Maksymalnie trzy razy dziennie achajerus może stworzyć duszącą, toksyczną czarną chmurę. Inne istoty, które znajdują się w promieniu 3 metrów od niego, natychmiast otrzymują 2k6 obrażeń. Wykonują również rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza, iż na 3 godziny padają ofiarami mocy analogicznej do czaru obłęd (16. poziomu czarującego). ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Allip
 
Średni nieumarły (bezcielesny)
Kostka Wytrzymałości:
4k12 (26 pw) 
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
Latanie 9 m (doskonała) (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 Zr, +4 odbicie), dotyk 15, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+2/— 
Atak:
Bezcielesny dotyk +3 wręcz (wysączenie 1k4 Roztropności)
Całkowity atak:
Bezcielesny dotyk +3 wręcz (wysączenie 1k4 Roztropności)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Bełkotanie, obłęd, wysączanie Roztropności
Specjalne cechy:
Cechy bezcielesnych, cechy nieumarłych, odporność na odpędzanie +2, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +1, Ref +4, Wola +4
Atrybuty:
S — , Zr 12, Bd — , Int 11, Rzt 11, Cha 18
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Przeszukiwanie +4, Spostrzegawczość +7, Sztuka przetrwania +0 (+2 podążenie tropem), Ukrywanie się +8, Zastraszanie +7 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Doskonalsza inicjatywa 
Środowisko:
Każde
Występowanie:
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
Brak
Charakter:
Zawsze neutralny zły
Rozwój:
5–12 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Allipy to widmowe pozostałości osób doprowadzonych do obłędu, który odmienił ich życie. Ci nieumarli pragną jedynie zemsty i bezustannie ścigają osoby, które przyczyniły się do ich śmierci.
Allipy nie potrafią zrozumiale mówić.
Walka
Allip nie jest w stanie fizycznie uczynić nikomu krzywdy, choć zwykle nie zdaje sobie z tego sprawy. Wali przeciwników łapami, choć nie zadaje im obrażeń.
Bełkotanie (zn): Allip bezustannie mamrocze i jęczy coś do siebie, powodując hipnotyczny efekt. Wszystkie zdrowe na umyśle stworzenia w promieniu 18 metrów od nieumarłego muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 16) – nieudany oznacza, że na 2k4 rundy padły ofiarą mocy analogicznej do czaru hipnoza. Jest to dźwiękowy przymus wpływający na umysł. Na istoty, którym rzut obronny się powiedzie, bełkotanie danego allipa przez 24 godziny nie wpływa. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Obłęd (zn): Istota, która spróbuje przejąć mentalną kontrolę nad allipem, wykryć jego myśli lub wpłynąć na niego telepatycznie, dotyka jego udręczonego umysłu, co powoduje obniżenie wartości Roztropności o 1k4 punkty.
Wysączenie Roztropności (zn): Trafienie bezcielesnym dotykiem allipa powoduje wysączenie 1k4 punktów Roztropności. Każdy taki udany atak sprawia, że nieumarły otrzymuje 5 tymczasowych punktów wytrzymałości.
Anioł
Aniołowie to pojęcie dotyczące ras niebianin, a odnosi się do wielu stworzeń żyjących na planach o dobrych charakterach.
Aniołowie mogą mieć dowolny dobry charakter. Niemniej bez względu na charakter, aniołowie nigdy nie kłamią, nie oszukują i nie kradną. Są niezwykle honorowi, co objawia się w każdym z ich czynów. Często okazują się najbardziej godni zaufania i dyplomatyczni ze wszystkich niebian.
Wszyscy aniołowie zostali pobłogosławieni niezwykłą urodą, choć przybiera ona różne formy.
Aniołowie mówią niebiańskim, piekielnym oraz smoczym, choć mogą się też posługiwać niemal każdą mową, jakiej używają dowolne istoty, a to z racji zdolności języki.
Walka
W starciu większość aniołów w pełni wykorzystuje swą ruchliwość oraz różnorodne ataki dystansowe.
Cechy aniołów: Anioł posiada następujące cechy (chyba że w opisie konkretnej istoty podano inaczej).
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów oraz widzenie w słabym świetle.
— Niepodatność na kwas, petryfikację i zimno.
— Odporność na elektryczność 10 i ogień 10.
— Premia rasowa +4 do rzutów obronnych na trucizny.
— Aura ochronna (zn): Ta zdolność zapewnia każdemu w promieniu 6 metrów od anioła premię z odbicia +4 do KP i premię z odporności +4 do rzutów obronnych względem ataków wykonywanych przez złe istoty oraz wywołanych przez nie efektów. W pozostałych aspektach zdolność działa jak magiczny krąg przeciw złu oraz słabszy klosz niewrażliwości, oba o promieniu 6 metrów (poziom czarującego jest równy KW anioła). Niniejszą aurę można rozproszyć, ale anioł ma prawo odtworzyć ją w swej następnej turze w akcji darmowej. Obronnych efektów działania kręgu nie uwzględniono w statystykach anioła.
— Języki (zn): Wszyscy aniołowie potrafią rozmawiać z dowolnym stworzeniem posługującym się jakąś mową – moc analogiczna do czaru języki (poziom czarującego jest równy KW anioła). Ta zdolność jest zawsze aktywna.
Anioł, astralny deva
 
Średni przybysz (anioł, dobry, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
12k8+48 (102 pw)
Inicjatywa:
+8
Szybkość:
15 m (10 pól), latanie 30 m (dobra)
Klasa Pancerza:
29 (+4 Zr, +15 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 25
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+18
Atak:
Ciężki buzdygan niszczenia +3 +21 wręcz (1k8+12 plus oszołomienie) lub walnięcie +18 wręcz (1k8+9)
Całkowity atak:
Ciężki buzdygan niszczenia +3 +21/+16/+11 wręcz (1k8+12 plus oszołomienie) lub walnięcie +18 wręcz (1k8+9)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Oszołomienie, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
Aura ochronna, języki, niepodatność na kwas, petryfikację i zimno, nieświadomy unik, odporność na czary 30, odporność na elektryczność 10 i ogień 10, redukcja obrażeń 10/zło, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, zmiana kształtów
Rzuty obronne:
Wytr +14 (+18 na trucizny), Ref +12, Wola +12
Atrybuty:
S 22, Zr 18, Bd 18, Int 18, Rzt 18, Cha 20
Umiejętności:
Koncentracja +19, Rzemiosło lub Wiedza (dowolne trzy) +19, Dyplomacja +22, Wyzwalanie się +19, Ukrywanie się +19, Zastraszanie +20, Nasłuchiwanie +23, Ciche poruszanie się +19, Wyczucie pobudek +19, Spostrzegawczość +23, Używanie lin +4 (+6 względem pęt)
Atuty:
Czujność, Rozszczepienie, Zwiększona wytrwałość, Doskonalsza inicjatywa, Potężny atak
Środowisko:
Każdy plan o dobrym charakterze
Występowanie:
Pojedynczo, para lub oddział (3–5)
Skala Wyzwania:
14
Skarb:
Brak monet; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
Zawsze dobry (dowolny)
Rozwój:
13–18 KW (średni); 19–36 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+8

Astralny deva ma około 225 centymetrów wzrostu i waży mniej więcej 125 kilogramów.
Walka
Astralny deva nie boi się toczyć walki wręcz. Z wielką radością miażdży siły zła dzierżonym potężnym ciężkim buzdyganem niszczenia +3.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną astralnego devy oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o dobrym charakterze.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – nieustający płomień, niewidzialność (tylko na siebie), przełamanie choroby (ST 18), przełamanie klątwy (ST 18), przełamanie strachu (ST 16), rozproszenie magii, rozproszenie zła (ST 20), święta aura (ST 23), święte słowo (ST 22), święte ugodzenie (ST 19), ujawnienie kłamstw (ST 19), wspomożenie, wykrycie zła, zamiana planów (ST 22); 7/dzień – leczenie lekkich ran (ST 16), zobaczenie niewidzialnego; 1/dzień – bariera z ostrzy (ST 21), uzdrowienie (ST 21). Poziom czarującego = 12. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Oszołomienie (zn): Stworzenie, które astralny deva dwukrotnie w jednej rundzie trafi buzdyganem, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 22) – nieudany oznacza oszołomienie na 1k6 rund. ST rzutu obronnego oparto na Sile.
Nieświadomy unik (zw): Astralny deva zachowuje premię ze Zręczności do KP nawet gdy jest nieprzygotowany i gdy atakuje go niewidzialny przeciwnik. Nikt nie jest też w stanie go flankować, z wyjątkiem łotrzyka poziomu przynajmniej 16. Sam astralny deva flankuje istoty posiadające nieświadomy unik jakby był łotrzykiem 12. poziomu.
Zmiana kształtów (zn): Astralny deva może przyjąć postać dowolnego humanoida rozmiaru małego lub średniego.
Anioł, planetar
 
Duży przybysz (anioł, dobry, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
14k8+70 (133 pw)
Inicjatywa:
+8
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 27 m (dobra)
Klasa Pancerza:
32 (–1 rozmiar, +4 Zr, +19 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 28
Bazowy atak/zwarcie:
+14/+25
Atak:
Miecz dwuręczny +3 +23 wręcz (3k6+13/19–20) lub walnięcie +20 wręcz (2k8+10)
Całkowity atak:
Miecz dwuręczny +3 +23/+18/+13 wręcz (3k6+13/19–20) lub walnięcie +20 wręcz (2k8+10)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
Czary, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
Aura ochronna, języki, niepodatność na kwas, petryfikację i zimno, odporność na czary 30, odporność na elektryczność 10 i ogień 10, redukcja obrażeń 10/zło, regeneracja 10, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, zmiana kształtów
Rzuty obronne:
Wytr +14 (+18 na trucizny), Ref +13, Wola +15
Atrybuty:
S 25, Zr 19, Bd 20, Int 22, Rzt 23, Cha 22
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +21, Dyplomacja +25, Koncentracja +22, Nasłuchiwanie +23, Przeszukiwanie +23, Rzemiosło lub Wiedza (dowolne cztery) +23, Spostrzegawczość +23, Ukrywanie się +17, Używanie lin +4 (+6 względem pęt), Wyczucie pobudek +23, Wyzwalanie się +21, Zastraszanie +23 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsze roztrzaskiwanie, Potężny atak, Rozszczepienie, Walka na oślep 
Środowisko:
Każdy plan o dobrym charakterze
Występowanie:
Pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
16
Skarb:
Brak monet; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
Zawsze dobry (dowolny)
Rozwój:
15–21 KW (duży); 22–42 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Przeciętny planetar ma niemal 2,7 metra wzrostu i waży około 250 kilogramów.
Walka
Pomimo szerokiego wachlarza magicznych mocy, planetarowie cenią sobie walkę mieczami dwuręcznymi +3. Szczególnie lubią ścierać się z czartami.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną planetara oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o dobrym charakterze.
Regeneracja: Planetar otrzymuje obrażenia od broni o złym charakterze oraz od czarów i efektów mających określnik zło.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – nieustający płomień, niewidzialność (tylko na siebie), przełamanie choroby (ST 19), przełamanie klątwy (ST 19), przełamanie strachu (ST 17), rozmawianie ze zmarłymi (ST 19), rozproszenie magii, słabsze przywrócenie energii życiowej (ST 18), święte ugodzenie (ST 20); 3/dzień – bariera z ostrzy (ST 22), fale zmęczenia, ogniste uderzenie (ST 21), słowo mocy: oszołomienie, wskrzeszenie; 1/dzień – fale wyczerpania, potężniejsze przywrócenie energii życiowej (ST 23), trzęsienie ziemi (ST 24), zbiorowe zauroczenie potwora (ST 24). Poziom czarującego = 17. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Następujące zdolności są nieustająco aktywne na osobie planetara, a działają jak zaklęcia (poziom czarującego = 17): ujawnienie kłamstw (ST 20), widzenie prawdy, wykrycie wnyków i jam, wykrycie zła, zobaczenie niewidzialnego. Można je rozproszyć, ale planetar jest w stanie je ponownie uaktywnić w akcji darmowej.
Zmiana kształtów (zn): Planetar może przyjąć postać dowolnego humanoida rozmiaru małego lub średniego.
Czary: Planetar rzuca zaklęcia objawień jak kapłan 17. poziomu. Ma dostęp do dwóch z następujących domen: dobro, powietrze, prawo, wojna lub zniszczenie (plus dowolne inne zależne od jego bóstwa). ST rzutu obronnego oparto na Roztropności.
Typowe przygotowane zaklęcia kapłana (6/8/8/7/7/6/6/4/3/2; ST rzutu obronnego 16 + poziom czaru): 0 – cnota, odporność (2), przewodnictwo, stworzenie wody, wykrycie magii; 1 – błogosławieństwo (2), boska łaska (2), tarcza entropii, tarcza wiary, wywołanie strachu, zadawanie lekkich ran*; 2 – charakter oręża, konsekracja, siła byka (2), splendor orła, unieruchomienie osoby, wspomożenie*, wytrzymałość niedźwiedzia; 3 – modlitwa (2), przyzwanie potwora III, ściana wiatru, światło dnia, wyczyszczenie niewidzialności, zakażenie*; 4 – neutralizacja trucizny (2), ochrona przed śmiercią, odesłanie, przyzwanie potwora IV, zadawanie krytycznych ran*; 5 – rozproszenie zła, słuszna potęga, zamiana planów, zbiorowe zadawanie lekkich ran*, złamanie zaklęcia, znak sprawiedliwości; 6 – krzywda*, potężniejsze rozproszenie magii, uczta bohaterów, uzdrowienie, wygnanie, zbiorowe leczenie średnich ran 7 – dezintegracja*, regeneracja, sentencja, święte słowo; 8 – święta aura*, tarcza prawa, zbiorowe leczenie krytycznych ran; 9 – implozja, przyzwanie potwora IX (dobra)*.
* Czar domenowy. Domeny: dobro i zniszczenie.
Anioł, solar
 
Duży przybysz (anioł, dobry, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
22k8+110 (209 pw)
Inicjatywa:
+9
Szybkość:
15 m (10 pól), latanie 45 m (dobra)
Klasa Pancerza:
35 (–1 rozmiar, +5 Zr, +21 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 30
Bazowy atak/zwarcie:
+22/+35
Atak:
Tańczący miecz dwuręczny +5 +35 wręcz (3k6+18/19–20) lub łuk długi refleksyjny +2 (premia z S +5) +28 dystansowo (2k6+7/×3 plus efekt zabójczej strzały) lub walnięcie +30 wręcz (2k8+13)
Całkowity atak:
Tańczący miecz dwuręczny +5 +35/+30/+25/+20 wręcz (3k6+18/19–20) lub łuk długi refleksyjny +2 (premia z S +5) +28/+23/+18/+13 dystansowo (2k6+7/×3 plus efekt zabójczej strzały) lub walnięcie +30 wręcz (2k8+13)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
Czary, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
Aura ochronna, języki, odporność na czary 32, niepodatność na kwas, petryfikację i zimno, odporność na elektryczność 10 i ogień 10, redukcja obrażeń 15/epickość i zło, regeneracja 15, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, zmiana kształtów
Rzuty obronne:
Wytr +18 (+22 na trucizny), Ref +18, Wola +20
Atrybuty:
S 28, Zr 20, Bd 20, Int 23, Rzt 25, Cha 25
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +30, Czarostwo +31, Dyplomacja +34, Koncentracja +30, Nasłuchiwanie +32, Przeszukiwanie +31, Rzemiosło lub Wiedza (dowolne pięć) +33, Spostrzegawczość +32, Sztuka przetrwania +7 (+9 podążenie tropem), Ukrywanie się +26, Używanie lin +5 (+7 względem pęt), Wyczucie pobudek +32, Wyzwalanie się +30 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsze roztrzaskiwanie, Potężny atak, Rozszczepienie, Ruchliwość, Skuteczniejsze rozszczepienie, Tropienie, Uniki 
Środowisko:
Każdy plan o dobrym charakterze
Występowanie:
Pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
23
Skarb:
Brak monet; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
Zawsze dobry (dowolny)
Rozwój:
23–33 KW (duży); 34–66 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Ten mierzący przeciętnie 2,7 metra wzrostu i ważący około 250 kilogramów anioł jest obdarzony głębokim, władczym głosem.
Walka
Solarowie to możni rycerze dobra. Potęgą równać się z nimi mogą tylko najsilniejsze z czartów. Dzierżą imponujące tańczące miecze dwuręczne +5, które jednakże ustępują mocą ich łukom długim refleksyjnym +2, te bowiem w chwili napięcia powołują do istnienia zabójcze strzały.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną solara oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń epicką i o dobrym charakterze.
Regeneracja: Solar otrzymuje obrażenia od epickiej broni o złym charakterze oraz od czarów i efektów mających określnik zło.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – fale zmęczenia, nieustający płomień, niewidzialność (tylko na siebie), obcowanie, odporność na energię, ożywienie przedmiotów, potężniejsze rozproszenie magii, przełamanie choroby (ST 20), przełamanie klątwy (ST 20), przełamanie strachu (ST 18), przyzwanie potwora VII, rozmawianie ze zmarłymi (ST 20), słabsze przywrócenie energii życiowej (ST 19), święte ugodzenie (ST 21), uwięzienie (ST 26), wspomożenie, zakotwiczenie w wymiarze; 3/dzień – bariera z ostrzy (ST 23), fale wyczerpania, trzęsienie ziemi (ST 25), utrwalenie, uzdrowienie (ST 23), zbiorowe zauroczenie potwora (ST 25), zmartwychwstanie; 1/dzień – potężniejsze przywrócenie energii życiowej (ST 24), pryzmatyczny deszcz (ST 24), słowo mocy: oślepienie, słowo mocy: oszołomienie, słowo mocy: zabicie, życzenie. Poziom czarującego = 20. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Następujące zdolności są nieustająco aktywne na osobie solara, a działają jak zaklęcia (poziom czarującego = 20): ujawnienie kłamstw (ST 21), widzenie prawdy, wykrycie wnyków i jam, wykrycie zła, zobaczenie niewidzialnego. Można je rozproszyć, ale solar jest w stanie je ponownie uaktywnić w akcji darmowej.
Zmiana kształtów (zn): Solar może przyjąć postać dowolnego humanoida rozmiaru małego lub średniego.
Czary: Solar rzuca zaklęcia objawień jak kapłan 20. poziomu. Ma dostęp do dwóch z następujących domen: dobro, powietrze, prawo, wojna lub zniszczenie (plus dowolne inne zależne od jego bóstwa). ST rzutu obronnego oparto na Roztropności.
Typowe przygotowane zaklęcia kapłana (6/8/8/8/7/7/6/6/5/5; ST rzutu obronnego 17 + poziom czaru): 0 – odporność (2), przewodnictwo (2), stworzenie wody, wykrycie magii; 1 – błogosławieństwo (2), boska łaska (2), nieprzenikniona mgła*, tarcza entropii, tarcza wiary, wywołanie strachu; 2 – charakter oręża, duchowa broń*, konsekracja, siła byka (2), splendor orła, wytrzymałość niedźwiedzia (2); 3 – magiczna szata*, magiczny krąg przeciw złu, modlitwa (2), ochrona przed energią, ściana wiatru, światło dnia, wyczyszczenie niewidzialności; 4 – boska moc*, neutralizacja trucizny (2), ochrona przed śmiercią (2), odesłanie (2); 5 – kontrolowanie wiatrów*, rozproszenie zła, słuszna potęga (2), symbol bólu, zamiana planów, złamanie zaklęcia; 6 – słowo powrotu, uczta bohaterów, wygnanie, wyładowanie łańcuchowe*, zabicie nieumarłego, zbiorowe leczenie średnich ran; 7 – eteryczny spacer, kontrolowanie pogody*, regeneracja, sentencja, święte słowo, zniszczenie; 8 – ognista burza, święta aura, trąba powietrzna*, zbiorowe leczenie krytycznych ran (2); 9 – burza zemsty, cud, eteryczność, rój żywiołaków (powietrza)*, zbiorowe uzdrowienie.
* Czar domenowy. Domeny: powietrze i wojna.
Ankheg

Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
3k10+12 (28 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
9 m (6 pól), rycie 6 m
Klasa Pancerza:
18 (–1 rozmiar, +9 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+12
Atak:
Ugryzienie +7 wręcz (2k6+7 plus 1k4 kwas)
Całkowity atak:
Ugryzienie +7 wręcz (2k6+7 plus 1k4 kwas)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Doskonalsze łapanie, plucie kwasem
Specjalne cechy:
Widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, wyczuwanie drgań 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +3, Wola +2
Atrybuty:
S 21, Zr 10, Bd 17, Int 1, Rzt 13, Cha 6
Umiejętności:
Wspinaczka +8, Nasłuchiwanie +6, Spostrzegawczość +3
Atuty:
Czujność, Twardość
Środowisko:
Równiny w klimacie gorącym
Występowanie:
Pojedynczo lub chmara (2–4)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze neutralny
Rozwój:
4 KW (duży); 5–9 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Ankheg to stwór potrafiący ryć w ziemi. Lubi odżywiać się mięsem świeżo upolowanej zdobyczy.
Ta magiczna bestia posiada sześć odnóży. Chitynowa skorupa niektórych okazów jest żółta, a nie brunatna. Przeciętny ankheg mierzy 3 metry długości, a waży około 400 kilogramów.
Te istoty ryją w ziemi za pomocą odnóży oraz żuwaczek. Zwykle nie tworzą wówczas tuneli „użytkowych”, choć są w stanie to uczynić. Ryjąc, poruszają się z połową normalnej szybkości. Ich kręte korytarze znajdują się na głębokości do 12 metrów pod powierzchnią żyznej ziemi, lasów i pól uprawnych. Tunele mają wysokość oraz szerokości około 1,5 metra, a długość od 20 do 40 metrów (2k10 metrów).
Walka
Zwykle ankheg czai się pod powierzchnią ziemi, na głębokości od 1,5 do 3 metrów. Gdy jego czułki wyczują drgania powodowane przez zbliżającą się zwierzynę, przekopuje się ku górze i atakuje (należy traktować ten atak jak szarżę, nawet jeśli stwór musi przed wyprowadzeniem ciosu pokonać więcej niż 3 metry).
Ankhegi występujące chmarami żyją na tym samym terytorium, lecz rzadko ze sobą współpracują.
Doskonalsze łapanie (zw): Ankheg, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić przeciwnika ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeśli po złapaniu ofiary zostanie raniony, będzie się wycofywał w głąb tunelu, ciągnąc ją (porusza się z szybkością naziemną, nie rycia).
Plucie kwasem (zw): Raz na 6 godzin ankheg może plunąć strumieniem kwasu (linia o długości 9 metrów). Spryskane ofiary otrzymują 4k4 obrażenia – udany rzut obronny na Refleks (ST 14) zmniejsza ich liczbę o połowę. Po jednym takim plunięciu ankheg traci zapas kwasu, który odtwarza się w ciągu 6 godzin. W tym czasie nie może ani pluć kwasem, ani powodować ran od kwasu. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Ankhegi plują kwasem rzadko – muszą być rozdrażnione lub zdesperowane. Zwykle czynią to, gdy stracą połowę punktów wytrzymałości lub jeśli nie uda im się złapać przeciwnika.
Aranea
 
Średnia magiczna bestia (zmiennokształtna)
Kostka Wytrzymałości:
3k10+6 (22 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
15 m (10 pól), wspinanie 7,5 m
Klasa Pancerza:
13 (+2 Zr, +1 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 11
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+3
Atak:
Ugryzienie +5 wręcz (1k6 plus trucizna) lub pajęczyna +5 dystansowo
Całkowity atak:
Ugryzienie +5 wręcz (1k6 plus trucizna) lub pajęczyna +5 dystansowo
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Czary, pajęczyna, trucizna 
Specjalne cechy:
Widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, zmiana kształtów
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +5, Wola +4
Atrybuty:
S 11, Zr 15, Bd 14, Int 14, Rzt 13, Cha 14
Umiejętności:
Koncentracja +8, Nasłuchiwanie +6, Skakanie +13, Spostrzegawczość +6, Wspinaczka +14, Wyzwalanie się +5 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Żelazna wolaP, Finezja w broni
Środowisko:
Lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
Pojedynczo lub kolonia (3–6)
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
Standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
Zwykle neutralny
Rozwój:
Zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+4

Aranea to inteligentny, zmiennokształtny pajęczak obdarzony magicznymi mocami. W naturalnej postaci jest dość dużym pająkiem o łukowatym ciele nieco większym niż tułów człowieka. Posiada kłowate żuwaczki niczym normalny pajęczak oraz dwoje wyrastających pod nimi małych ramion o długości około 60 centymetrów. Oba zakończone są dłonią o czterech palcach mających wiele stawów, w tym kciuki mające aż dwa stawy.
Aranea waży około 125 kilogramów. W jej odwłoku znajduje się mózg.
Posługuje się wspólnym i leśnym.
Walka
Aranee unikają fizycznej walki i jeśli to możliwe, używają pajęczyny oraz czarów. W starciu starają się najpierw unieruchomić lub rozproszyć uwagę najbardziej agresywnych przeciwników. Często obezwładniają ofiary dla okupu.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 13, początkowy efekt – 1k6 S, drugorzędny efekt – 2k6 S. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Czary: Aranea rzuca czary jak zaklinacz 3. poziomu. Preferuje zaklęcia ze szkól iluzje i oczarowania, unika zaś czarów ognia.
Typowe znane czary zaklinacza (6/6; ST rzutu obronnego 12 + poziom czaru): 0 – odporność, otumanienie, światło, widmowy odgłos, wykrycie magii; 1 – milczący obraz, uśpienie, zbroja maga.
Pajęczyna (zw): W postaci pająka lub hybrydy (patrz dalej) aranea może sześć razy dziennie strzelać pajęczyną. To atak analogiczny do ataku siecią, lecz jego zasięg maksymalny wynosi 15 metrów, a przyrost zasięgu to 3 metry. Ponadto skutkuje nawet gdy cel jest dużego rozmiaru. Ofiara oplątana pajęczyną jest unieruchomiona (pajęczyna przylepia się do podłoża).
Oplątane stworzenie może uciec, wykonując udany test Wyzwalania się (ST 13) lub rozerwać pajęczynę, wykonując udany test Siły (ST 17). ST rzutów obronnych oparto na Budowie, a w przypadku Siły wzięto pod uwagę również premię rasową +4. Pajęczyna ma 6 punktów wytrzymałości, trwałość 0, a ogień zadaje jej dwa razy więcej ran.
Zmiana kształtów (zn): W naturalnej postaci aranea wygląda niczym średni potworny pająk. Może jednak przybrać również dwie inne formy. Pierwsza to humanoid rozmiaru małego lub średniego (aranea w postaci humanoidalnej zawsze wygląda tak samo i posiada takie same cechy, podobnie do likantropa). W tej formie stwór nie ma prawa gryźć, używać pajęczyny ani trucizny.
Druga to hybryda humanoida oraz pająka (średni rozmiar). W tej postaci na pierwszy rzut oka wygląda na średniego humanoida, lecz udany test Spostrzegawczości o ST 18 pozwala dostrzec kły i kądziołki przędne. W niniejszej formie może gryźć, używać pajęczyny oraz trucizny, a także dzierżyć broń i nosić pancerz. Porusza się zaś z szybkością 9 metrów (6 pól).
Aranea pozostaje w danej formie dopóki nie postanowi jej zmienić. Przybranego kształtu nie da się rozproszyć. Gdy zginie, nie powraca do naturalnej postaci – ujawnia ją jednak czar widzenie prawdy (musi oczywiście być w postaci humanoida lub hybrydy).
Umiejętności: Aranea otrzymuje premię rasową +2 do testów Nasłuchiwania, Skakania oraz Spostrzegawczości. Ponadto zyskuje premię rasową +8 do testów Wspinaczki i może w nich stosować zasadę 10, nawet jeżeli się spieszy lub coś jej zagraża.
Archon
Archonowie to niebianie wywodzący się z planu o praworządnym dobrym charakterze.
Archonowie mówią niebiańskim, piekielnym i smoczym, choć mogą się też posługiwać niemal każdą mową, jakiej używają dowolne istoty, a to z racji zdolności języki.
Walka
Ci niebianie zwykle wolą walczyć z wrogiem twarzą w twarz, jeśli adwersarz jest na tyle odważny. Niemniej gdy archon ma przeciw sobie przeważające siły, to stara się wyrównać szanse (zwykle stosując taktykę szybkich ataków i odskoków lub trzymając się z daleka i używając magii przed doprowadzaniem do starcia wręcz).
Cechy archonów: Archon posiada następujące cechy (chyba że w opisie konkretnej istoty podano inaczej).
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów oraz widzenie w słabym świetle.
— Aura grozy (zn): Archona, którzy toczy walkę lub został rozgniewany, otacza aura. Każde nieprzyjazne stworzenie w promieniu 6 metrów od niego musi wykonać rzut obronny na Wolę. Udany oznacza oparcie się efektowi rzeczonej aury. ST rzutu obronnego różni się w zależności od rodzaju archona, jej wartość oparto na Charyzmie, wliczając premię rasową +2. Ci, którym rzut się nie powiedzie, podlegają karze –2 do ataków, KP oraz rzutów obronnych na 24 godziny lub dopóki nie uda im się trafić archona, którego otacza aura. Na istoty, którym rzut obronny się powiedzie lub które przełamały działanie aury, niniejsza moc danego archona przez 24 godziny nie wpływa.
— Niepodatność na elektryczność i petryfikację.
— Premia rasowa +4 do rzutów obronnych na trucizny.
— Magiczny krąg przeciw złu (zn): Archona nieustająco otacza efekt magicznego kręgu przeciw złu (poziom czarującego równy jest Kostkom Wytrzymałości archona). Obronnych efektów działania kręgu nie uwzględniono w statystykach.
— Teleportacja (zn): Archon może na życzenie użyć teleportacji działającej analogicznie do czaru (poziom czarującego = 14), z taką jednakże różnicą, iż może przenieść tylko samego siebie i do 25 kilogramów przedmiotów.
— Języki (zn): Wszyscy archonowie potrafią rozmawiać z dowolnym stworzeniem posługującym się jakąś mową – moc analogiczna do czaru języki (poziom czarującego = 14). Ta zdolność jest zawsze aktywna.
Archon-lampion
 
Mały przybysz (archon, dobry, pozaplanarny, praworządny)
Kostka Wytrzymałości:
1k8 (4 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
Latanie 18 m (doskonała) (12 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 rozmiar, +4 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–8
Atak:
Promień świetlny +2 dotykowy dystansowy (1k6)
Całkowity atak:
2 promień świetlny +2 dotykowy dystansowy (1k6)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
Aura grozy, języki, magiczny krąg przeciw złu, niepodatność na elektryczność i petryfikację, redukcja obrażeń 10/zło i magia, teleportacja, widzenie w ciemnościach 18 m 
Saves:
Wytr +2 (+6 na trucizny), Ref +2, Wola +2
Abilities:
S 1, Zr 11, Bd 10, Int 6, Rzt 11, Cha 10
Skills:
Dyplomacja +4, Koncentracja +4, Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4, Wiedza (plany) +2, Wyczucie pobudek +4 
Feats:
Doskonalsza inicjatywa
Środowisko:
Plan o praworządnym dobrym charakterze
Występowanie:
Pojedynczo, para lub oddział (3–5)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze praworządny dobry
Rozwój:
2–4 KW (mały)
Dostosowanie poziomu:
— 

Archon-lampion ma postać dryfującej kuli światła, niemal tak jasnej jak pochodnia. Ów blask niknie dopiero w chwili śmierci niebianina, choć ten może starać się go osłabić.
Walka
Archon-lampion stara się nie angażować w walkę wręcz, bo nie ma to w jego wypadku żadnego sensu. Zwykle podpływa na tyle blisko, by wróg znalazł się w jego aurze grozy, a następnie atakuje strzelając promieniami świetlnymi. Archon-lampion raczej koncentruje się na jednym przeciwniku, starając się szybko zmniejszyć liczebność wrogich sił.
Aura grozy (zn): Wola ST 12 neguje.
Promień świetlny (zw): Promienie świetlne archona-lampiona mają zasięg 9 metrów. Ten atak przebija redukcję obrażeń każdego typu.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – nieustający płomień, wspomożenie, wykrycie zła. Poziom czarującego = 3.
Archon-ogar
 
Archon-ogar
Archon-ogar heros, paladyn 11. poziomu
 
Średni przybysz (archon, dobry, pozaplanarny, praworządny)
Średni przybysz (archon, dobry, pozaplanarny, praworządny)
Kostka Wytrzymałości:
6k8+6 (33 pw)
6k8+18 plus 11k10+33 (143 pw)
Inicjatywa:
+4
+4
Szybkość:
12 m (8 pól)
9 m w pełnej zbroi płytowej (6 pól); bazowa szybkość 12 m
Klasa Pancerza:
19 (+9 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 19
30 (+9 naturalny, +11 pełna zbroja płytowa +3), dotyk 10, nieprzygotowany 30
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+8
+17/+22
Atak:
Ugryzienie +8 wręcz (1k8+2) lub miecz dwuręczny +8 wręcz (2k6+3/19–20)
miecz dwuręczny z zimnego żelaza +2 +25 wręcz (2k6+9/19–20) lub ugryzienie +22 wręcz (1k8+5)
Całkowity atak:
Ugryzienie +8 wręcz (1k8+2) oraz walnięcie +3 wręcz (1k4+1); lub miecz dwuręczny +8/+3 wręcz (2k6+3/19–20) oraz ugryzienie +3 wręcz (1k8+1)
miecz dwuręczny z zimnego żelaza +2 +25/+20/+15/+10 wręcz (2k6+9/19–20) oraz ugryzienie +17 wręcz (1k8+2); lub ugryzienie +22 wręcz (1k8+5) oraz walnięcie +17 wręcz (1k4+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Zdolności czaropodobne
Czary, odpędzanie nieumarłych 6/dzień, ugodzenie zła, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Aura grozy, języki, magiczny krąg przeciw złu, niepodatność na elektryczność i petryfikację, odporność na czary 16, redukcja obrażeń 10/zło, teleportacja, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, zmiana kształtów 
Aura grozy, języki, magiczny krąg przeciw złu, niepodatność na elektryczność i petryfikację, odporność na czary 27, redukcja obrażeń 10/zło, teleportacja, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, zdolności paladyna, zmiana kształtów 
Rzuty obronne:
Wytr +6 (+10 na trucizny), Ref +5, Wola +6
Wytr +18 (+22 na trucizny), Ref +11, Wola +13
Atrybuty:
S 15, Zr 10, Bd 13, Int 10, Rzt 13, Cha 12
S 21, Zr 10, Bd 16, Int 8, Rzt 14, Cha 16
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +9, Dyplomacja +3, Koncentracja +10, Nasłuchiwanie +10, Skakanie +15, Spostrzegawczość +10, Sztuka przetrwania +10* (+12 podążenie tropem), Ukrywanie się +9*, Wyczucie pobudek +10 
Dyplomacja +19, Jeździectwo +14, Koncentracja +20, Nasłuchiwanie +10, Skakanie +0, Spostrzegawczość +10, Sztuka przetrwania +2*, Ukrywanie się +2*, Wyczucie pobudek +19 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Potężny atak, Tropienie 
Atak w przelocie, Doskonalsza inicjatywa, Skupienie na broni (miecz dwuręczny), Tropienie, Walka z wierzchowca, Zdolności przywódcze 
Środowisko
Plan o praworządnym dobrym charakterze
Plan o praworządnym dobrym charakterze
Występowanie:
Pojedynczo, para lub oddział (3–5)
Pojedynczo lub z małoletnim spiżowym smokiem
Skala Wyzwania:
4
16
Skarb:
Brak monet; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Standardowy
Charakter:
Zawsze praworządny dobry
Zawsze praworządny dobry
Rozwój:
7–9 KW (średni); 10–18 KW (duży)
Zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+5
+5

Ci archonowie mają postać umięśnionych ludzi o psich głowach.
Walka
Archon-ogar woli stosować naturalną broń, lecz czasami używa też miecza dwuręcznego.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną archona-ogara oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze dobrym i praworządnym.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – wspomożenie, nieustający płomień, wykrycie zła, wiadomość. Poziom czarującego = 6.
Aura grozy (zn): Wola ST 16 neguje.
Zmiana kształtów (zn): Archon-ogar heros może przyjąć dowolny psowaty kształt rozmiaru od małego do dużego. W tej formie traci ataki ugryzieniem, walnięciem oraz mieczem dwuręcznym, ale zyskuje atak ugryzieniem stosowny do nowej postaci. Na potrzeby niniejszej zdolności psowate to wszelkie psokształtne i wilkokształtne stworzenia zaliczane do typu zwierzę.
Umiejętności: * W postaci psowatej archon-ogar otrzymuje premię z okoliczności +4 do testów Sztuki przetrwania i Ukrywania się.
Archon-ogar heros
Archon-ogar heros to potężny bojownik o sprawiedliwość oddany ściganiu i niszczeniu zła we wszelkich jego postaciach.
Walka
Archon-ogar heros na przestrzeni czasu darzy swą broń coraz większą miłością. Te istoty szczególnie cenią sobie święte miecze dwuręczne, którymi atakują częściej niż gryząc i waląc pięściami.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – nieustający płomień, wiadomość, wspomożenie, wykrycie zła. Poziom czarującego = 6.
Aura grozy (zn): ST rzutu obronnego na aurę grozy (ST 18) archona-ogara herosa zmodyfikowano z racji wysokiej wartości Charyzmy.
Ugodzenie zła (zn): Archon-ogar heros może trzy razy dziennie wyprowadzić w złego przeciwnika normalny atak wręcz z premią +3, który spowoduje dodatkowe 11 obrażeń.
Zmiana kształtów (zn): Archon-ogar heros może przyjąć dowolny psowaty kształt rozmiaru od małego do dużego. W tej formie traci ataki ugryzieniem, walnięciem oraz mieczem dwuręcznym, ale zyskuje atak ugryzieniem stosowny do nowej postaci. Na potrzeby niniejszej zdolności psowate to wszelkie psokształtne i wilkokształtne stworzenia zaliczane do typu zwierzę.
Umiejętności: *W postaci psowatej archon-ogar heros otrzymuje premię z okoliczności +4 do testów Sztuki przetrwania i Ukrywania się.
Zdolności paladyna: Aura odwagi, aura dobra, wykrycie zła, boska łaska, boskie zdrowie, nakładanie rąk (33 punkty/dzień), przełamanie choroby 2/tydzień, specjalny wierzchowiec (małoletni spiżowy smok).
Typowe przygotowane czary paladyna (2/2; ST rzutu obronnego 12 + poziom czaru): 1 – boska łaska, ochrona przed złem; 2 – siła byka, splendor orła.
Dobytek: pełna zbroja płytowa +3, miecz dwuręczny z zimnego żelaza +2.
Wierzchowce archonów-ogarów herosów
Podczas licznych przygód wielu archonów-ogarów herosów zaprzyjaźnia się ze spiżowymi smokami, które czasem służą im później za wierzchowce. Związek łączący owe istoty z ich niebiańskimi jeźdźcami często bywa potężniejszy od specjalnej więzi pomiędzy paladynem a jego wierzchowcem. Smok i archon to naturalni sprzymierzeńcy i przyjaciele, czego wszak należy się spodziewać po dwóch tak potężnych sługach kosmicznej sprawiedliwości. Małoletni spiżowy smok zyskuje 2 dodatkowe KW, 4 punkty Siły, dodatkowe 4 punkty naturalnego pancerza, doskonalsze uchylanie i +3 metry do szybkości (dotyczy wszystkich sposobów poruszania się). Smok nie może natomiast rozkazywać przedstawicielom swego gatunku, jak to zwykły czynić normalne paladyńskie wierzchowce.
Archonowie-ogary jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe.
— Siła +4, Budowa +2, Roztropność +2, Charyzma +2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna archona-ogara to 12 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: Archon-ogar rozpoczyna z sześcioma poziomami przybysza, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 6k8, bazową premię do ataku +6 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +5, Ref +5 i Wola +5.
— Umiejętności rasowe: Posiadane przez archona-ogara poziomy przybysza zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 9 × (8 + modyfikator z Int). Jego umiejętności klasowe to – Ciche poruszanie się, Koncentracja, Nasłuchiwanie, Skakanie, Spostrzegawczość, Sztuka przetrwania, Ukrywanie się oraz Wyczucie pobudek.
— Atuty rasowe: Posiadane przez archona-ogara poziomy przybysza zapewniają mu trzy atuty.
— Premia z naturalnego pancerza +9.
— Broń naturalna: Ugryzienie (1k8) oraz walnięcie (1k4).
— Cechy archonów: Widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, aura grozy (Wola ST 15 + modyfikatora z Cha bohatera), niepodatność na elektryczność i petryfikację, premia rasowa +4 do rzutów obronnych na trucizny, magiczny krąg przeciw złu, teleportacja, języki.
— Specjalne ataki: Zdolności czaropodobne.
— Specjalne cechy: Zmiana kształtów, redukcja obrażeń 10/zło, węch, odporność na czary równa 16 + poziomy klasowe.
— Automatyczne języki: niebiański. Premiowe języki: piekielny, smoczy, wspólny.
— Ulubiona klasa: tropiciel.
— Dostosowanie poziomu +5.
Archon-trębacz
 
Średni przybysz (archon, dobry, pozaplanarny, praworządny)
Kostka Wytrzymałości:
12k8+72 (126 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
12 m (8 pól), latanie 27 m (dobra)
Klasa Pancerza:
27 (+3 Zr, +14 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 24
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+17
Atak:
Miecz dwuręczny +4 +21 wręcz (2k6+11/19–20)
Całkowity atak:
Miecz dwuręczny +4 +21/+16/+11 wręcz (2k6+11/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Czary, trąbka, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Aura grozy, języki, magiczny krąg przeciw złu, niepodatność na elektryczność i petryfikację, odporność na czary 29, redukcja obrażeń 10/zło, teleportacja, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +14 (+18 na trucizny), Ref +11, Wola +11
Atrybuty:
S 20, Zr 17, Bd 23, Int 16, Rzt 16, Cha 16
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +18, Dyplomacja +20, Jeździectwo +20, Koncentracja +21, Nasłuchiwanie +18, Postępowanie ze zwierzętami +18, Spostrzegawczość +18, Używanie lin +3 (+5 względem pęt), Wiedza (dowolna jedna) +18, Wyczucie pobudek +18, Występy (instrumenty dęte) +18, Wyzwalanie się +18 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Potężny atak, Rozszczepienie, Walka na oślep, Zmysł walki 
Środowisko:
Plan o praworządnym dobrym charakterze
Występowanie:
Pojedynczo, para lub oddział (3–5)
Skala Wyzwania:
14
Skarb:
Brak monet; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
Zawsze praworządny dobry
Rozwój:
13–18 KW (średni); 19–36 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+8

Żaden z nich nie rozstaje się z lśniącą, srebrną trąbką, długą na mniej więcej 180 centymetrów.
Walka
Zazwyczaj archon-trębacz gardzi fizyczną walką. Woli szybko unicestwić wrogów, używając czarów, by od razu powrócić do swych obowiązków. Jeśli zostanie jednak zmuszony do wzięcia udziału w długotrwałej walce, dmie w trąbkę i atakuje, pragnąc zemsty.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną archona-trębacza oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze dobrym i praworządnym.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – nieustający płomień, wiadomość, wykrycie zła. Poziom czarującego = 12.
Aura grozy (zn): Wola ST 21 neguje.
Czary: Archon-trębacz rzuca zaklęcia objawień jak kapłan 14. poziomu. Ma dostęp do dwóch z następujących domen: dobro, powietrze, prawo, wojna lub zniszczenie (plus dowolne inne zależne od jego bóstwa). ST rzutu obronnego oparto na Roztropności.
Typowe przygotowane zaklęcia kapłana (6/7/7/6/5/4/4/3; DC 13 + poziom czaru): 0 – oczyszczenie jedzenia i wody, odczytanie magii, odporność (2), światło, wykrycie magii; 1 – błogosławieństwo (2), boska łaska (2), ochrona przed chaosem*, sanktuarium, tarcza wiary; 2 – konsekracja, mądrość sowy (2), siła byka (2), słabsze przywrócenie energii życiowej, wspomożenie*; 3 – magiczna szata, magiczny krąg przeciw chaosowi*, ochrona przed energią (2), światło dnia, wyczyszczenie niewidzialności; 4 – boska moc, neutralizacja trucizny, niepodatność na czar, odesłanie, święte ugodzenie*; 5 – rozproszenie zła*, wskrzeszenie, zamiana planów, zbiorowe leczenie lekkich ran; 6 – bariera z ostrzy*, uzdrowienie, wygnanie, zabicie nieumarłego; 7 – sentencja*, święte słowo, zbiorowe leczenie poważnych ran.
* Czar domenowy. Domeny: dobro i prawo.
Trąbka (zn): Grający na tym instrumencie archon tworzy muzykę o pięknym, czystym brzmieniu. Jeśli sobie tego zażyczy, dźwięki będą miały paraliżujący urok. Wszystkie istoty niebędące archonami i znajdujące się w promieniu 30 metrów od niego muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 19) – nieudany oznacza paraliż na 1k4 rundy. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie. Archon może również nakazać trąbce, by stała się mieczem dwuręcznym +4 (akcja darmowa),
Skradziona trąbka staje się kawałkiem bezużytecznego metalu – dopóki prawowity właściciel jej nie odzyska. Złodzieja, przy którym zostanie znaleziona, czeka smutny los.
Athach
 
Wielkie wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
14k8+70 (133 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
10,5 m w zbroi skórzanej (7 pól); bazowa szybkość 15 m
Klasa Pancerza:
20 (–2 rozmiar, +1 Zr, +3 zbroja skórzana, +8 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 19
Bazowy atak/zwarcie:
+10/+26 
Atak:
Morgensztern +16 wręcz (3k6+8) lub głaz +9 dystansowo (2k6+8)
Całkowity atak:
Morgensztern +12/+7 wręcz (3k6+8) oraz 2 morgensztern +12 wręcz (3k6+4) oraz ugryzienie +12 wręcz (2k8+4 plus trucizna); lub skała +5 dystansowo (2k6+8) oraz 2 skała +5 dystansowo (2k6+4)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
Trucizna
Specjalne cechy:
Widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +5, Wola +10
Atrybuty:
S 26, Zr 13, Bd 21, Int 7, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Skakanie +18, Spostrzegawczość +7, Wspinaczka +9 
Atuty:
Czujność, Potężny atak, Rozszczepienie, Skupienie na broni (ugryzienie), Walka kilkoma orężami 
Środowisko:
Wzgórza w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
Pojedynczo, banda (2–4) lub plemię (7–12)
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
1/2 monet; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
Często chaotyczny zły
Rozwój:
15–28 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+5

Athach to niezgrabna dwunożna istota, na pierwszy rzut oka wyglądająca niczym jakiś zniekształcony twór.
Te stwory rzadko się myją, więc otacza je paskudny smród. Dorosłe osobniki mierzą do 5,5 metra wzrostu i ważą około 2300 kilogramów.
Te istoty posługują się prymitywną odmianą giganciego.
Walka
Athachy zwykle rozpoczynają starcie od szarży, by szybko doprowadzić do walki wręcz. Jeśli jednak przeciwnicy są za daleko, wtedy miotają w nich głazami. Czasami starają się obalić opancerzonych wrogów i dotrzeć do słabiej chronionych ofiar w tylnych szeregach. Zwykle wpierw walczą niemalże na oślep. Dopiero po kilku rundach koncentrują się na przeciwnikach, którzy zadali im najwięcej ran i starają się ich ugryźć.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 22, początkowy efekt – 1k6 S, drugorzędny efekt – 2k6 S. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Azer
 
Średni przybysz (ognia, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
2k8+2 (11 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
6 m w zbroi łuskowej (4 pola); bazowa szybkość 9 m
Klasa Pancerza:
23 (+1 Zr, +6 naturalny, +4 zbroja łuskowa, +2 ciężka tarcza), dotyk 11, nieprzygotowany 22
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+3
Atak:
Młot bojowy +3 wręcz (1k8+1/×3 plus 1 ogień) lub krótka włócznia +3 dystansowo (1k6+1 plus 1 ogień)
Całkowity atak:
Młot bojowy +3 wręcz (1k8+1/×3 plus 1 ogień) lub krótka włócznia +3 dystansowo (1k6+1 plus 1 ogień)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Gorąco
Specjalne cechy:
Niepodatność na ogień, odporność na czary 13, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +4, Wola +4
Atrybuty:
S 13, Zr 13, Bd 13, Int 12, Rzt 12, Cha 9
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Przeszukiwanie +6, Rzemiosło (dowolne dwa) +6, Skakanie –6, Spostrzegawczość +6, Szacowanie +6, Ukrywanie się +0, Wspinaczka +0 
Atuty:
Potężny atak
Środowisko:
Plan Żywiołu Ognia
Występowanie:
Pojedynczo, para, drużyna (3–4), oddział (11–20 plus dwóch sierżantów 3. poziomu i dowódca 3-6. poziomu) lub klan (30–100 plus 50% niewalczących plus jeden sierżant 3. poziomu na 20 dorosłych, pięciu poruczników 5. poziomu oraz trzech kapitanów 7. poziomu)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
Standardowe monety; podwójne dobra (tylko niepalne); standardowe przedmioty (tylko niepalne)
Charakter:
Zawsze praworządny neutralny
Rozwój:
Zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+4

Azerowie to krasnoludopodobne istoty z Planu Żywiołu Ognia. Noszą kilty z mosiądzu, brązu lub miedzi. Mówią płomiennym oraz wspólnym.
Walka
Azerowie używają w walce włóczni o szerokich grotach lub świetnej jakości młotów. Gdy są nieuzbrojeni, starają się doprowadzić do zwarcia.
Stworzenia te nie należą do przyjaznych, a na dodatek są małomówne. Mimo to rzadko prowokują walki, chyba że chcą pozbawić wroga klejnotów, które uwielbiają. Jeśli coś im grozi, walczą na śmierć i życie, choć wiedzą, iż czasem warto brać jeńców.
Gorąco (zw): Ciało azera jest niezwykle gorące, więc jego ataki bez broni powodują dodatkowe obrażenia od ognia. Metalowa broń również przenosi ciepło.
Azerowie jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe.
— Siła +2, Zręczność +2, Budowa +2, Intelekt +2, Roztropność +2, Charyzma –2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna azera to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: Azer rozpoczyna z dwoma poziomami przybysza, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 2k8, bazową premię do ataku +2 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +3, Ref +3 i Wola +3.
— Umiejętności rasowe: Posiadane przez azera poziomy przybysza zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 5 × (8 + modyfikator z Int). Jego umiejętności klasowe to – Nasłuchiwanie, Przeszukiwanie, Rzemiosło, Skakanie, Spostrzegawczość, Szacowanie, Ukrywanie się, Wspinaczka.
— Atuty rasowe: Posiadane przez azera poziomy przybysza zapewniają mu jeden atut.
— Premia z naturalnego pancerza +6.
— Specjalne ataki (patrz wcześniej): Gorąco.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): Niepodatność na ogień, odporność na czary równa 13 + poziomy klasowe, wrażliwość na zimno.
— Automatyczne języki: płomienny, wspólny. Premiowe języki: niebiański, otchłanny, piekielny, powietrzny, wodny, ziemny.
— Ulubiona klasa: wojownik.
— Dostosowanie poziomu +4.
Barghest
 
Barghest
Potężniejszy barghest
 
Średni przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły, zmiennokształtny)
Duży przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły, zmiennokształtny) 
Kostka Wytrzymałości:
6k8+6 (33 pw)
9k8+27 (67 pw)
Inicjatywa:
+6
+6
Szybkość:
9 m (6 pól)
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
18 (+2 Zr, +6 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 16
20 (–1 rozmiar, +2 Zr, +9 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+9 
+9/+18
Atak:
Ugryzienie +9 wręcz (1k6+3)
Ugryzienie +13 wręcz (1k8+5)
Całkowity atak:
Ugryzienie +9 wręcz (1k6+3) oraz 2 pazury +4 wręcz (1k4+1)
Ugryzienie +13 wręcz (1k8+5) oraz 2 pazury +8 wręcz (1k6+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Zdolności czaropodobne, żerowanie
Zdolności czaropodobne, żerowanie
Specjalne cechy:
Redukcja obrażeń 5/magia, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, zmiana kształtów 
Redukcja obrażeń 10/magia, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, zmiana kształtów 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +7, Wola +7
Wytr +9, Ref +8, Wola +10
Atrybuty:
S 17, Zr 15, Bd 13, Int 14, Rzt 14, Cha 14
S 20, Zr 15, Bd 16, Int 18, Rzt 18, Cha 18
Umiejętności:
Blefowanie +11, Ciche poruszanie się +10, Dyplomacja +6, Nasłuchiwanie +11, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Przeszukiwanie +11, Skakanie +12, Spostrzegawczość +11, Sztuka przetrwania +11 (+13 podążenie tropem), Ukrywanie się +11*, Wyczucie pobudek +11, Zastraszanie +13 
Blefowanie +16, Ciche poruszanie się +14, Dyplomacja +8, Koncentracja +15, Nasłuchiwanie +16, Przebieranie +4 (+6 udawanie), Skakanie +21, Spostrzegawczość +16 Sztuka przetrwania +16 (+18 podążenie tropem), Ukrywanie się +10*, Wspinaczka +17, Wyczucie pobudek +16, Zastraszanie +18, Zwinność +16 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Tropienie, Zmysł walki 
Czarowanie w walce, Doskonalsza inicjatywa, Tropienie, Zmysł walki 
Środowisko
Plan o złym charakterze
Plan o złym charakterze
Występowanie:
Pojedynczo lub sfora (3–6)
Pojedynczo lub sfora (3–6)
Skala Wyzwania:
4
5
Skarb:
Podwójny standardowy
Podwójny standardowy
Charakter:
Zawsze praworządny zły
Zawsze praworządny zły
Rozwój:
Specjalny (patrz dalej)
Specjalny (patrz dalej)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 

Barghesty to wilkowate czarty przyjmujące kształt wilka lub goblina. W naturalnej formie wyglądają na hybrydę wilka i goblina obdarzoną straszliwymi szczękami i ostrymi pazurami.
Szczenięta barghestów są w zasadzie podobne do wilków, z wyjątkiem rozmiaru i pazurów. Rozrastając się i zyskując na potędze, zmieniają też barwę sierści, która ciemnieje do sinoczerwonej aż w końcu staje się zupełnie granatowa. Dorosły barghest mierzy około 180 centymetrów długości i waży 90 kilogramów. Oczy podnieconego stworzenia płoną na pomarańczowo.
Barghesty mówią goblińskim, piekielnym oraz językiem worgów.
Walka
Barghesty w każdej postaci potrafią gryźć i walczyć pazurami. Zwykle gardzą orężem. Uwielbiają zabijać, lecz rzadko decydują się wziąć udział w bezpośrednim starciu. Jeśli to możliwe, atakują z zasadzki. Rozpoczynają walkę od przejmującej rozpaczy oraz zauroczenia potwora, aby wytrącić adwersarzy z równowagi. Starają się trzymać z dala od głównych sił przeciwnika.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną barghesta oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym. Z kolei jego naturalną broń na potrzeby przebijania redukcji obrażeń traktuje się jak oręż magiczny.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – lewitacja, migotanie, przeinaczenie magii (ST 14), szał (ST 15); 1/dzień – drzwi poprzez wymiary, przejmująca rozpacz (ST 16), zauroczenie potwora (ST 16). Poziom czarującego = KW barghesta. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Żerowanie (zn): Barghest, który zabije humanoidalnego przeciwnika, może pożywiać się jego ciałem (akcja całorundowa), pochłaniając zarówno mięso, jak i siły życiowe. Żerowanie niszczy ciało ofiary i uniemożliwia wskrzeszenie oraz zmartwychwstanie, które wymagają szczątków. Czar życzenie, cud lub prawdziwe zmartwychwstanie pozwalają przywrócić pożartego nieszczęśnika do życia, lecz istnieje szansa 50%, że nawet tak potężna magia zawiedzie. Dla każdej zniszczonej istoty wykonuje się jeden rzut – jeśli jest on nieudany, magia śmiertelnych nie przywróci ofiary do życia.
Barghest rozwija się, zwiększając Kostki Wytrzymałości poprzez pożeranie ciał w opisany wcześniej sposób. Na każde trzy odpowiednio spożyte zwłoki zyskuje on 1 Kostkę Wytrzymałości, a jego Siła, Budowa oraz naturalny pancerz rosną o +1. Jeśli zaś chodzi o premię do ataku i rzuty obronne, to zwiększają się one jak w przypadku normalnego przybysza o Kostkach Wytrzymałości danego barghesta. Stwór również w normalny sposób zyskuje punkty umiejętności, atuty oraz prawo do zwiększenia wartości atrybutu.
Barghest może się rozwijać jedynie pożerając ciała istot, których Kostki Wytrzymałości lub poziomy są równe bądź większe od jego aktualnej liczby KW. Stwór, który dzięki żerowaniu uzyska 9 Kostek Wytrzymałości, staje się po owym akcie potężniejszym barghestem.
Przejście bez śladu (zw): Barghest w postaci wilka może w darmowej akcji używać przejścia bez śladu (jak czar).
Zmiana kształtów (zn): Barghest może przyjąć postać goblina lub wilka (akcja standardowa). W formie goblina nie może używać broni naturalnej, ale jest w stanie dzierżyć oręż i nosić zbroję. Jako wilk z kolei traci prawo do atakowania pazurami, lecz zachowuje atak ugryzieniem.
Umiejętności: * Barghest w postaci wilka zyskuje premię z okoliczności +4 do testów Ukrywania się.
Potężniejszy barghest
Stwór, który dzięki żerowaniu osiągnie 9 Kostek Wytrzymałości, staje się potężniejszym barghestem. Od tego momentu może zmieniać kształt, przybierając postać goblinopodobnej istoty wielkiego rozmiaru (około 2,5 metra wysokości i 200 kilogramów wagi) lub złowieszczego wilka. W pierwszej z wymienionych form nie ma prawa używać broni naturalnej, ale jest w stanie dzierżyć oręż i nosić zbroję. Jako złowieszczy wilk traci z kolei prawo do atakowania pazurami, lecz zachowuje atak ugryzieniem.
Potężniejszy barghest może poprzez żerowanie uzyskać maksymalnie 18 Kostek Wytrzymałości.
Zdolności czaropodobne: Poza zdolnościami czaropodobnymi, które posiadają wszystkie barghesty, potężniejsze okazy zyskują również następujące moce. Na życzenie – sfera niewidzialności; 1/dzień – zbiorowa siła byka, zbiorowe powiększenie osoby. Poziom czarującego = KW potężniejszego barghesta.
Walka
Od czasu do czasu potężniejszy barghest używa dwuręcznej broni zamiast pazurów – atakuje wówczas więcej niż raz (premia do ataku +13/+8). Może również w każdej rundzie raz ugryźć (premia do ataku +8). ST rzutu obronnego na zdolności czaropodobne barghesta = 14 + poziom zaklęcia.
Bazyliszek
 
Bazyliszek
Otchłanny potężniejszy bazyliszek
 
Średnia magiczna bestia
Duży przybysz (pozaplanarny, udoskonalona magiczna bestia)
Kostka Wytrzymałości:
6k10+12 (45 pw)
18k10+90 (189 pw)
Inicjatywa:
–1
–1
Szybkość:
6 m (4 pola)
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
16 (–1 Zr, +7 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 16
17 (–1 Zr, –1 rozmiar, +9 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+8
+18/+29
Atak:
Ugryzienie +8 wręcz (1k8+3)
Ugryzienie +25 wręcz (2k8+10)
Całkowity atak:
Ugryzienie +8 wręcz (1k8+3)
Ugryzienie +25 wręcz (2k8+10)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Petryfikujący wzrok
Petryfikujący wzrok, ugodzenie dobra 
Specjalne cechy:
Widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle
Odporność na czary 23, odporność na ogień 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/magia, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +4, Wola +3
Wytr +18, Ref +12, Wola +8
Atrybuty:
S 15, Zr 8, Bd 15, Int 2, Rzt 12, Cha 11
S 24, Zr 8, Bd 21, Int 3, Rzt 10, Cha 15
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +7, Ukrywanie się +0*
Nasłuchiwanie +10, Spostrzegawczość +10, Ukrywanie się +0* 
Atuty:
Czujność, Walka na oślep, Zwiększona wytrwałość 
Błyskawiczny refleks, Czujność, Doskonalszy atak naturalny (ugryzienie), Skupienie na broni (ugryzienie), Walka na oślep, Żelazna wola, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
Pustynie w klimacie gorącym
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo lub kolonia (3–6)
Pojedynczo lub kolonia (3–6)
Skala Wyzwania:
5
12
Skarb:
Żaden
Standardowy
Charakter:
Zawsze neutralny
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
7–10 KW (średni); 11–18 KW (duży)
— 
Dostosowanie poziomu:
— 
— 

Bazyliszek to gad, który samym tylko wzrokiem przemienia żywe stworzenia w kamień.
Ciało stwora jest zwykle ciemnobrutnatne, poza żółtawym podbrzuszem. Z czubka nosa przedstawicieli niektórych gatunków wyrasta krótki, zakrzywiony róg. Oczywiście charakterystyczną cechą bazyliszka są jego oczy, które jaśnieją niesamowitym, bladozielonym żarem.
Dorosły bazyliszek liczy sobie 180 centymetrów długości – bez ogona, który może mieć 150-200 centymetrów. Waży zaś zwykle 150 kilogramów.
Walka
Bazyliszek w walce polega przede wszystkim na ataku wzrokowym – gryzie tylko wtedy, gdy przeciwnik znajduje się w jego zasięgu. Ma osiem nóg, ale cechująca go powolna przemiana materii sprawia, iż jest dość ospały i nie marnuje niepotrzebnie energii. Przeciwnicy uciekający przed bazyliszkiem mogą się spodziewać co najwyżej niemrawego pościgu.
Stwór większość czasu leży w ukryciu i czeka na zwierzynę, do której zalicza się ssaki, ptaki, gady i tym podobne.
Petryfikujący wzrok (zn): Permanentna przemiana w kamień, zasięg 9 metrów; Wytrwałość ST 13 neguje. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Umiejętności: * Ubarwienie bazyliszka oraz jego zdolność pozostawania przez długi czas w bezruchu zapewniają mu premię rasową +4 do testów Ukrywania się w naturalnym środowisku.
Otchłanny potężniejszy bazyliszek
Walka
ST rzutu obronnego na petryfikujący wzrok (ST 21) otchłannego potężniejszego bazyliszka zmodyfikowano ze względu na większą liczbę Kostek Wytrzymałości oraz na wyższą wartość Charyzmy.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną otchłannego potężniejszego bazyliszka traktuje się jak oręż magiczny.
Ugodzenie dobra (zn): Raz dziennie otchłanny potężniejszy bazyliszek może wykonać normalny atak wręcz i zadać dodatkowe 18 obrażeń dobremu przeciwnikowi.
Behir
 
Wielka magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
9k10+45 (94 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
12 m (8 pól), wspinanie 4,5 m
Klasa Pancerza:
20 (–2 rozmiar, +1 Zr, +11 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 19
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+25
Atak:
Ugryzienie +15 wręcz (2k4+12)
Całkowity atak:
Ugryzienie +15 wręcz (2k4+12)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
Broń oddechowa, doskonalsze łapanie, duszenie 2k8+8, połykanie w całości, rozszarpywanie 1k4+4 
Specjalne cechy:
Nie do przewrócenia, niepodatność na elektryczność, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +11, Ref +7, Wola +5
Atrybuty:
S 26, Zr 13, Bd 21, Int 7, Rzt 14, Cha 12
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4, Sztuka przetrwania +2, Ukrywanie się +5, Wspinaczka +16 
Atuty:
Czujność, Potężny atak, Rozszczepienie, Tropienie 
Środowisko:
Wzgórza w klimacie gorącym
Występowanie:
Pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Często neutralny
Rozwój:
10–13 KW (wielki); 14–27 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Behir jest wężopodobnym potworem, który może albo wić się niczym wąż, albo poruszać na dwunastu odnóżach – w obu wypadkach czyni to z dość dużą szybkością.
Stwór mierzy do 12 metrów długości, a waży nawet 2 tony. Może tak zbliżyć kończyny do swego długiego ciała, że będzie w stanie wić się niczym wąż. Stwór ma łuski barwy od ultramaryny po granat z szarobrązowymi pasmami. Brzuch jest bladoniebieski. Dwa duże, zakręcone rogi wyrastające zza głowy wyglądają niebezpiecznie, choć behir za ich pomocą czyści łuski, a nie walczy.
Behiry posługują się wspólnym.
Walka
Behir zwykle najpierw gryzie i łapie ofiarę, po czym połyka ją w całości lub dusi. Pazurami może atakować tylko przeciwników, których wcześniej oplątał swym ciałem. Osaczony przez licznych wrogów – zionie bronią oddechową.
Broń oddechowa (zn): 6-metrowy strumień (linia), raz na 10 rund, obrażenia 7k6 elektryczność, Refleks ST 19 zmniejsza o połowę. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Duszenie (zw): Behir powoduje 2k8+8 obrażeń po udanym teście zwarcia. Może również sześć razy rozszarpywać przeciwnika będącego z nim w zwarciu.
Doskonalsze łapanie (zw): Behir, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem przeciwnika dowolnego rozmiaru. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo w następnej rundzie dusić ofiarę lub połknąć ją w całości.
Rozszarpywanie (zw): Sześć razy pazury, premia do ataku +15 wręcz, obrażenia 1k4+4.
Połykanie w całości (zw): Behir może połknąć złapanego średniego lub mniejszego przeciwnika – w tym celu musi wykonać udany test zwarcia. Jeżeli połknie ofiarę, ma prawo użyć atutu Rozszczepienie do ugryzienia i złapania kolejnego wroga.
Połknięta istota otrzymuje w każdej rundzie 2k8+8 obrażeń miażdżonych i 8 obrażeń od kwasu – to efekt przebywania we wnętrznościach behira. Ofiara może próbować się wydostać, używając lekkiej broni tnącej lub kłującej i zadając wnętrznościom stwora 25 obrażeń (KP 15). Jeśli ofiara wydostanie się z żołądka, kurczące się mięśnie zamykają otwór – kolejny połknięty przeciwnik również musi wyciąć sobie drogę na wolność.
W żołądku behira zmieszczą się 2 średnie, 8 małych, 32 malutkie i 128 drobnych lub mniejszych istot.
Umiejętności: Behir otrzymuje premię rasową +8 do testów Wspinaczki i zawsze ma prawo też w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Belker
 
Duży żywiołak (powietrza, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
7k8+7 (38 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 15 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
22 (–1 rozmiar, +5 Zr, +8 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+5/+11
Atak:
Skrzydło +9 wręcz (1k6+2)
Całkowity atak:
2 skrzydło +9 wręcz (1k6+2) oraz ugryzienie +4 wręcz (1k4+1) oraz 2 pazury +4 wręcz (1k3+1)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
Pazury oparu
Specjalne cechy:
Cechy żywiołaków, postać oparu, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +10, Wola +2
Atrybuty:
S 14, Zr 21, Bd 13, Int 6, Rzt 11, Cha 11
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +9, Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +7 
Atuty:
Czujność, Finezja w broni, Wielokrotny atak 
Środowisko:
Plan Żywiołu Powietrza
Występowanie:
Pojedynczo, para lub stadko (3–4)
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zwykle neutralny zły
Rozwój:
8–10 KW (duży); 11–21 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Belkery to istoty z Planu Żywiołu Powietrza. Składają się przede wszystkim z dymu. To niewątpliwie złe istoty, choć żyją samotnie i nie interesują się sprawami innych.
Te skrzydlate stwory wyglądają nieco demonicznie. Mierzą trochę ponad 2 metry długości, a ważą zaledwie 4 kilogramy.
Belkery mówią powietrznym.
Walka
W większości wypadków belker walczy paskudnymi pazurami lub boleśnie gryząc.
Pazury oparu (zw): Belker, który przyjmie postać oparu (patrz dalej), może objąć dymnym ciałem przeciwnika, po prostu nań wchodząc. Stwór wypełnia przestrzeń otaczającą średnią lub mniejszą istotę, nie prowokując okazyjnych ataków. Ofiara musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 14) – nieudany oznacza wciągnięcie do płuc oparów, z których składa się belker. ST rzutu obronnego oparto na Budowie. Dym w płucach przybiera materialną postać pazurów i rozrywa od wewnątrz organy nieszczęśnika, zadając 3k4 obrażenia w rundzie. Ofiara tej mocy może w każdej następnej rundzie wykonywać kolejne rzuty obronne na Wytrwałość – udany oznacza wykaszlnięcie niebezpiecznych oparów.
Postać oparu (zn): Przez większość czasu belker ma stosunkowo trwałą formę, lecz na życzenie może przybrać postać oparu. Formę ma prawo zmienić tylko raz w rundzie (akcja darmowa) i danego dnia może w niej przebywać jedynie 20 rund. Belker w postaci oparu lata z szybkością 15 metrów (doskonała). W pozostałych aspektach zdolność ta jest analogiczna do czaru postać gazowa (poziom czarującego = 7).
Umiejętności: Belker posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się.
Bełkoczący paszczowiec
 
Średnie wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
4k8+24 (42 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
3 m (2 pola), pływanie 6 m
Klasa Pancerza:
19 (+1 Zr, +8 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+3
Atak:
ugryzienie +4 wręcz (1) lub plwocina +4 dotykowy dystansowy (1k4 kwas plus oślepienie)
Całkowity atak:
6 ugryzienie +4 wręcz (1) oraz plwocina +4 dotykowy dystansowy (1k4 kwas plus oślepienie)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
bełkot, doskonalsze łapanie, plwocina, połykanie w całości, przemiana podłoża, wysysanie krwi 
Specjalne cechy:
amorficzność, redukcja obrażeń 5/miażdżone, widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +4, Wola +5
Atrybuty:
S 10, Zr 13, Bd 22, Int 4, Rzt 13, Cha 13
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Pływanie +8, Spostrzegawczość +9 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Finezja w broni
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
5–12 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Bełkoczący paszczowiec to straszliwy stwór o wyglądzie rodem z najgorszych koszmarów. Nie jest to istota zła. Po prostu jej pragnienie są w stanie ugasić jedynie substancje, które płyną w organizmach żywych stworzeń. Najchętniej żywi się krwią inteligentnych istot.
Bełkoczący paszczowiec mierzy około 90 centymetrów długości i od 90 do 120 centymetrów wysokości. Waży średnio 100 kilogramów.
Te stwory mówią wspólnym, lecz rzadko wydają z siebie jakikolwiek dźwięk inny od bełkotu.
Walka
Bełkoczące paszczowce atakują, wystrzeliwując protoplazmatyczne macki, na końcu których znajduje się jedno lub dwoje oczu oraz paszczęka chwytająca ofiarę zębiskami. W każdej rundzie stwór może wystrzelić sześć takich wypustek.
Bełkot (zn): gdy tylko paszczowiec dostrzeże jakiś potencjalny posiłek, zaczyna bełkotać (akcja darmowa). Wszystkie istoty (z wyjątkiem innych paszczowców) na obszarze 18-metrowej fali muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 13) – nieudany oznacza, że na 1k2 rundy padają ofiarą efektu czaru dezorientacja. Jest to wpływający na umysł dźwiękowy przymus. Na istoty, którym rzut obronny się powiedzie, bełkot danego paszczowca nie wpływa przez 24 godziny. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Plwocina (zw): w każdej rundzie, w darmowej akcji, stwór strumieniem plwociny strzyka w jednego przeciwnika znajdującego się w zasięgu 9 metrów. Potwór wykonuje atak dotykowy dystansowy. Jeśli trafi, zadaje 1k4 obrażenia od kwasu, a ofiara musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 18) – nieudany oznacza oślepienie na 1k4 rundy. Bezokie istoty są niepodatne na ten oślepiający efekt, ale otrzymują obrażenia od kwasu. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Doskonalsze łapanie (zw): bełkoczący paszczowiec, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem przeciwnika średniego lub mniejszego rozmiaru. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku.
Połykanie w całości (zw): bełkoczący paszczowiec może połknąć złapanego średniego lub mniejszego przeciwnika – w tym celu musi wykonać udany test zwarcia (tak naprawdę nie połyka on wroga, a wchłania go w swe amorficzne ciało, ale na potrzeby mechaniki te sytuacje niewiele się różnią). Względem ofiary znajdującej się w ciele stwór może użyć zdolności wysysanie krwi.
Ofiara może próbować się wydostać, używając lekkiej broni tnącej lub kłującej i zadając wnętrznościom stwora 5 obrażeń (KP 19). Jeśli ofiara wydostanie się z żołądka, kurczące się mięśnie zamykają otwór – kolejny połknięty przeciwnik również musi wyciąć sobie drogę na wolność.
W żołądku paszczowca zmieszczą się 1 średnia, 2 małe, 8 malutkich, 32 drobnych lub 128 filigranowych istot.
Wysysanie krwi (zw): połknięty przeciwnik automatycznie w każdej rundzie podlega obniżeniu Budowy o 1k4 punkty.
Przemiana podłoża (zn): na życzenie bełkoczący paszczowiec może przemienić (akcja standardowa) kamienie, skałę i ziemię na wszystkich sąsiednich polach w bagno niczym nieróżniące się od ruchomych piasków czy grzęzawiska. Przemiana ziemi, piasku itp. zajmuje rundę, kamienia zaś – dwie rundy. Wszyscy znajdujący się na obszarze działania tej mocy (poza paszczowcem), muszą wykorzystać akcję ruchu, by nie ugrzęznąć (w przeciwnym razie należy ich traktować jak przyszpilonych).
Amorficzność (zw): na bełkoczącego paszczowca nie wpływają trafienia krytyczne. Nie można go flankować.
Umiejętności: wielka liczba oczu sprawia, że bełkoczący paszczowiec otrzymuje premię rasową +4 do testów Spostrzegawczości.
Bełkoczący paszczowiec otrzymuje premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Bestia chaosu
 
Średni przybysz (chaotyczny, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
8k8+8 (44 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
16 (+1 Zr, +5 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+10
Atak:
Pazury +10 wręcz (1k3+2 plus rozpuszczenie ciała)
Całkowity atak:
2 pazury +10 wręcz (1k3+2 plus rozpuszczenie ciała)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Rozpuszczenie ciała
Specjalne cechy:
Niepodatność na trafienia krytyczne i transformacje, odporność na czary 15, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +7, Wola +6
Atrybuty:
S 14, Zr 13, Bd 13, Int 10, Rzt 10, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +11, Przeszukiwanie +11, Skakanie +9, Spostrzegawczość +11, Sztuka przetrwania +0 (+2 podążenie tropem), Ukrywanie się +12, Używanie lin +1 (+3 względem pęt), Wspinaczka +13, Wyzwalanie się +12, Zwinność +14 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Ruchliwość, Uniki 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym neutralnym
Występowanie:
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze chaotyczny neutralny
Rozwój:
9–12 KW (średni); 13–24 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Kształty stworzeń zwanych bestiami chaosu ulegają nieustającej metamorfozie.
Rozmiary bestii chaosu zmieniają się, lecz zawsze waży około 100 kilogramów.
Bestie chaosu nie mówią.
Walka
Pomimo przerażającego wyglądu i bez względu na to, czy posiada pazury, szpony, szczypce, macki czy kolce, bestia chaosu nie powoduje fizycznej krzywdy. Niezależnie od kształtu, jest w stanie zaatakować tylko dwa razy w rundzie. Wyprowadzanie większej liczby ataków uniemożliwia ciągła metamorfoza utrudniająca koordynację.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń pazury bestii chaosu oraz każdy dzierżony przez nią oręż traktuje się jak broń o chaotycznym charakterze.
Rozpuszczenie ciała (zn): Cios bestii chaosu może spowodować straszliwą transformację. Żywe stworzenie musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza przemianę w gąbczastą, amorficzną masę. Owo ciało będzie zmieniać kształty, przelewać się, wirować, bulgotać itd., chyba że będzie je kontrolować czyjaś wola (patrz dalej). ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Ofiara tej mocy nie jest w stanie używać (a nawet trzymać!) żadnego przedmiotu. Ubrania, pancerz, pierścienie oraz hełmy stają się bezużyteczne. Większe przedmioty – zbroje, plecaki czy koszule – nawet przeszkadzają, zmniejszając wartość Zręczności ofiary o 4. Osłabione, zniekształcone stopy i nogi oznaczają zmniejszenie szybkości do 3 metrów lub do 1/4 normalnej (pod uwagę należy brać niższą wartość).
Nieszczęśnik cały czas odczuwa przeszywający ból i nie może wykonywać skoordynowanych akcji. Nie jest w stanie rzucać czarów ani używać magicznych przedmiotów, atakuje zaś na oślep, nie odróżniając przyjaciół od wrogów (kara –4 do trafienia oraz ryzyko chybienia 50%, niezależnie od testu ataku).
Każda runda, w której ciało istoty jest rozpuszczone, oznacza wysączenie na stałe punktu Roztropności – to wynik szoku, w jakim znajduje się umysł nieszczęśnika. Gdy wartość tego atrybutu spadnie do 0, ofiara działania niniejszej zdolności staje się bestią chaosu.
Ofiara ma szansę odzyskać swój kształt, lecz musi na to poświęcić akcję standardową i wykonać test Charyzmy (ST 15, choć może ona być różna w przypadku bestii chaosu o innej liczbie Kostek Wytrzymałości lub innej wartości atrybutów) – udany pozwala na minutę przybrać pierwotną postać. W przypadku niepowodzenia w następnych rundach test można powtarzać – aż do sukcesu.
Rozpuszczenie ciała to nie choroba czy klątwa, trudno więc pozbyć się tej niedogodności. Czar zmiana kształtów czy kamienna skóra nie leczy ofiary, lecz pozwala jej przez czas działania zachować pierwotną postać. Przywrócenie energii życiowej, uzdrowienie oraz potężniejsze przywrócenie energii życiowej negują efekt (dodatkowe przywrócenie energii życiowej potrzebne jest do odzyskania wysączonej Roztropności).
Niepodatność na transformację (zw): Na kształty bestii chaosu nie wpływa żadna śmiertelna magia, która nie jest w stanie na trwałe zmienić czy ustabilizować formy tej istoty. Efekty w rodzaju polimorfowania czy petryfikacji zmuszają stwora do chwilowej zmiany postaci, lecz w swej następnej turze powraca on natychmiast do zmiennej formy (akcja darmowa).
Błędny ognik
 
Małe wynaturzenie (powietrza)
Kostka Wytrzymałości:
9k8 (40 pw)
Inicjatywa:
+13
Szybkość:
latanie 15 m (doskonała) (10 pól)
Klasa Pancerza:
29 (+1 rozmiar, +9 Zr, +9 odbicie), dotyk 29, nieprzygotowany 20
Bazowy atak/zwarcie:
+6/–3
Atak:
porażenie +16 dotykowy wręcz (2k8 elektryczność)
Całkowity atak:
porażenie +16 dotykowy wręcz (2k8 elektryczność)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
naturalna niewidzialność, niepodatność na magię, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +12, Wola +9
Atrybuty:
S 1, Zr 29, Bd 10, Int 15, Rzt 16, Cha 12
Umiejętności:
Blefowanie +13, Dyplomacja +3, Nasłuchiwanie +17, Przebieranie +1 (+3 udawanie), Przeszukiwanie +14, Spostrzegawczość +17, Sztuka przetrwania +3 (+5 podążenie tropem), Zastraszanie +3 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Finezja w broniP, Uniki, Walka na oślep 
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub sznur (3–4)
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
10–18 KW (mały)
Dostosowanie poziomu:
— 

Błędny ognik może mieć barwę żółtą, białą, zieloną bądź błękitną. Łatwo go pomylić z latarnią, zwłaszcza na zamglonych bagnach, gdzie większość tych istot żyje.
Błędny ognik to kula gąbczastej substancji, mająca około 30 centymetrów średnicy i ważąca mniej więcej 1,5 kilograma. Jaśniejące ciało stwora daje tyle światła, co pochodnia.
Opisywana istota mówi powietrznym i wspólnym. Nie ma narządów mowy, a wibrując, wydaje widmowe dźwięki.
Walka
Błędne ogniki zwykle unikają walki. Wolą mącić w głowach poszukiwaczy przygód i straszyć ich, wciągając w bagna lub inne niebezpieczne miejsca. Gdy są zmuszone do walki, porażają wrogów słabymi wyładowaniami elektrycznymi (ataki dotykowe wręcz).
Naturalna niewidzialność (zw): przestraszony czy przerażony ognik może zgasić swój blask i stać się niewidzialny (analogicznie do czaru).
Niepodatność na magię (zw): błędny ognik jest niepodatny na większość zaklęć oraz zdolności czaropodobnych, na które wpływa odporność na czary – wyjątek to magiczny pocisk oraz labirynt.
Bodak
 
Średni nieumarły (pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
9k12 (58 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
20 (+2 Zr, +8 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+5
Atak:
Walnięcie +6 wręcz (1k8+1)
Całkowity atak:
Walnięcie +6 wręcz (1k8+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Zabójczy wzrok
Specjalne cechy:
Cechy nieumarłych, niepodatność na elektryczność, odporność na kwas 10 i ogień 10, redukcja obrażeń 10/zimne żelazo, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na światło dnia 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +5, Wola +7
Atrybuty:
S 13, Zr 15, Bd — , Int 6, Rzt 12, Cha 12
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +10, Nasłuchiwanie +11, Spostrzegawczość +11 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Skupienie na broni (walnięcie), Uniki 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo lub banda (2–4)
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
10–13 KW (średni); 14–27 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Bodaki to nieumarli – pozostałości po tych, których zniszczyło absolutne zło.
Te istoty zachowują niewielką część wspomnień minionego życia. Potrafią też mówić we wspólnym (lub innych językach humanoidów).
Walka
Bodaki lubią zbliżać się do przeciwników miarowym krokiem, pozwalając, by dzieła dokonał ich zabójczy zwrok.
Zabójczy wzrok (zn): Śmierć, zasięg 9 metrów, Wytrwałość ST 15 neguje. Humanoid, który umrze w wyniku tego ataku, 24 godziny później przemieni się w bodaka. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Wrażliwość na światło dnia (zw): Bodak nienawidzi światła słońca, bowiem najsłabsze nawet promienie palą jego nieczyste ciało. Stwór w każdej rundzie, w której jest wystawiony bezpośrednio na promienie słoneczne, otrzymuje punkt obrażeń.
Bralani
 
Średni przybysz (chaotyczny, dobry, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
6k8+18 (45 pw)
Inicjatywa:
+8
Szybkość:
12 m (8 pól), latanie 30 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
20 (+4 Zr, +6 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+10
Atak:
święty sejmitar +1 +11 wręcz (1k6+4/18–20) lub święty łuk długi refleksyjny +1 (premia z S +4) +11 dystansowo (1k8+5/×3) lub walnięcie +10 wręcz (1k6+4)
Całkowity atak:
święty sejmitar +1 +11/+6 wręcz (1k6+4/18–20) lub święty łuk długi refleksyjny +1 (premia z S +4) +11/+6 dystansowo (1k8+5/×3) lub walnięcie +10 wręcz (1k6+4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
podmuch powietrznej trąby, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
języki, niepodatność na elektryczność i petryfikację, odporność na czary 17, odporność na ogień 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/zimne żelazo lub zło, różne kształty, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +9, Wola +7
Atrybuty:
S 18, Zr 18, Bd 17, Int 13, Rzt 14, Cha 14
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +13, Dyplomacja +4, Jeździectwo +6, Koncentracja +12, Nasłuchiwanie +13, Postępowanie ze zwierzętami +11, Skakanie +10, Spostrzegawczość +13, Ukrywanie się +13, Używanie lin +4 (+6 względem pęt), Wyczucie pobudek +11, Wyzwalanie się +13, Zwinność +13 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Walka na oślep 
Środowisko:
plan o charakterze chaotycznym dobrym
Występowanie:
pojedynczo, para lub oddział (3–5)
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
brak monet; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
zawsze chaotyczny dobry
Rozwój:
7–12 KW (średni); 13–18 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+5

Poza swą naturalną postacią, bralani mogą przybrać formę trąby powietrznej lub zefiru poruszającego pył, śnieg bądź piasek.
Te istoty mówią niebiańskim, piekielnym oraz smoczym, ale dzięki zdolności języki mogą się porozumiewać z niemal każdym stworzeniem.
Walka
Bralani lubią posługiwać się sejmitarami i łukami – orężem pustynnych koczowników, których te istoty bardzo przypominają.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną bralani oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i dobrym.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – lustrzane odbicie, podmuch wiatru (ST 14), rozmycie, ściana wiatru, zauroczenie osoby (ST 13); 2/dzień — błyskawica (ST 15), leczenie poważnych ran (ST 15). Poziom czarującego = 6. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Podmuch powietrznej trąby (zn): w postaci trąby powietrznej bralani może zaatakować potężnym podmuchem wiatru, zadając 3k6 obrażeń w 6-metrowej linii (Refleks ST 16 zmniejsza o połowę). ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Różne kształty (zn): bralani może w standardowej akcji zmieniać swe kształty pomiędzy postacią humanoidalną a trąbą powietrzną. W pierwszej z wymienionych form nie ma prawa latać ani używać podmuchu powietrznej trąby. Może natomiast wykorzystywać swe zdolności czaropodobne oraz broń. Z kolei w drugiej ze wspomnianych form ma prawo atakować walnięciem oraz podmuchem trąby powietrznej, a także używać zdolności czaropodobnych.
Istota może pozostać w danej formie dopóki nie przybierze nowej, czyli dowolnie długo. Przemiany nie można rozproszyć. Po śmierci bralani nie powraca też do jakiejś szczególnej postaci. Natomiast czar widzenie prawdy ujawnia obecność obu form.
Języki (zn): bralani potrafi rozmawiać z dowolnym stworzeniem posługującym się jakąś mową – moc analogiczna do czaru języki (poziom czarującego = 14). Ta zdolność jest zawsze aktywna.
Bulette
 
Wielka magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
9k10+45 (94 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
12 m (8 pól), rycie 3 m
Klasa Pancerza:
22 (–2 rozmiar, +2 Zr, +12 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 20
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+25
Atak:
Ugryzienie +16 wręcz (2k8+8)
Całkowity atak:
Ugryzienie +16 wręcz (2k8+8) oraz 2 pazury +10 wręcz (2k6+4)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
Skok
Specjalne cechy:
Węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, wyczuwanie drgań 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +11, Ref +8, Wola +6
Atrybuty:
S 27, Zr 15, Bd 20, Int 2, Rzt 13, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +9, Skakanie +18, Spostrzegawczość +3 
Atuty:
Czujność, Skupienie na broni (ugryzienie), Tropienie, Żelazna wola 
Środowisko:
Wzgórza w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
Pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze neutralny
Rozwój:
10–16 KW (wielki); 17–27 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Bulette, słusznie nazywany także lądowym rekinem, to budzący grozę drapieżca, który żyje tylko po to, by jeść.
Walka
Bulette napada na wszystko, co uznaje za pożywienie. Zwykle najpierw atakuje najłatwiejszą lub najbliższą zdobycz. Nie je w zasadzie tylko elfów, choć nie przepada też za krasnoludami. Przekopując się pod ziemią, wyczuwa drgania i w ten sposób wykrywa zwierzynę. Gdy natrafi na coś jadalnego – czyli gdy wyczuje ruch – spieszy na powierzchnię, ryjąc naprzód, i od razu atakuje.
Skok (zw): Bulette może podczas walki wyskakiwać w powietrze i wykonywać cztery ataki pazurami (każdy z premią do ataku +15) zamiast dwóch, lecz nie może wtedy gryźć.
Centaur
 
Duży humanoid-potwór
Kostki Wytrzymałości:
4k8+8 (26 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
14 (–1 rozmiar, +2 Zr, +3 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+12
Atak:
Miecz długi +7 wręcz (2k6+6/19–20) lub łuk długi refleksyjny (premia z S +4 ) +5 dystansowo (2k6+4/×3)
Całkowity atak:
Miecz długi +7 wręcz (2k6+6/19–20) oraz 2 kopyto +3 wręcz (1k6+2); lub łuk długi refleksyjny (premia z S +4 ) +5 dystansowo (2k6+4/×3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
Widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +6, Wola +5
Atrybuty:
S 18, Zr 14, Bd 15, Int 8, Rzt 13, Cha 11
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +4, Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +3, Sztuka przetrwania +2 
Atuty:
Uniki, Skupienie na broni (kopyto)
Środowisko:
Lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
Pojedynczo, zastęp (5–8), czereda (8–18 plus dowódca 2–5. poziomu) lub plemię (20–150 plus 30% niewalczących plus dziecięciu sierżantów 3. poziomu, pięciu poruczników 5. poziomu oraz dowódca 5–9. poziomu)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zwykle neutralny dobry
Rozwój:
Zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+2

Istota tego gatunku jest wielkości ciężkiego konia, znacznie od niego wyższa i nieco cięższa. Przeciętny centaur mierzy trochę ponad 2 metry wzrostu i waży około tony.
Centaury mówią leśnym oraz elfim.
Walka
Kiedy centaur szarżuje z kopią, to zadaje nią podwójne obrażenia, podobnie do jeźdźca dosiadającego wierzchowca.
Centaury jako bohaterowie
Centaur druid to zwykle przywódca plemienia lub osoba przemawiająca w jego imieniu.
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe.
— Siła +8, Zręczność +4, Budowa +4, Intelekt –2, Roztropność +2.
— Duży rozmiar. Kara –1 do Klasy Pancerza, kara –1 do testów ataków, kara –4 do testów Ukrywania się, premia +4 do testów zwarcia, limity udźwigu i unoszonego ciężaru ulegają podwojeniu w stosunku do bohaterów średniego rozmiaru.
— Przestrzeń/zasięg: 3 metry/1,5 metra.
— Bazowa szybkość naziemna centaura to 15 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: Centaur rozpoczyna z czterema poziomami humanoida-potwora, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 4k8, bazową premię do ataku +4 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +1, Ref +4 i Wola +4.
— Umiejętności rasowe: Posiadane przez centaura poziomy humanoida-potwora zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 7 × (2 + modyfikator z Int, minimum 7). Jego umiejętności klasowe to – Ciche poruszanie się, Nasłuchiwanie, Spostrzegawczość oraz Sztuka przetrwania.
— Atuty rasowe: Posiadane przez centaura poziomy humanoida-potwora zapewniają mu dwa atuty.
— Premia z naturalnego pancerza +3.
— Automatyczne języki: elfi, leśny. Premiowe języki: gnomi, niziołczy, wspólny.
— Ulubiona klasa: Tropiciel.
— Dostosowanie poziomu +2.
Chimera
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
9k10+27 (76 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 15 m (słaba)
Klasa Pancerza:
19 (–1 rozmiar, +1 Zr, +9 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+17
Atak:
Ugryzienie +12 wręcz (2k6+4)
Całkowity atak:
Ugryzienie +12 wręcz (2k6+4) oraz ugryzienie +12 wręcz (1k8+4) oraz bodnięcie +12 wręcz (1k8+4) oraz 2 pazury +10 wręcz (1k6+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Broń oddechowa
Specjalne cechy:
Węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +7, Wola +6
Atrybuty:
S 19, Zr 13, Bd 17, Int 4, Rzt 13, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +9, Spostrzegawczość +9, Ukrywanie się +1*
Atuty:
Czujność, Unoszenie się, Żelazna wola, Wielokrotny atak
Środowisko:
Wzgórza w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
Pojedynczo, stado (3–5) lub tabun (6–13)
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
10–13 KW (duży); 14–27 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+2 (kompan)

Stworzenie mierzy około 1,5 metra wysokości w kłębie, może mieć do 3 metrów długości, a waży mniej więcej 2 tony. Smocza głowa chimery bywa barwy błękitnej, białej, zielonej, czerwonej lub czarnej.
Chimery posługują się smoczym, lecz rzadko zadają sobie trud mówienia, chyba że usiłują przypodobać się potężniejszym stworzeniom.
Walka
Chimera stara się zaskakiwać przeciwników – często atakuje z powietrza lub spoczywa w ukryciu, szarżując w niespodziewanym dla ofiary momencie. Smoczą głową stwór gryzie lub razi wrogów oddechem. Czasem kilka chimer współpracuje podczas starcia.
Broń oddechowa (zn): Broń oddechowa chimery zależy od barwy jej smoczej głowy, co przedstawiono w pobliskiej tabeli. Bez względu na typ zionięcia, stwór może użyć tego ataku tylko raz na 1k4 rundy. Broń oddechowa zadaje 3k8 obrażeń, a połowę po udanym rzucie obronnym na Refleks (ST 17). ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Chcąc losowo określić kolor oraz rodzaj broni oddechowej, rzuć 1k10 i skorzystaj z tabeli.
1k10
Barwa głowy
Broń oddechowa
1–2
Czarna
12-metrowy strumień (linia) kwasu
3–4
Błękitna
12-metrowy strumień (linia) błyskawicy
5–6
Zielona
6-metrowy stożek gazu (kwas)
7–8
Czerwona
6-metrowy stożek ognia
9–10
Biała
6-metrowy stożek zimna

Umiejętności: Trzy głowy chimery zapewniają jej premię rasową +2 do testów Nasłuchiwania oraz Spostrzegawczości.
* Na obszarach porośniętych karłowatą roślinnością lub krzewami premia do Ukrywania się wzrasta do +4.
Udźwig: W przypadku chimery małe obciążenie to maksymalnie 174 kilogramy, średnie obciążenie wynosi od 175 do 349,5 kilogramów, a duże obciążenie od 350 do 525 kilogramów.
Chochlik
Chochliki to tajemnicze istoty baśniowe.
Walka
Chochliki walczą z przeciwnikami zdolnościami czaropodobnymi oraz niewielką bronią. Nad bezpośrednią konfrontację przedkładają zasadzki i podstępy.
Umiejętności: wszystkie chochliki posiadają premię rasową +2 do testów Nasłuchiwania, Przeszukiwania oraz Spostrzegawczości.
Rusałka
 
Mała istota baśniowa (wodna)
Kostka Wytrzymałości:
1k6 (3 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
6 m (4 pola), pływanie 9 m
Klasa Pancerza:
14 (+1 rozmiar, +3 Zr), dotyk 14, nieprzygotowany 11
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–6
Atak:
miecz krótki +4 wręcz (1k4–2/19–20) lub lekka kusza +4 dystansowo (1k6/19–20)
Całkowity atak:
miecz krótki +4 wręcz (1k4–2/19–20) lub lekka kusza +4 dystansowo (1k6/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
zauroczenie osoby
Specjalne cechy:
oddychanie wodą, odporność na czary 16, redukcja obrażeń 5/zimne żelazo, widzenie w słabym świetle, więź z dziczą, ziemnowodne 
Rzuty obronne:
Wytr +0, Ref +5, Wola +3
Atrybuty:
S 7, Zr 16, Bd 11, Int 12, Rzt 13, Cha 18
Umiejętności:
Blefowanie +8, Nasłuchiwanie +8, Pływanie +6, Postępowanie ze zwierzętami +8, Przeszukiwanie +3, Rzemiosło (dowolne jedno) +5, Spostrzegawczość +8, Ukrywanie się +7*, Wyczucie pobudek +5, Występy (śpiew) +7, Wyzwalanie się +6 
Atuty:
Czujność, Finezja w broniP, UnikiP 
Środowisko:
wody w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
banda (2–4), gromadka (6–11) lub plemię (20–80)
Skala Wyzwania:
1
Skarb:
brak monet; 50% dóbr (tylko metalowe lub kamienne); 50% przedmiotów (brak zwojów)
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
2–3 KW (mały)
Dostosowanie poziomu:
+3

Większość rusałek jest szczupła i atrakcyjna, a ich skórę pokrywają delikatne łuski. Jeśli chodzi o barwy, to skórę mają jasnozieloną, a włosy ciemnozielone. Kobiety często wplatają we włosy muszelki i sznury pereł oraz noszą płaszcze tkane z kolorowych wodorostów. Mężczyźni zakładają przepaski biodrowe wykonane z tego samego materiału. Przeciętna rusałka mierzy 120 centymetrów wzrostu, ważąc nieco ponad 20 kilogramów.
Rusałki starają się nie opuszczać swych jezior.
Opisywane istoty mówią wodnym i leśnym, a czasem też wspólnym.
Walka
Jeśli chodzi o walkę, to rusałki ograniczają się w zasadzie do zauroczenia osoby, odstraszając za jego pomocą wrogów. Walkę podejmują tylko wówczas, gdy muszą bronić siebie lub swoich siedzib.
Zauroczenie osoby (zc): rusałka może trzy razy dziennie zauroczyć osobę analogicznie do zaklęcia (poziom czarującego = 4). Ofiary mają prawo do rzutu obronnego na Wolę (ST 15) – nieudany oznacza zauroczenie na 24 godziny, w czasie których będą ciężko pracować dla rusałek i strzec ich jeziora. Na krótko przed końcem działania efektu rusałka prowadzi zauroczone stworzenie daleko od jeziora i nakazuje mu iść przed siebie. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Ziemnowodne (zw): rusałka to stworzenie wodne, ale może nieskończenie długo przeżyć na lądzie.
Oddychanie wodą (zc): raz dziennie rusałka może użyć oddychania wodą jak zaklęcia (poziom czarującego = 12). Zwykle wykorzystuje niniejszą zdolność względem tych, których zauroczyła.
Więź z dziczą (zw): Moc analogiczna do właściwości klasowej druida więź z dziczą, z taką jednakże różnicą, iż rusałka otrzymuje premię rasową +6 do testu.
Umiejętności: rusałka posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Pływając może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
* W wodzie rusałka otrzymuje premię rasową +5 do testów Ukrywania się.
Skrzat
 
Mała istota baśniowa
Kostka Wytrzymałości:
1k6 (3 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 18 m (dobra)
Klasa Pancerza:
16 (+1 rozmiar, +4 Zr, +1 naturalny), dotyk 15, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–6
Atak:
miecz krótki +5 wręcz (1k4–2/19–20) lub łuk długi +5 dystansowo (1k6–2/×3)
Całkowity atak:
miecz krótki +5 wręcz (1k4–2/19–20) lub łuk długi +5 dystansowo (1k6–2)/×3
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
specjalne strzały, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
odporność na czary 15, potężniejsza niewidzialność, redukcja obrażeń 10/zimne żelazo, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +0, Ref +6, Wola +4
Atrybuty:
S 7, Zr 18, Bd 11, Int 16, Rzt 15, Cha 16
Umiejętności:
Blefowanie +7, Ciche poruszanie się +8, Jeździectwo +8, Koncentracja +4, Nasłuchiwanie +10, Przeszukiwanie +9, Spostrzegawczość +10, Ukrywanie się +8, Wyczucie pobudek +6, Wyzwalanie się +8 
Atuty:
Czujność, Finezja w broniP, UnikiP 
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
banda (2–4), gromadka (6–11) lub plemię (20–80)
Skala Wyzwania:
4 (5 z porywającym tańcem)
Skarb:
brak monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zawsze neutralny dobry
Rozwój:
2–3 KW (mały)
Dostosowanie poziomu:
+4 (+6 z porywającym tańcem)

Opisywane chochliki noszą jaskrawe ubrania, często na główki zakładają czapki, a na nogi buty o zadartych noskach. Mierzą około 75 centymetrów wzrostu, ważąc mniej więcej 15 kilogramów.
Skrzaty mówią leśnym i wspólnym, ale mogą znać też inne języki.
Walka
Zwykle beztroskie skrzaty zaciekle atakują złe stworzenia oraz niepożądanych intruzów. Umiejętnie wykorzystują niewidzialność oraz inne zdolności, aby nękać i odpędzać wrogów.
Specjalne strzały (zw): skrzat czasem używa specjalnych strzał, które nie zadają obrażeń, ale wymazują pamięć ofiary lub usypiają ją.
Utrata pamięci: ugodzony strzałą musi wykonać rzut obronny na Wolę (ST 15) – nieudany oznacza całkowitą utratę pamięci. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie, uwzględniając premię rasową +2. Ofiara zachowuje umiejętności, znajomość języków oraz zdolności klasowe, lecz zapomina wszystko inne, dopóki nie zostanie na nią rzucone uzdrowienie lub nie odświeży się jej pamięci za pomocą cudu, ograniczonego życzenia bądź życzenia.
Uśpienie: ugodzony strzałą, niezależnie od liczby Kostek Wytrzymałości, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza, iż pada ofiarą mocy analogicznej do czaru uśpienie. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie, uwzględniając premię rasową +2.
Zdolności czaropodobne: 1/dzień – oplątanie (ST 14), rozproszenie magii, słabsza dezorientacja (ST 14), tańczące światła, trwały obraz (ST 19; tylko elementy wizyjne i dźwiękowe), wykrycie chaosu, wykrycie dobra, wykrycie myśli (ST 15), wykrycie prawa, wykrycie zła. Poziom czarującego = 8. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Jeden skrzat na dziesięć może też użyć raz dziennie porywającego tańca (poziom czarującego = 8).
Potężniejsza niewidzialność (zn): skrzat pozostaje niewidzialny nawet atakując. Jest to moc działająca cały czas, ale skrzat może ją “włączyć” i “wyłączyć” kiedy zechce (akcja darmowa).
Skrzaty jako bohaterowie
Bohater będący skrzatem wymienia 1 KW istoty baśniowej na pierwszy poziom klasowy.
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła –4, Zręczność +8, Intelekt +6, Roztropność +4, Charyzma +6.
— Mały rozmiar. Premia +1 do Klasy pancerza, premia +1 do testów ataków, premia +4 do testów Ukrywania się, kara –4 do testów zwarcia, limity udźwigu i unoszonego ciężaru wynoszą 3/4 tego co w przypadku bohaterów średniego rozmiaru.
— Bazowa szybkość naziemna skrzata to 6 metrów. Może on również latać z szybkością 18 metrów (dobra).
— Widzenie w słabym świetle.
— Umiejętności: skrzat posiada premię rasową +2 do testów Nasłuchiwania, Przeszukiwania oraz Spostrzegawczości.
— Atuty rasowe: skrzat otrzymuje atut premiowy Uniki i Finezja w broni.
— Premia z naturalnego pancerza +1.
— Specjalne ataki (patrz wcześniej): zdolności czaropodobne.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): odporność na czary równa 15 + poziomy klasowe, potężniejsza niewidzialność, redukcja obrażeń 10/zimne żelazo.
— Automatyczne języki: leśny, wspólny. Premiowe języki: elfi, gnomi, niziołczy.
— Ulubiona klasa: zaklinacz.
— Dostosowanie poziomu +4 (+6 jeśli skrzat może używać porywającego tańca).
Świerszczyk
 
Malutka istota baśniowa
Kostka Wytrzymałości:
1/2 k6+1 (2 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 12 m (słaba)
Klasa Pancerza:
18 (+2 rozmiar, +4 Zr, +2 naturalny), dotyk 16, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–11
Atak:
miecz krótki +6 wręcz (1k3–3/19–20) lub łuk długi +6 dystansowo (1k4–3/×3)
Całkowity atak:
miecz krótki +6 wręcz (1k3–3/19–20) lub łuk długi +6 dystansowo (1k4–3/×3)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
Specjalne ataki:
skrzypki, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
odporność na czary 17, redukcja obrażeń 5/zimne żelazo, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +1, Ref +6, Wola +3
Atrybuty:
S 5, Zr 18, Bd 13, Int 10, Rzt 13, Cha 14
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +10*, Nasłuchiwanie +3, Przeszukiwanie +2, Rzemiosło (dowolne jedno) +4, Skakanie +3, Spostrzegawczość +3, Ukrywanie się +18, Występy (instrumenty strunowe) +6, Wyzwalanie się +8 
Atuty:
Finezja w broniP, Ukradkowość, UnikiP 
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
banda (2–4), gromadka (6–11) lub plemię (20–80)
Skala Wyzwania:
1
Skarb:
brak monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zawsze neutralny dobry
Rozwój:
1–3 KW (malutki)
Dostosowanie poziomu:
+3

Opisywane istoty potrafią skakać na duże odległości. Mają jasnobłękitną skórę, włosy o barwie leśnej zieleni oraz brązowe włochate nogi. Zwykle noszą tuniki lub kamizelki w jaskrawych kolorach z guzikami z malutkich klejnotów. Osiągają zaledwie 45 centymetrów wzrostu, ważąc przy tym jakieś 250 gramów.
Świerszczyki mówią leśnym. Niektóre posługują się też wspólnym.
Walka
Świerszczyki są – jak na standardy chochlików – zaciekłymi wojownikami: atakują przeciwników z odwagą, a walczą łukiem i sztyletem.
Zdolności czaropodobne: 3/dzień – brzuchomówstwo (ST 13), niewidzialność (tylko na siebie), oplątanie (ST 13), pirotechnika (ST 14), przebranie. Poziom czarującego = 9. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Skrzypki (zn): jeden świerszczyk w każdej gromadce ma malutkie skrzypki, odpowiednie do jego rozmiaru. Gdy na nich gra, każdy nie-chochlik w promieniu 9 metrów od instrumentu musi wykonać rzut obronny na Wolę (ST 12) – nieudany oznacza, iż pada ofiarą mocy analogicznej do czaru porywający taniec, która działa dopóki istota gra. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Umiejętności: świerszczyk posiada premię rasową +8 do testów Skakania.
* W lesie otrzymuje również premię rasową +5 do testów Cichego poruszania się.
Chuul
 
Duże wynaturzenie (wodne)
Kostka Wytrzymałości:
11k8+44 (93 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
9 m (6 pól), pływanie 6 m
Klasa Pancerza:
22 (–1 rozmiar, +3 Zr, +10 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 19
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+17
Atak:
Pazury +12 wręcz (2k6+5)
Całkowity atak:
2 pazury +12 wręcz (2k6+5)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Doskonalsze łapanie, duszenie 3k6+5, paraliżujące macki 
Specjalne cechy:
Niepodatność na trucizny, widzenie w ciemnościach 18 m, ziemnowodne 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +6, Wola +9
Atrybuty:
S 20, Zr 16, Bd 18, Int 10, Rzt 14, Cha 5
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +11, Pływanie +13, Spostrzegawczość +11, Ukrywanie się +13 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Walka na oślep, Zmysł walki 
Środowisko:
Bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
Pojedynczo, para lub sfora (3–5)
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; standardowe przedmioty
Charakter:
Zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
12–16 KW (duży); 17–33 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Chuul to straszliwa hybryda skorupiaka, owada oraz węża. Owo wynaturzenie czai się całkowicie lub częściowo zanurzone, czekając na inteligentne ofiary, które mogłoby pożreć.
Są to stworzenia ziemnowodne, lecz pływają raczej niezdarnie i walczyć wolą na lądzie lub w bardzo płytkiej wodzie.
Przeciętny chuul mierzy około 2,5 metra długości i waży do 330 kilogramów.
Te istoty mówią wspólnym (lub podwspólnym, w przypadku podziemnej odmiany).
Walka
Chuul zwykle czai się przy brzegu, częściowo zanurzony w mętnej wodzie. Jeśli usłyszy poruszającą się w pobliżu (w wodzie lub nie) potencjalną ofiarę, będzie starał się zaatakować ją z zaskoczenia. Łapie nieszczęśnika pazurami i dusi, a następnie przekazuje paraliżującym mackom. Zawsze stara się mieć jedną pazurzastą łapę wolną, jeśli zatem walczy z większą liczbą wrogów, upuszcza sparaliżowaną czy martwą ofiarę i próbuje złapać, udusić oraz sparaliżować pozostałych adwersarzy.
Doskonalsze łapanie (zw): Chuul, aby użyć tej zdolności, musi wpierw skutecznie trafić przeciwnika atakiem pazurami. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić lub przekazać ofiarę w następnej turze mackom.
Duszenie (zw): Udany test zwarcia oznacza, że chuul zadaje 3k6+5 obrażeń.
Paraliżujące macki (zw): Chuul może przenosić złapane ofiary z pazurzastych łap do macek (akcja ruchu). Macki chwytają nieszczęśników z taką samą siłą co pazury, lecz nie zadają obrażeń. Wydzielają natomiast paraliżującą substancję. Trzymane w mackach ofiary muszą w każdej rundzie w turze chuula wykonywać rzut obronny na Wytrwałość (ST 19) – nieudany oznacza paraliż na 6 rund. ST rzutu obronnego oparto na Budowie. Ponadto trzymane w mackach istoty – sparaliżowane i nie – automatycznie w każdej rundzie otrzymują 1k8+2 obrażenia, które powodują żuwaczki stworzenia.
Ziemnowodne (zw): Chuul to stworzenie wodne, ale może nieskończenie długo przeżyć na lądzie.
Umiejętności: Chuul otrzymuje premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma prawo też w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Cienisty mastiff
 
Średni przybysz (pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
4k8+12 (30 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
14 (+1 Zr, +3 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+7
Atak:
ugryzienie +7 wręcz (1k6+4)
Całkowity atak:
ugryzienie +7 wręcz (1k6+4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
przewracanie, ujadanie
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m, wtopienie w cień 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +5, Wola +5
Atrybuty:
S 17, Zr 13, Bd 17, Int 4, Rzt 12, Cha 13
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +8, Nasłuchiwanie +8, Spostrzegawczość +8, Sztuka przetrwania +8*, Ukrywanie się +8 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, TropienieP, Uniki 
Środowisko:
Plan Cieni
Występowanie:
pojedynczo, para lub sfora (5–12)
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny zły
Rozwój:
5–6 KW (średni); 7–12 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Opisywana istota mierzy w kłębie około 60 centymetrów, a waży mniej więcej 100 kilogramów.
Cienisty mastiff nie mówi, ale rozumie wspólny.
Walka
Cieniste mastiffy starają się walczyć w ciemnościach lub – w najgorszym razie – w cieniu, gdzie mają znaczną przewagę. Oczywiście magiczne światło rozprasza ukochane przez te stworzenia cienie. Niemniej mastiffy są na tyle sprytne, że wycofują się lub opuszczają oświetlone miejsce, by ujadając pokonać przeciwnika później. Zdarzyło się również nieraz, iż chwytały i kradły przedmioty zaklęte czarem światło dnia.
Ujadanie (zn): wszystkie istoty (z wyjątkiem złych przybyszów), które znajdują się na obszarze 90-metrowej fali wokół szczekającego lub wyjącego mastiffa, muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 13) – nieudany oznacza, iż ogarnia je trwająca 2k4 rundy panika. Jest to wpływający na umysł dźwiękowy efekt strachu. Bez względu na to czy rzut obronny się powiedzie, czy nie, na ofiarę przez 24 godziny ujadanie danego mastiffa nie wpływa. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Przewracanie (zw): mastiff, któremu powiedzie się atak ugryzieniem, może spróbować przewrócić przeciwnika (modyfikator testu +3) w akcji darmowej, nie wykonując ataku dotykowego i nie prowokując ataku okazyjnego. Jeżeli próba się nie powiedzie, wróg nie ma prawa zareagować i próbować przewrócić mastiffa.
Wtopienie w cień (zn): cienisty mastiff może zawsze, gdy nie znajduje się w pełnym świetle dnia, zniknąć pośród cieni, zyskując całkowite ukrycie. Sztuczne oświetlenie, nawet światło czy nieustający płomień, nie ograniczają tej zdolności, w przeciwieństwie do światła dnia, które już uniemożliwia korzystanie z niej.
Umiejętności: * cienisty mastiff posiada premię rasową +4 do testów Sztuki przetrwania, gdy tropi za pomocą węchu.
Cień

Cień
Potężniejszy cień

Średni nieumarły (bezcielesny)
Średni nieumarły (bezcielesny)
Kostka Wytrzymałości:
3k12 (19 pw)
9k12 (58 pw)
Inicjatywa:
+2
+2
Szybkość:
latanie 12 m (dobra) (8 pól)
latanie 12 m (dobra) (8 pól)
Klasa Pancerza:
13 (+2 Zr, +1 odbicie), dotyk 13, nieprzygotowany 11
14 (+2 Zr, +2 odbicie), dotyk 14, nieprzygotowany 12 
Bazowy atak/zwarcie:
+1/— 
+4/— 
Atak:
bezcielesny dotyk +3 wręcz (1k6 S)
bezcielesny dotyk +6 wręcz (1k8 S)
Całkowity atak:
bezcielesny dotyk +3 wręcz (1k6 S)
bezcielesny dotyk +6 wręcz (1k8 S)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m 
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
pozbawienie siły, tworzenie pomiotu
pozbawienie siły, tworzenie pomiotu 
Specjalne cechy:
cechy bezcielesnych, cechy nieumarłych, odporność na odpędzanie +2, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy bezcielesnych, cechy nieumarłych, odporność na odpędzanie +2, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +1, Ref +3, Wola +4 
Wytr +3, Ref +5, Wola +7
Atrybuty:
S — , Zr 14, Bd — ,Int 6, Rzt 12, Cha 13 
S — , Zr 15, Bd — , Int 6, Rzt 12, Cha 14
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Przeszukiwanie +4, Spostrzegawczość +7, Ukrywanie się +8*
Nasłuchiwanie +9, Przeszukiwanie +6, Spostrzegawczość +9, Ukrywanie się +14* 
Atuty:
Czujność, Uniki 
Atak z doskoku, Czujność, Ruchliwość, Uniki 
Środowisko:
każde
każde
Występowanie:
Pojedynczo, banda (2–5) lub rój (6–11) 
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
3
8
Skarb:
żaden 
żaden
Charakter:
zawsze chaotyczny zły 
zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
4–9 KW (średni)
— 
Dostosowanie poziomu:
— 
— 

Tych nieumarłych trudno dostrzec w mroku i podobnych zacienionych obszarach. Niemniej nabierają oni kształtów w jasno oświetlonych miejscach.
Przeciętny nieumarły tego rodzaju mierzy od 150 do 180 centymetrów wzrostu i nic nie waży.
Cienie nie potrafią zrozumiale mówić.
Walka
Cienie czają się w ciemnościach czekając, aż pojawi się żywa ofiara.
Pozbawienie siły (zn): dotyk cienia powoduje obniżenie wartości Siły żywej istoty o 1k6 punktów. Stworzenie, którego atrybut spadnie do 0, ginie. Jest to efekt negatywnej energii.
Tworzenie pomiotu (zn): każdy humanoid, którego Siła spadnie do 0 w wyniku ataków tego nieumarłego, w ciągu 1k4 rund staje się cieniem pod kontrolą swego zabójcy.
Umiejętności: cienie posiadają premię rasową +2 do testów Nasłuchiwania oraz Spostrzegawczości oraz premię rasową +4 do testów Przeszukiwania.
* Na obszarze półmroku ten nieumarły zyskuje premię rasową +4 do testów Ukrywania się. Na jasno oświetlonym terenie podlega karze –4 do testów Ukrywania się.
Potężniejszy cień
Potężniejszy cień nie jest w żadnym wypadku inteligentniejszym nieumarłym tego rodzaju, ale mimo to budzi większy strach, a to z racji powodowania większego osłabienia oraz stosowania taktyki szybkich ataków i odskoków.
Walka
Pozbawienie siły (zn): dotyk potężniejszego cienia powoduje obniżenie wartości Siły żywej istoty o 1k8 punktów.
Cień nocy
Cienie nocy to potężni nieumarli, składający się w równym stopniu z ciemności, co z absolutnego zła. Otacza ich mroźna aura niegodziwości, której towarzyszy odór grobu rozkopanego w zimowy poranek.
Te stwory potrafią czytać i rozumieją każdą formę komunikacji. Niemniej porozumiewają się z innymi istotami telepatycznie.
Walka
Znane są trzy odmiany cieni nocy. Przedstawiciel każdej z nich to straszliwa istota obdarzona wyjątkowymi mocami. Stosują różne taktyki walki. Każdy cień nocy może na życzenie używać przyspieszenia.
Zdolności cieni nocy
Wszystkie cienie nocy posiadają następujące zdolności specjalne:
Aura profanacji (zn): Każdy cień nocy otacza emanacja o promieniu 6 metrów, nasączająca okolicę negatywną energią. Ta zdolność działa analogicznie do czaru profanacja, z taką jednakże różnicą, iż zło opisywanego stwora jest na tyle niegodziwe, iż należy go traktować jak kapliczkę złej potęgi. Wszyscy nieumarli w promieniu 6 metrów wokół cienia nocy (włącznie z nim samym) otrzymują premię bluźnierczą +2 do testów ataków i obrażeń oraz rzutów obronnych, a także +2 punkty wytrzymałości na KW (w informacjach dotyczących Kostek Wytrzymałości, ataków oraz rzutów obronnych poszczególnych cieni nocy już wykorzystano ową premię bluźnierczą). Na tym obszarze testy Charyzmy wykonywane w celu odpędzania nieumarłych podlegają karze –6.
Aury profanacji cienia nocy nie można rozproszyć inaczej niż za pomocą zaklęcia rozproszenie zła lub podobnego efektu. Jeżeli zostanie ona rozproszona, opisywany nieumarły może ją odtworzyć w darmowej akcji w swej następnej turze. Niemniej aura profanacji ulega stłumieniu, gdy cień nocy wkroczy na obszar konsekracji lub uświęcenia – wówczas jednakże obecność rzeczonego stwora powoduje stłumienie efektu danej konsekracji lub uświęcenia (oczywiście dopóki cień nocy przebywa na danym obszarze).
Awersja na światło dzienne (zw): Jeżeli zostanie wystawione na działanie naturalnego światła dziennego (nie czaru światło dnia), podlega karze –4 do wszystkich testów ataku, rzutów obronnych oraz testów umiejętności.
Nocny pełzacz
 
Olbrzymi nieumarły (pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
25k12+50 (212 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
9 m (6 pól), rycie 18 m
Klasa Pancerza:
35 (–4 rozmiar, +29 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 35
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+45
Atak:
Ugryzienie +29 wręcz (4k6+21)
Całkowity atak:
Ugryzienie +29 wręcz (4k6+21/19–20) oraz żądło +24 wręcz (2k8+11/19–20 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
6 m/4,5 m
Specjalne ataki:
Aura profanacji, połykanie w całości, przyzwanie nieumarłego, trucizna, wysączenie energii, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Awersja na światło dzienne, cechy nieumarłych, niepodatność na zimno, odporność na czary 31, redukcja obrażeń 15/srebro i magia, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m, wyczuwanie drgań 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +12, Ref +10, Wola +23
Atrybuty:
S 48, Zr 10, Bd — , Int 20, Rzt 20, Cha 18
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +28, Czarostwo +35, Dyplomacja +6, Koncentracja +32, Nasłuchiwanie +33, Przeszukiwanie +33, Spostrzegawczość +33, Sztuka przetrwania +5 (+7 podążenie tropem), Ukrywanie się +16, Wiedza (tajemna) +33, Wyczucie pobudek +23 
Atuty:
Czarowanie w walce, Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsze trafienie krytyczne (ugryzienie), Doskonalsze trafienie krytyczne (żądło), Potężny atak, Przyspieszenie zdolności czaropodobnej (stożek zimna), Walka na oślep, Zwiększona wytrwałość, Żelazna wola 
Środowisko:
Plan Cieni
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
18
Skarb:
standardowy
Charakter:
zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
26–50 KW (kolosalny)
Dostosowanie poziomu:
— 
Walka
Nocne pełzacze ryją ziemię i wyskakują nagle spod jej powierzchni, zaskakując przeciwników.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną nocnego pełzacza traktuje się jak oręż magiczny.
Wysączenie energii (zn): żywe istoty przebywające we wnętrznościach nocnego pełzacza otrzymują w każdej rundzie jeden negatywny poziom. ST rzutu obronnego na Wytrwałość pozwalającego pozbyć się negatywnego poziomu wynosi 26. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie. Za każdy nałożony ofierze negatywny poziom nocny pełzacz zyskuje 5 tymczasowych punktów wytrzymałości.
Doskonalsze łapanie (zw): nocny pełzacz, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo w następnej rundzie spróbować połknąć ofiarę w całości.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 22, początkowy i drugorzędny efekt – 2k6 S. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – głębsza ciemność, niewidzialność, potężniejsze rozproszenie magii, przeklęta plaga (ST 18), przyspieszenie, wykrycie magii, zakażenie (ST 18), zobaczenie niewidzialnego; 3/dzień – dezorientacja (ST 18), stożek zimna (ST 19), unieruchomienie potwora (ST 19); 1/dzień – palec śmierci (ST 21), zamiana planów (ST 21), zbiorowe unieruchomienie potwora (ST 23). Poziom czarującego = 25. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Przyzwanie nieumarłego (zn): ten stwór może raz w nocy przyzwać nieumarłych: 9–16 cieni, 3–6 potężniejszych cieni lub 2–4 przerażające widma. Istoty przybędą w ciągu 1k10 rund i będą mu służyć przez 1 godzinę lub do chwili, gdy je odeśle.
Połykanie w całości (zw): nocny pełzacz może połknąć złapanego wielkiego lub mniejszego przeciwnika – w tym celu musi wykonać udany test zwarcia.
Połknięta istota otrzymuje w każdej rundzie 2k8+12 obrażeń miażdżonych i 12 obrażeń od kwasu, a ponadto podlega wysączaniu energii – to efekt przebywania we wnętrznościach nocnego pełzacza. Ofiara może próbować się wydostać, używając lekkiej broni tnącej lub kłującej i zadając wnętrznościom stwora 35 obrażeń (KP 21). Jeśli ofiara wydostanie się z żołądka, kurczące się mięśnie zamykają otwór – kolejny połknięty przeciwnik również musi wyciąć sobie drogę na wolność.
W żołądku nocnego pełzacza zmieszczą się 2 wielkie, 8 dużych, 32 średnie, 128 małych, 512 malutkich lub mniejszych istot.
Nocne skrzydło
 
Wielki nieumarły (Pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
17k12+34 (144 pw)
Inicjatywa:
+8
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 18 m (dobra)
Klasa Pancerza:
30 (–2 rozmiar, +4 Zr, +18 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 26
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+28
Atak:
ugryzienie +18 wręcz (2k6+17/19–20 plus wysączenie magii)
Całkowity atak:
ugryzienie +18 wręcz (2k6+17/19–20 plus wysączenie magii)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
aura profanacji, przyzwanie nieumarłego, wysączenie magii, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
awersja na światło dzienne, cechy nieumarłych, niepodatność na zimno, odporność na czary 27, redukcja obrażeń 15/srebro i magia, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +11, Wola +17
Atrybuty:
S 31, Zr 18, Bd — , Int 18, Rzt 20, Cha 18
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +24, Czarostwo +24, Dyplomacja +6, Koncentracja +24, Nasłuchiwanie +25, Przeszukiwanie +24, Spostrzegawczość +25, Sztuka przetrwania +5 (+7 podążenie tropem), Ukrywanie się +16*, Wyczucie pobudek +25 
Atuty:
atak z powietrza, Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsze trafienie krytyczne (ugryzienie), Uniki, Zmysł walki, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
Plan Cieni
Występowanie:
pojedynczo, para lub mrowie (3–6)
Skala Wyzwania:
14
Skarb:
standardowy
Charakter:
zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
18–25 KW (wielki); 26–34 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Te straszliwe stworzenia wyglądają na wielkie nietoperze. Polują, unosząc się w powietrzu.
Przeciętny nieumarły tego rodzaju ma rozpiętość skrzydeł około 12 metrów, a waży 2 tony.
Walka
Ci nieumarli przemierzają niebo nocą oraz pikują na ofiary. Są w zasadzie niewidzialni i odkryć ich obecność można tylko dlatego, że przelatując, przesłaniają gwiazdy.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną nocnego skrzydła traktuje się jak oręż magiczny.
Wysączenie magii (zn): nocne skrzydło potrafi osłabić magię zbroi, oręża czy tarczy. W tym celu musi wykonać udany atak dotykowy. Następnie przedmiot wykonuje rzut obronny na Wytrwałość (ST 22) – nieudany oznacza utratę 1 punktu premii z usprawnienia. Wysączony do cna przedmiot (nieposiadający już żadnej premii z usprawnienia) staje się całkowicie normalny i traci wszystkie specjalne moce. Jeśli na przedmiot rzucone zostanie rozproszenia zła, efekt wysączenia magii ulegnie odwróceniu. Niemniej wspomniany czar trzeba rzucić maksymalnie po upływie od wysączenia tylu dni, ile wynosi poziom czarującego. Ponadto osoba rzucająca rozproszenia zła musi wykonać udany test poziomu czarującego o ST 29.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – dezorientacja (ST 18), głębsza ciemność, przeklęta plaga (ST 18), przyspieszenie, wykrycie magii, zakażenie (ST 18), zobaczenie niewidzialnego; 3/dzień – niewidzialność, potężniejsze rozproszenie magii, unieruchomienie potwora (ST 19); 1/dzień – palec śmierci (ST 21), stożek zimna (ST 19), zamiana planów (ST 21). Poziom czarującego = 17. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Przyzwanie nieumarłego (zn): ten stwór może raz w nocy przyzwać nieumarłych: 5–12 cieni, 2–4 potężniejszych cieni lub 1 przerażające widmo. Istoty przybędą w ciągu 1k10 rund i będą mu służyć przez 1 godzinę lub do chwili, gdy je odeśle.
Umiejętności: * ukrywający się w ciemnym obszarze lub lecący na tle nocnego nieba wędrowiec otrzymuje premię rasową +8 do testów Ukrywania się.
Nocny wędrowiec
 
Wielki nieumarły (pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
21k12+42 (178 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
12 m (8 pól), latanie 6 m (słaba)
Klasa Pancerza:
32 (–2 rozmiar, +2 Zr, +22 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 30
Bazowy atak/zwarcie:
+10/+34
Atak:
walnięcie +24 wręcz (2k6+16)
Całkowity atak:
2 walnięcie +24 wręcz (2k6+16)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
aura profanacji, przyzwanie nieumarłego, wzrok zła, zdolności czaropodobne, zmiażdżenie przedmiotu 
Specjalne cechy:
awersja na światło dzienne, cechy nieumarłych, niepodatność na zimno, odporność na czary 29, redukcja obrażeń 15/srebro i magia, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +11, Ref +11, Wola +19
Atrybuty:
S 38, Zr 14, Bd — , Int 20, Rzt 20, Cha 18
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +26, Czarostwo +31, Dyplomacja +6, Koncentracja +28, Nasłuchiwanie +29, Przeszukiwanie +29, Spostrzegawczość +29, Sztuka przetrwania +5 (+7 podążenie tropem), Ukrywanie się +18*, Wiedza (tajemna) +29, Wyczucie pobudek +29 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsze rozbrajanie, Potężny atak, Przyspieszenie zdolności czaropodobnej (przeklęta plaga), Rozszczepienie, Wyszkolenie w walce, Zmysł walki, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
Plan Cieni
Występowanie:
pojedynczo, para lub banda (3–4)
Skala Wyzwania:
16
Skarb:
standardowy
Charakter:
zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
22–31 KW (wielki); 32–42 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Nocny wędrowiec to przemierzająca mrok groza mająca ludzki kształt.
Ten nieumarły mierzy około 6 metrów wysokości, a waży przy tym 6 ton.
Walka
Nocni wędrowcy czają się w ciemnych miejscach i niemal zawsze udaje im się zaskoczyć nieostrożnych wędrowców.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną nocnego wędrowcy traktuje się jak oręż magiczny.
Zmiażdżenie przedmiotu (zn): nocny wędrowiec może zniszczyć każdą broń lub przedmiot (nawet magiczny, lecz nie artefakt) maksymalnie dużego rozmiaru, miażdżąc go w dłoniach. W tym celu musi wykonać udaną próbę rozbrojenia, a wówczas łapie obiekt trzymany przez wroga. Przedmiot ma prawo do rzutu obronnego na Wytrwałość (ST 34) – udany pozwala oprzeć się zniszczeniu. ST rzutu obronnego oparto na Sile.
Wzrok zła (zn): Strach, 9 metrów. Istota, która napotka wzrok nocnego wędrowca musi wykonać rzut obronny na Wolę (ST 24) – nieudany oznacza spowodowany przez strach paraliż trwający 1k8 rund. Na istoty, które wykonały rzut obronny (bez względu na jego wynik), wzrok zła danego nocnego wędrowca przez 24 godziny nie wpływa. Jest to wpływający na umysł efekt strachu. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – dezorientacja (ST 18), głębsza ciemność, potężniejsze rozproszenie magii, przyspieszenie, wykrycie magii, zakażenie (ST 18), zobaczenie niewidzialnego oraz przeklęta plaga (ST 18); 3/dzień – niewidzialność, unieruchomienie potwora (ST 19); 1/dzień – palec śmierci (ST 21), stożek zimna (ST 19), zamiana planów (ST 21). Poziom czarującego = 21. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Przyzwanie nieumarłego (zn): ten stwór może raz w nocy przyzwać nieumarłych: 7–12 cieni, 2–5 potężniejszych cieni lub 1–2 przerażające widma. Istoty przybędą w ciągu 1k10 rund i będą mu służyć przez 1 godzinę lub do chwili, gdy je odeśle.
Umiejętności: * ukrywający się w ciemnym obszarze nocny wędrowiec otrzymuje premię rasową +8 do testów Ukrywania się.
Taktyka runda po rundzie
Nocny wędrowiec to niezwykle inteligentny przeciwnik, który maksymalnie wykorzystuje posiadane możliwości. Szczególnie lubi za pomocą zdolności czaropodobnych podzielić siły wroga i okaleczyć poszczególnych adwersarzy. Dopiero później zbliża się na zasięg starcia wręcz, by niszczyć pojedynczych, oddzielonych od sprzymierzeńców przeciwników.
Przed walką: nocny wędrowiec niemal cały czas używa mocy zobaczenie niewidzialnego. Przygotowując się do walki sięga po przyspieszenie i niewidzialność.
Pierwsza runda: zbliża się na dystans 9 metrów, by wykorzystać atak wzrokowy i atakuje dezorientacją lub unieruchomieniem potwora, w połączeniu z przyspieszoną przeklętą plagą.
Druga runda: atakuje rzucającego czary przeciwnika palcem śmierci i kolejny raz wykorzystuje przyspieszoną przeklętą plagę.
Trzecia runda: zbliża się do przeciwników i próbuje rozbroić jednego z wojowników.
Czwarta runda: miażdży broń, z której rozbroił wroga (lub używa ataku wzrokowego, jeśli rozbrojenie się nie powiodło).
Piąta runda: całkowity atak wymierzony w rozbrojonego wroga (lub pobliskiego wroga rzucającego czary).
Couatl
 
Duży przybysz (rodowity)
Kostka Wytrzymałości:
9k8+18 (58 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 18 m (dobra)
Klasa Pancerza:
21 (–1 rozmiar, +3 Zr, +9 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+17
Atak:
Ugryzienie +12 wręcz (1k3+6 plus trucizna)
Całkowity atak:
Ugryzienie +12 wręcz (1k3+6 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Czary, doskonalsze łapanie, duszenie 2k8+6, psionika, trucizna 
Specjalne cechy:
Eteryczny spacer, telepatia 27 m, widzenie w ciemnościach 18 m, zmiana kształtów
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +9, Wola +10
Atrybuty:
S 18, Zr 16, Bd 14, Int 17, Rzt 19, Cha 17
Umiejętności:
Czarostwo +15 (+17 względem zwojów), Dyplomacja +17, Koncentracja +14, Nasłuchiwanie +16, Przeszukiwanie +15, Skakanie +0, Spostrzegawczość +16, Stosowanie magicznych urządzeń +15 (+17 względem zwojów), Sztuka przetrwania +4 (+6 podążenie tropem), Wiedza (dowolne dwie) +15, Wyczucie pobudek +16, Zwinność +15 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Uniki, Unoszenie się, Wyzbycie się składnikówP, Wzmocnienie czaru 
Środowisko:
Lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
Pojedynczo, para lub tabun (3–6)
Skala Wyzwania:
10
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zawsze praworządny dobry
Rozwój:
10–13 KW (duży); 14–27 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+7

Opisywane stworzenie osiąga długość przekraczającą nieco 3,5 metra przy rozpiętości skrzydeł wynoszącej do 4,5 metra. Waży około 900 kilogramów.
Couatle mówią niebiańskim, smoczym i wspólnym. Posiadają również moc telepatii (patrz dalej).
Walka
Względem każdej budzącej podejrzenia istoty używa zdolności wykrycie myśli. Jest na tyle inteligentny, by rzucać zaklęcia z większej odległości, a dopiero potem zbliżać się do przeciwników. Jeżeli w walce bierze udział więcej niż jeden couatl, to zapewne ustalą one przed starciem taktykę.
Doskonalsze łapanie (zw): Stworzenie, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem przeciwnika o rozmiarze maksymalnie o dwie kategorie większym niż couatl. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
Duszenie (zw): Couatl zadaje 2k8+6 obrażeń po udanym teście zwarcia.
Psionika (zc): Na życzenie – niewidzialność, wykrycie chaosu, wykrycie dobra, wykrycie myśli (ST 15), wykrycie prawa, wykrycie zła, zamiana planów (ST 20). Efektywny poziom czarującego = 9. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 16, początkowy efekt – 2k4 S, drugorzędny efekt – 4k4 S. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Czary: Couatl rzuca czary jak zaklinacz 9. poziomu. Może rzucać również wybrane czary z listy zaklinacza, listy kapłana oraz z domen dobro, prawo i powietrze (w tym przypadku couatl traktuje je jak zaklęcia wtajemniczeń, co oznacza, iż nie potrzebuje koncentratora objawień, aby je rzucić).
Typowe znane czary (6/7/7/7/4; ST rzutu obronnego 13 + poziom czaru): 0 – leczenie drobnych ran, nieprzenikniona mgła, odczytanie magii, odporność, otumanienie, promień mrozu, światło, zranienie nieumarłego; 1 – celny cios, ochrona przed chaosem, odporność na żywioły, ściana wiatru, zbroja maga; 2 – cisza, leczenie średnich ran, płomienny promień, splendor orła; 3 – magiczny krąg przeciw złu, postać gazowa, przyzwanie potwora III; 4 – swoboda działania, zauroczenie potwora.
Eteryczny spacer (zn): Zdolność działająca jak czar eteryczny spacer (poziom czarującego = 16).
Telepatia (zn): Couatl może komunikować się telepatycznie z dowolnym stworzeniem, które posiada jakąś wartość Intelektu i które znajduje się w promieniu 27 metrów od niego. Istota może odpowiedzieć, jeśli zechce – nie jest wymagany wspólny język.
Zmiana kształtów (zn): Couatl może przyjąć postać dowolnego humanoida rozmiaru małego lub średniego.
Czarcia istota
Czarcie stworzenia żyją na niższych planach, w krainach zła, choć przypominają istoty występujące na Planie Materialnym. Są jednak z wyglądu bardziej przerażające niż ich ziemskie odpowiedniki.
Tworzenie czarciej istoty
“Czarcia istota” to dziedziczony szablon, który można dodać do każdego posiadającego ciało fizyczne giganta, humanoida, humanoida-potwora, istoty baśniowej, magicznej bestii, robactwa, rośliny, smoka, śluzu, wynaturzenia lub zwierzęcia o charakterze innym niż dobry (istotę, na którą nałożony zostanie szablon, nazywamy stworzeniem bazowym).
Jeśli nie stwierdzono inaczej, czarcia istota wykorzystuje wszystkie statystyki oraz specjalne zdolności stworzenia bazowego. Nie przeliczaj na nowo Kostek Wytrzymałości, bazowej premii do ataku, rzutów obronnych czy punktów umiejętności stworzenia, jeśli jego typ uległ zmianie.
Rozmiar i typ: zwierzęta i robactwo uzyskujące niniejszy szablon stają się magicznymi bestiami, ale w pozostałych wypadkach typ nie ulega zmianie, podobnie zresztą jak rozmiar. Czarcie istoty występujące na Planie Materialnym posiadają podtyp pozaplanarny.
Specjalne ataki: czarcia istota zachowuje wszystkie specjalne ataki stworzenia bazowego, a ponadto otrzymuje następujący specjalny atak.
Ugodzenie dobra (zn): Raz dziennie czarcia istota może wyprowadzić w dobrego przeciwnika normalny atak wręcz i spowodować dodatkowe obrażenia w liczbie równej jej KW (maksymalnie +20).
Specjalne cechy: czarcia istota zachowuje wszystkie specjalne cechy stworzenia bazowego, a ponadto otrzymuje następujące moce:
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Redukcja obrażeń (patrz pobliska tabela).
— Odporność na ogień i zimno (patrz pobliska tabela).
— Odporność na czary równa KW + 5 (maksymalnie 25).
Jeśli stworzenie bazowe posiada jedną lub więcej ze wspomnianych specjalnych cech, pod uwagę należy brać wyższą wartość.
Jeżeli czarcie stworzenie zyskuje redukcję obrażeń, to na potrzeby przebijania redukcji obrażeń jego naturalne ataki należy traktować jak broń magiczną.
Atrybuty: jak stworzenie bazowe, lecz Intelekt przynajmniej 3.
Środowisko: każdy plan o złym charakterze.
Skala Wyzwania: KW 3 lub mniej – jak stworzenie bazowe; KW od 4 do 7 – jak stworzenie bazowe +1; KW 8 i więcej – jak stworzenie bazowe +2.
Charakter: zawsze zły (dowolny).
Dostosowanie poziomu: Jak stworzenie bazowe +2.
Kostki Wytrzymałości
Odporność na ogień i zimno
Redukcja obrażeń
1–3
5
— 
4–7
5
5/magia
8–11
10
5/magia
12 i więcej
10
10/magia
Demon
Demony to rasa mieszkańców planu o charakterze chaotycznym i złym. Te istoty są uosobieniem okrucieństwa. Atakują wszystkich, nawet inne demony, dla samej przyjemności czerpanej z tego aktu.
Cechy demonów: Większość demonów posiada następujące cechy (chyba że w opisie danej istoty podano inaczej).
— Niepodatność na elektryczność i trucizny.
— Odporność na kwas 10, ogień 10 i zimno 10.
— Przyzwanie (zc): Wiele demonów posiada zdolność przyzywania innych przedstawicieli swego rodzaju (szansa powodzenia i typ przyzwanego demona podano w opisie danej istoty). Niemniej większość z nich wykorzystuje tę zdolność tylko wtedy, gdy zagrożenie jest ewidentne, prawdziwe i ekstremalne.
— Telepatia.

Jeśli nie podano inaczej, demony mówią niebiańskim, otchłannym oraz smoczym.
Babau
 
Średni przybysz (chaotyczny, pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
7k8+35 (66 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
19 (+1 Zr, +8 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+12
Atak:
Pazury +12 wręcz (1k6+5)
Całkowity atak:
2 pazury +12 wręcz (1k6+5) oraz ugryzienie +7 wręcz (1k6+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Podstępny atak +2k6, przyzwanie demona, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Niepodatność na elektryczność i trucizny, ochronny śluz, odporność na czary 14, odporność na kwas 10, ogień 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/zimne żelazo lub dobro, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +10, Ref +6, Wola +6
Atrybuty:
S 21, Zr 12, Bd 20, Int 14, Rzt 13, Cha 16
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +19, Nasłuchiwanie +19, Otwieranie zamków +11, Przebieranie +13, Przeszukiwanie +20, Sztuka przetrwania +1 (+3 podążenie tropem), Ukrywanie się +19, Unieszkodliwianie mechanizmów +12, Używanie lin +1 (+3 względem pęt), Wspinaczka +15, Wyzwalanie się +11, Zręczna dłoń +11 
Atuty:
Potężny atak, Rozszczepienie, Wielokrotny atak 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo lub banda (3–6)
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
8–14 KW (duży); 15–21 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Przeciętny babau ma około 180 centymetrów wzrostu i waży nieco ponad 70 kilogramów.
Walka
Babau są podstępne i przebiegłe. Atakują najpierw najpotężniejszych wrogów, aby szybko wyeliminować prawdziwe zagrożenie, a potem rozprawić się z resztą. Kiedy organizują zasadzkę, starają się możliwie najskuteczniej wykorzystać połączenie wielu ataków ze zdolnością podstępny atak.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną babau oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i złym.
Podstępny atak (zw): Babau może wyprowadzić podstępny atak jak łotrzyk, zadając dodatkowo 2k6 obrażeń, jeśli przeciwnik nie ma prawa korzystać z premii ze Zręczności lub jeżeli demon go flankuje.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – ciemność, potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), rozproszenie magii, zobaczenie niewidzialnego. Poziom czarującego = 7.
Ochronny śluz (zn): Skórę babau pokrywa śliska, śluzowata czerwona galareta. Każdy oręż, który jej dotknie, otrzymuje 1k8 uszkodzeń od kwasu (nie wpływa na nie trwałość broni). W przypadku magicznej broni należy wykonać rzut obronny na Refleks (ST 18) – udany oznacza uniknięcie korozji i zniszczenia. Stworzenie atakujące babau bez oręża (uderzeniem bez broni itp.), czarem dotykowym lub naturalną bronią również otrzymuje wspomniane rany, chyba że powiedzie mu się rzut obronny na Refleks (ST 18). ST rzutów obronnych oparto na Budowie.
Przyzwanie demona (zc): Raz dziennie ten demon może spróbować przyzwać jednego babau z szansą powodzenia 40%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 3. poziomu.
Umiejętności: Babau otrzymuje premię rasową +8 do testów Cichego poruszania się, Nasłuchiwania, Przeszukiwania oraz Ukrywania się.
Balor
 
Duży przybysz (chaotyczny, pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
20k8+200 (290 pw)
Inicjatywa:
+11
Szybkość:
12 m (8 pól), latanie 27 m (dobra)
Klasa Pancerza:
35 (–1 rozmiar, +7 Zr, +19 naturalny), dotyk 16, nieprzygotowany 28
Bazowy atak/zwarcie:
+20/+36
Atak:
Migbłystalny miecz długi +1 +33 wręcz (2k6+13/19–20)
Całkowity atak:
Migbłystalny miecz długi +1 +31/+26/+21/+16 wręcz (2k6+13/19–20) oraz ognisty bicz +1 +30/+25 wręcz (1k4+7 plus 1k6 ogień plus oplątanie); lub 2 walnięcie +31 wręcz (1k10+12)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m (6 m z ognistym biczem +1)
Specjalne ataki:
Miecz migbłystalny, oplątanie, przyzwanie demona, zabójcza agonia, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Niepodatność na elektryczność, ogień oraz trucizny, odporność na czary 28, odporność na kwas 10 i zimno 10, płomienne ciało, redukcja obrażeń 15/zimne żelazo i dobro, telepatia 30 m, widzenie prawdy, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +22, Ref +19, Wola +19
Atrybuty:
S 35, Zr 25, Bd 31, Int 24, Rzt 24, Cha 26
Umiejętności:
Blefowanie +31, Ciche poruszanie się +30, Czarostwo +30 (+32 względem zwojów), Dyplomacja +35, Koncentracja +33, Nasłuchiwanie +38, Przebieranie +8 (+10 udawanie), Przeszukiwanie +30, Spostrzegawczość +38, Stosowanie magicznych urządzeń +31 (+33 względem zwojów), Sztuka przetrwania +7 (+9 podążenie tropem), Ukrywanie się +26, Wiedza (dowolne dwie) +30, Wyczucie pobudek +30, Zastraszanie +33 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsza walka dwoma orężami, Potężny atak, Przyspieszenie zdolności czaropodobnej (telekineza), Rozszczepienie, Skupienie na broni (miecz długi), Walka dwoma orężami 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo lub zespół (1 balor, 1 marilith oraz 2–5 hezrou)
Skala Wyzwania:
20
Skarb:
Standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty; plus migbłystalny miecz długi +1 oraz ognisty bicz +1
Charakter:
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
21–30 KW (duży); 31–60 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Przeciętny balor mierzy ponad 3,5 metra, a waży powyżej 2300 kilogramów. Skóra tych istot jest zwykle ciemnoczerwona.
Walka
Balorowie uwielbiają walczyć mieczami i biczami. Jeśli napotkają opór, teleportują się na pewien dystans, by porazić przeciwników kilkoma zdolnościami czaropodobnymi.
Ognisty bicz +1 balora to długa, elastyczna broń wyposażona w liczne haczyki, zadziory i kulki. Ten oręż powoduje obrażenia miażdżone i cięte, a ponadto zadaje rany od ognia.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną balora oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i złym.
Zabójcza agonia (zw): Zabity balor eksploduje w oślepiającym błysku światła, zadając 100 punktów obrażeń wszystkim w promieniu 30 metrów (Refleks ST 30 zmniejsza o połowę). Podczas wybuchu automatycznie ulega zniszczeniu wszelka broń trzymana przez balora. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Oplątanie (zw): Balor może ognistym biczem +1 oplątywać wrogów jakby atakował siecią. Bicz posiada 20 punktów wytrzymałości. Balor nie musi go zwijać. Jeśli demon trafi biczem, wraz z ofiarą natychmiast wykonują sporne testy Siły. Jeżeli wygra balor, przyciąga ofiarę do swego płomiennego ciała (patrz dalej). Ofiara pozostaje w kontakcie z cielskiem demona, dopóki nie wyrwie się z oplątania biczem.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – bluźnierstwo (ST 25), obłęd (ST 25), potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), potężniejsze rozproszenie magii, przeklęta aura (ST 26), słowo mocy: oszołomienie, telekineza (ST 23), zdominowanie potwora (ST 27); 1/dzień – implozja (ST 27), ognista burza (ST 26). Poziom czarującego = 20. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Miecz migbłystalny (zn): Każdy balor posiada migbłystalny miecz długi +1, wyglądający niczym płomień lub błyskawica.
Przyzwanie demona (zc): Raz dziennie ten demon może spróbować przyzwać 4k10 dretchy, 1k4 hezrou bądź jednego nalfeshnee, glabrezu, marilitha lub balora. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 9. poziomu.
Płomienne ciało (zn): Ciało balora otoczą płomienie. Wszelkie istoty, które znajdą się z nim w zwarciu w każdej rundzie otrzymują 6k6 obrażeń od ognia.
Widzenie prawdy (zn): Balor cały czas wykorzystuje zdolność widzenie prawdy, działającą jak zaklęcie (poziom czarującego = 20).
Umiejętności: Balor posiada premię rasową +8 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Taktyka runda po rundzie
Balor jest najbardziej skuteczny walcząc na dystans za pomocą swych zdolności czaropodobnych.
Przed walką: Przeklęta aura.
Pierwsza runda: Ognista burza lub implozja i przyspieszona telekineza bądź przyzwanie dodatkowych demonów. Jeśli balor nie czuje się poważnie zagrożony, zachowa zdolności dostępne tylko raz dziennie, używając zamiast tego bluźnierstwa.
Druga runda: Obłęd lub słowo mocy: oszołomienie.
Trzecia runda: Maksymalny atak wręcz, wliczając w to oplątanie za pomocą bicza.
Czwarta runda: Teleportacja lub odlecenie na znaczny dystans, powtórka rundy pierwszej i tak dalej.

Balor, który chce przepędzić lub zneutralizować przeciwników, a nie ich zabić, będzie unikał morderczych ataków.
Przed walką: Przeklęta aura.
Pierwsza runda: Zdominowanie potwora.
Druga runda: Słowo mocy: oszołomienie.
Trzecia runda: Obłęd lub telekineza w celu pozbycia się lub odparcia niebezpiecznych przeciwników.
Czwarta runda: Teleportacja lub odlecenie na stosowny dystans, powtórka rundy pierwszej i tak dalej.
Bebilith
 
Wielki przybysz (chaotyczny, pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
12k8+96 (150 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
12 m (8 pól), wspinanie 6 m
Klasa Pancerza:
22 (–2 rozmiar, +1 Zr, +13 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 21
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+29
Atak:
Ugryzienie +19 wręcz (2k6+9 plus trucizna) lub pajęczyna +11 dystansowo
Całkowity atak:
Ugryzienie +19 wręcz (2k6+9 plus trucizna) oraz 2 pazury +14 wręcz (2k4+4); lub pajęczyna +11 dystansowo
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
Pajęczyna, rozerwanie pancerza, trucizna 
Specjalne cechy:
Redukcja obrażeń 10/dobro, telepatia 30 m, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, zamiana planów 
Rzuty obronne:
Wytr +16, Ref +9, Wola +9
Atrybuty:
S 28, Zr 12, Bd 26, Int 11, Rzt 13, Cha 13
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +16, Dyplomacja +3, Nasłuchiwanie +16, Przeszukiwanie +15, Skakanie +28, Spostrzegawczość +16, Sztuka przetrwania +1 (+3 podążenie tropem), Ukrywanie się +16, Wspinaczka +24, Wyczucie pobudek +16 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsza walka w zwarciu, Potężny atak, Rozszczepienie, Tropienie 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
10
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
13–18 KW (wielki); 19–36 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Bebilithy to masywne, drapieżne stwory przypominające pająki, które polują na inne demony.
Ciało tych demonów jest wielkości konia pociągowego, a ich odnóża mierzą powyżej 4 metrów. Ważą nieco ponad 2 tony.
Bebilithy rozumieją otchłanny, lecz nie mówią w nim. Dzięki telepatii są w stanie porozumiewać się ze sobą w absolutnej ciszy.
Walka
Bebilithy atakują każde stworzenie, które znajdzie się w zasięgu ich wzroku. Zwykle wybierają jeden cel i na nim koncentrują ataki. Często używają pajęczyny, by odciąć ofiarę od jej towarzyszy. Jeśli natomiast bebilitha przytłoczą potężniejsi od niego adwersarze, ugryzie przynajmniej jedną z ofiar i się wycofa, aby trucizna zrobiła swoje.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną bebilitha oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i złym.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 24, początkowy efekt – 1k6 Bd, drugorzędny efekt – 2k6 Bd.
Jad bebilitha szybko traci swą moc – staje się zwykłym, cuchnącym śluzem niemal zaraz po pierwszym kontakcie z powietrzem. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Rozerwanie pancerza (zw): Jeśli bebilith trafi oboma atakami pazurami, rozrywa każdy pancerz, jaki ewentualnie ma na sobie jego przeciwnik. Ten atak powoduje 4k6+18 uszkodzeń, które otrzymuje zbroja adwersarza. Istota, która nie nosi pancerza, jest niepodatna na ten specjalny atak. Zbroja, której punkty wytrzymałości spadną do przynajmniej 0, ulega zniszczeniu. Uszkodzoną można zaś naprawić, wykonując udany test Rzemiosła (płatnerstwo).
Pajęczyna (zw): Cztery razy dziennie bebilith może wystrzelić pajęczynę. Jest to atak analogiczny do ataku siecią, lecz maksymalny zasięg to 9 metrów, a przyrost zasięgu wynosi 3 metry. Ponadto pajęczyna działa tylko względem ofiar o rozmiarze nieprzekraczającym olbrzymiego. Omotany nią wróg zostaje przyczepiony do miejsca, w którym się znajdował, i nie może się poruszać.
Oplątana istota może się wymknąć z pęt, wykonując udany test Wyzwalania się o ST 24 lub rozerwać pajęczynę, wykonując udany test Siły o ST 24. ST rzutów obronnych oparto na Budowie. Pajęczyna ma 14 punktów wytrzymałości i trwałość 0. Istnieje szansa 75% na to, że pajęczyna nie będzie się palić, jeżeli podłoży się pod nią ogień (sprawdzać należy w każdej rundzie).
Zamiana planów (zn): Ta zdolność wpływa tylko na bebilitha, ale w pozostałych aspektach działa jak analogiczne zaklęcie (poziom czarującego = 12).
Umiejętności: Cętkowane ubarwienie bebilitha zapewnia mu premię rasową +8 do testów Ukrywania się.
Dretch
 
Mały przybysz (chaotyczny, pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
2k8+4 (13 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
16 (+1 rozmiar, +5 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+2/–1
Atak:
Pazury +4 wręcz (1k6+1)
Całkowity atak:
2 pazury +4 wręcz (1k6+1) oraz ugryzienie +2 wręcz (1k4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Przyzwanie demona, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
Niepodatność na elektryczność i trucizny, odporność na kwas 10, ogień 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 5/zimne żelazo lub dobro, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +3, Wola +3
Atrybuty:
S 12, Zr 10, Bd 14, Int 5, Rzt 11, Cha 11
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +5, Nasłuchiwanie +5, Przeszukiwanie +2, Spostrzegawczość +5, Sztuka przetrwania +0 (+2 podążenie tropem), Ukrywanie się +9 
Atuty:
Wielokrotny atak
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo, para, banda (3–5), ciżba (6–15) lub garstka (10–40)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
3–6 KW (mały)
Dostosowanie poziomu:
+2

Przeciętny demon tego rodzaju mierzy 120 centymetrów i waży około 30 kilogramów.
Dretche nie mówią, ale porozumiewają się telepatycznie.
Walka
Te istoty są powolnymi, głupimi i niezbyt skutecznymi wojakami. W walce jeden na jeden polegają na redukcji obrażeń, która zwykle ratuje im skórę. Ich siła leży w liczebności, starają się więc zalać wrogów masą, dlatego też zaczynają starcie od przyzwania innych dretchy, chcąc w ten sposób zwiększyć szansę na zwycięstwo. Uciekają na pierwszy znak niepowodzenia, chyba że w pobliżu znajdą się potężniejsze demony, które zmuszą je do kontynuowania walki. Po prostu dretche bardziej niż śmierci boją się swych większych krewniaków.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną dretcha oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i złym.
Zdolności czaropodobne: 1/dzień – śmierdząca chmura (ST 13), wystraszenie (ST 12). Poziom czarującego = 2. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Przyzwanie demona (zc): Raz dziennie ten demon może spróbować przyzwać innego dretcha z szansą powodzenia 35%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 1. poziomu.
Telepatia (zn): Dretch może komunikować się telepatycznie z dowolnym stworzeniem, które mówi otchłannym i które znajduje się w promieniu 30 metrów od niego.
Glabrezu
 
Wielki przybysz (chaotyczny, pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
12k8+120 (174 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
27 (–2 rozmiar, +19 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 27
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+30
Atak:
Szczypce +20 wręcz (2k8+10)
Całkowity atak:
2 szczypce +20 wręcz (2k8+10) oraz 2 pazury +18 wręcz (1k6+5) oraz ugryzienie +18 wręcz (1k8+5)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
Doskonalsze łapanie, przyzwanie demona, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Niepodatność na elektryczność i trucizny, odporność na czary 21, odporność na kwas 10, ogień 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/dobro, telepatia 30 m, widzenie prawdy, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +18, Ref +8, Wola +11
Atrybuty:
S 31, Zr 10, Bd 31, Int 16, Rzt 16, Cha 20
Umiejętności:
Blefowanie +22, Ciche poruszanie się +18, Czarostwo +18, Dyplomacja +9, Koncentracja +25, Nasłuchiwanie +26, Przebieranie +5 (+7 udawanie), Przeszukiwanie +18, Spostrzegawczość +26, Sztuka przetrwania +3 (+5 podążenie tropem), Wiedza (dowolne dwie) +18, Wyczucie pobudek +18, Zastraszanie +24 
Atuty:
Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie, Sugestywność, Wielokrotny atak 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo lub zespół (1 glabrezu, 1 sukkub oraz 2–5 vrocków)
Skala Wyzwania:
13
Skarb:
Standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
13–18 KW (wielki); 19–36 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Glabrezu – podobnie jak sukkuby – zajmują się kuszeniem śmiertelników. Nęcą ich jednak nie uczuciami, a potęgą i bogactwem.
Te istoty mają fioletowe oczy, a ich skóra jest barwy od czerwonobrązowej do atramentowoczarnej. Typowy glabrezu mierzy około 4,5 metra wysokości, waży zaś średnio 2300 kilogramów.
Walka
Glabrezu bardziej cenią sobie przebiegłość niż bezpośrednią walkę. Jeśli jednak nie zdołają zbić przeciwników z tropu, atakują, pałając żądzą zemsty. Zwykle po użyciu dezorientacji rzucają się do walki wręcz, licząc na to, iż rannych przeciwników dobiją za pomocą młota chaosu lub przeklętej plagi.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną glabrezu oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i złym.
Doskonalsze łapanie (zw): Glabrezu, aby użyć tej zdolności, musi wpierw skutecznie trafić atakiem szczypcami przeciwnika rozmiaru średniego lub mniejszego. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnych ataków.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – dezorientacja (ST 19), lustrzane odbicie, młot chaosu (ST 19), odwrócenie grawitacji (ST 22), potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), przeklęta plaga (ST 19), rozproszenie magii; 1/dzień – słowo mocy: oszołomienie. Poziom czarującego = 14. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Glabrezu może też raz na miesiąc spełnić życzenie śmiertelnego humanoida. Demon wykorzystuje niniejszą zdolność do zaoferowania kuszonemu czegokolwiek ten pragnie. Niemniej jeśli życzenie nie przysłuży się wywołaniu w świecie bólu i cierpienia, glabrezu będzie żądał w zamian za nie straszliwych złych czynów lub wielkiego poświęcenia.
Przyzwanie demona (zc): Raz dziennie ten demon może spróbować przyzwać 4k10 dretchy lub 1k2 vrocków z szansą powodzenia 50%, bądź też innego glabrezu z szansą powodzenia 20%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 4. poziomu.
Widzenie prawdy (zn): Glabrezu cały czas wykorzystuje zdolność widzenie prawdy, działającą jak zaklęcie (poziom czarującego = 14).
Umiejętności: Glabrezu posiada premię rasową +8 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Hezrou
 
Duży przybysz (chaotyczny, pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
10k8+93 (138 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
23 (–1 rozmiar, +14 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 23
Bazowy atak/zwarcie:
+10/+19
Atak:
Ugryzienie +14 wręcz (4k4+5)
Całkowity atak:
Ugryzienie +14 wręcz (4k4+5) oraz 2 pazury +9 wręcz (1k8+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
Doskonalsze łapanie, przyzwanie demona, smród, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Niepodatność na elektryczność i trucizny, odporność na czary 19, odporność na kwas 10, ogień 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/dobro, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +16, Ref +7, Wola +9
Atrybuty:
S 21, Zr 10, Bd 29, Int 14, Rzt 14, Cha 18
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +13, Czarostwo +15, Koncentracja +22, Nasłuchiwanie +23, Przeszukiwanie +15, Spostrzegawczość +23, Sztuka przetrwania +2 (+4 podążenie tropem), Ukrywanie się +13, Używanie lin +0 (+2 względem pęt), Wspinaczka +18, Wyzwalanie się +13, Zastraszanie +17 
Atuty:
Potężny atak, Rozszczepienie, Twardość, Walka na oślep 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo lub banda (2–4)
Skala Wyzwania:
11
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
11–15 KW (duży); 16–30 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+9

Poruszają się w postawie wyprostowanej lub na czterech kończynach, lecz podczas walki zawsze stoją.
Przeciętny hezrou mierzy nieco poniżej 2,5 metra wzrostu, a jego waga przekracza 325 kilogramów.
Walka
Hezrou uwielbiają walczyć bardziej nawet od vrocków. Z radością rzucają się w wir bitwy – chcą, by ich plugawy odór jak najszybciej zaczął działać. Do większości walk wkraczają, korzystając z bluźnierstwa, po którym od czasu do czasu używają młota chaosu lub przeklętej plagi, zależnie od typu przeciwników.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną hezrou oraz każdy dzierżony przezeń oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i złym.
Doskonalsze łapanie (zw): Hezrou, aby użyć tej zdolności, musi wpierw skutecznie trafić przeciwnika oboma atakami pazurami. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – młot chaosu (ST 18), potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), przeklęta plaga (ST 18); 3/dzień – bluźnierstwo (ST 21), postać gazowa. Poziom czarującego = 13. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Smród (zw): Skóra walczącego hezrou wytwarza cuchnący, toksyczny płyn. Wszystkie żywe stworzenia (z wyjątkiem demonów) w promieniu 3 metrów muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 24) – nieudany oznacza, że istotę ogarniają mdłości (ofiara odczuwa je dopóki nie opuści obszaru działania niniejszej mocy oraz jeszcze przez następne 1k4 rundy). Stworzenia, którym powiedzie się rzut obronny, są osłabione póki znajdują się na obszarze działania zdolności. Na istotę, której powiedzie się rzut obronny, przez 24 godziny nie wpłynie smród tego samego hezrou. Czary opóźnienie działania trucizny oraz neutralizacja trucizny kończą funkcjonowanie niniejszej mocy, ale tylko w przypadku jednego stworzenia. Na istoty posiadające niepodatność na trucizny smród hezrou nie działa. Z kolei stworzenia z odpornością na trucizny mogą w rzucie obronnym normalnie wykorzystać stosowną premię. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Przyzwanie demona (zc): Raz dziennie ten demon może spróbować przyzwać 4k10 dretchy lub innego hezrou z szansą powodzenia 35%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 4. poziomu.
Umiejętności: Hezrou posiada premię rasową +8 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Marilith
 
Duży przybysz (chaotyczny, pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
16k8+144 (216 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
29 (–1 rozmiar, +4 Zr, +16 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 25
Bazowy atak/zwarcie:
+16/+29
Atak:
Miecz długi +25 wręcz (2k6+9/19–20) lub walnięcie +24 wręcz (1k8+9), lub uderzenie ogonem +24 wręcz (4k6+9)
Całkowity atak:
Podstawowy miecz długi +25/+20/+15/+10 wręcz (2k6+9/19–20) oraz 5 miecz długi +25 wręcz (2k6+4/19–20) oraz uderzenie ogonem +22 wręcz (4k6+4); lub 6 walnięcie +24 wręcz (1k8+9) oraz uderzenie ogonem +22 wręcz (4k6+4)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
Duszenie 4k6+13, doskonalsze łapanie, zdolności czaropodobne, przyzwanie demona
Specjalne cechy:
Niepodatność na elektryczność i trucizny, odporność na czary 25, odporność na kwas 10, ogień 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/dobro i zimne żelazo, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +19, Ref +14, Wola +14
Atrybuty:
S 29, Zr 19, Bd 29, Int 18, Rzt 18, Cha 24
Umiejętności:
Blefowanie +26, Ciche poruszanie się +23, Czarostwo +23 (+25 względem zwojów), Dyplomacja +30, Koncentracja +28, Nasłuchiwanie +31, Przebieranie +7 (+9 udawanie), Przeszukiwanie 23, Spostrzegawczość +31, Stosowanie magicznych urządzeń +26 (+28 względem zwojów), Sztuka przetrwania +4 (+6 podążenie tropem), Ukrywanie się +19, Wyczucie pobudek +23, Zastraszanie +28 
Atuty:
Potężny atak, Skupienie na broni (miecz długi), Walka kilkoma orężami, Wielokrotny atak, Wyszkolenie w walce, Zmysł walki 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
17
Skarb:
Standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty, plus 1k4 magiczne oręża
Charakter:
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
17–20 KW (duży); 21–48 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Zwykle tego rodzaju demony dzierżą w każdej z sześciu rąk miecze długie, a noszą również wiele bransoletek i przeróżną biżuterię.
Przeciętny marilith ma 270 centymetrów wzrostu, a długość od głowy do końca ogona wynosi około 6 metrów. Waży zaś średnio 2 tony.
Walka
Marilithy skupiają się raczej na strategii dotyczącej całych armii, ale mimo to kochają fizyczną walkę i nigdy nie przegapią okazji do stoczenia potyczki. W każdym z sześciu ramion dzierżą oręż. Mają też prawo do dodatkowego ataku podstawową kończyną. Te demony rzadko kiedy rzucają się do walki na oślep. Wolą jakiś czas trzymać się z boku i oceniać sytuację. Zawsze starają się w maksymalny sposób wykorzystać teren, przeszkody oraz wszelkie słabości i braki przeciwnika.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną marilitha oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i złym.
Duszenie (zw): Marilith zadaje 4k6+13 obrażeń po udanym teście zwarcia. Ofiara tego ataku musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 27) – nieudany oznacza utratę przytomności przez czas pozostawania w uścisku wężowych splotów demona i jeszcze przez 2k4 rundy później. ST rzutu obronnego oparto na Sile.
Doskonalsze łapanie (zw): Marilith, aby użyć tej zdolności, musi wpierw skutecznie trafić uderzeniem ogonem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, może dusić.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – bariera z ostrzy (ST 23), charakter oręża, magiczna broń, potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), projekcja duplikatu (ST 23), przeklęta aura (ST 25), telekineza (ST 22), zobaczenie niewidzialnego. Poziom czarującego = 16. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Przyzwanie demona (zc): Raz dziennie ten demon może spróbować przyzwać 4k10 dretchy, 1k4 hezrou lub jednego nalfeshnee z szansą powodzenia 50%, bądź też jednego glabrezu lub innego marilitha z szansą powodzenia 20%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 5. poziomu.
Widzenie prawdy (zn): Marilith cały czas wykorzystuje zdolność widzenie prawdy, działającą jak zaklęcie (poziom czarującego = 16).
Umiejętności: Marilith posiada premię rasową +8 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Atuty: Atut Walka kilkoma orężami, w połączeniu z naturalnymi zdolnościami marilitha, pozwala temu demonowi zaatakować każdym z ramion bez kar.
Nalfeshnee
 
Wielki przybysz (chaotyczny, pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
14k8+112 (175 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 12 m (słaba)
Klasa Pancerza:
27 (–2 rozmiar, +1 Zr, +18 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 26
Bazowy atak/zwarcie:
+14/+29
Atak:
Ugryzienie +20 wręcz (2k8+7)
Całkowity atak:
Ugryzienie +20 wręcz (2k8+7) oraz 2 pazury +17 wręcz (1k8+3)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
Przyzwanie demona, ugodzenie, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Niepodatność na elektryczność i trucizny, odporność na czary 22, odporność na kwas 10, ogień 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/dobro, telepatia 30 m, widzenie prawdy, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +17, Ref +10, Wola +15
Atrybuty:
S 25, Zr 13, Bd 27, Int 22, Rzt 22, Cha 20
Umiejętności:
Blefowanie +22, Ciche poruszanie się +18, Czarostwo +25 (+27 względem zwojów), Dyplomacja +26, Koncentracja +25, Nasłuchiwanie +31, Przebieranie +5 (+7 udawanie), Przeszukiwanie +23, Spostrzegawczość +31, Stosowanie magicznych urządzeń +22 (+24 względem zwojów), Sztuka przetrwania +6 (+8 podążenie tropem), Ukrywanie się +10, Wiedza (tajemna) +23, Wyczucie pobudek +23, Zastraszanie +22 
Atuty:
Rozszczepienie, Doskonalsza szarża byka, Wielokrotny atak, Potężny atak, Skupienie na broni (ugryzienie)
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo lub zespół (1 nalfeshnee, 1 hezrou oraz 2–5 vrocków)
Skala Wyzwania:
14
Skarb:
Standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
15–20 KW (wielki); 21–42 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Nalfeshnee potrafi latać na swych małych skrzydłach.
Przeciętny demon tego rodzaju mierzy ponad 6 metrów wysokości i waży około 4 ton.
Walka
Wykonujący swe obowiązki w Podziemnym Świecie nalfeshnee gardzą bezpośrednią walką – uważają ją za poniżającą. Mimo to, gdy tylko mają okazję, poddają się żądzy krwi i ruszają do ataku. Starają się unieszkodliwiać przeciwników wykorzystując zdolność ugodzenie, a potem masakrują bezbronne ofiary.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną nalfeshnee oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i złym.
Ugodzenie (zn): Trzy razy dziennie nalfeshnee może otoczyć się aurą przeklętego światła. Wokół demona, który użył tej mocy, tańczą promienie w kolorach tęczy. Rundę później wybuchają one w promieniu 18 metrów. Stworzenia, które znajdą się w tym obszarze, muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 22) – nieudany oznacza otumanienie na 1k10 (w tym czasie ofiarę nawiedzają wizje najstraszniejszej grozy). Zaatakowane ofiary zachowują całkowitą premię ze Zręczności oraz premię z tarczy do KP, lecz nie mogą wykonywać żadnych akcji. Inne demony są niepodatne na ten efekt. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – ogłupienie (ST 20), potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), potężniejsze rozproszenie magii, przeklęta aura (ST 23), spowolnienie (ST 18), wezwanie błyskawic (ST 18). Poziom czarującego = 12. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Przyzwanie demona (zc): Dwa razy dziennie ten demon może spróbować przyzwać 1k4 vrocki, 1k4 hezrou lub jednego glabrezu z szansą powodzenia 50%, bądź też innego nalfeshnee z szansą powodzenia 20%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 5. poziomu.
Widzenie prawdy (zn): Nalfeshnee cały czas wykorzystuje zdolność widzenie prawdy, działającą jak zaklęcie (poziom czarującego = 14).
Umiejętności: Nalfeshnee posiada premię rasową +8 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Odbieracz 
 
Wielki konstrukt (pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
10k10+80 (135 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
21 (–2 rozmiar, +3 Zr, +10 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+25
Atak:
Pazury +15 wręcz (2k6+10) oraz promień z oka +8-dotykowy dystansowy
Całkowity atak:
4 pazury +15 wręcz (2k6+10) oraz ugryzienie +10 wręcz (1k8+5) oraz promień z oka +8-dotykowy dystansowy
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
Doskonalsze łapanie, promienie z oka, znalezienie celu 
Specjalne cechy:
Cechy konstruktów, szybkie leczenie 5, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +6, Wola +3
Atrybuty:
S 31, Zr 17, Bd — , Int — , Rzt 11, Cha 1
Umiejętności:
— 
Atuty:
— 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
11
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
11–15 KW (wielki); 16–30 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Odbieracze zajmują się przede wszystkim odzyskiwaniem i odnajdowaniem straconych lub pożądanych przedmiotów, zbiegłych niewolników czy jeńców – oraz dostarczaniem ich swemu panu.
Zwykle odbieracz ma ciało wielkości osła, ale jego odnóża rozciągają się na długość ponad 4 metrów. Waży przynajmniej 3 tony.
Walka
Odbieracz zwykle atakuje cztery razy pazurami. Znacznie bardziej niebezpieczne są jednak promienie, którymi strzela z oczu.
Promienie z oczu (zn): Odbieracz może wystrzelić z oczu czterema różnymi magicznymi promieniami (zasięg 30 metrów). W danej rundzie stwór ma prawo użyć dwóch z nich, każdego jednak tylko raz na 4 rundy. Może w tej samej rundzie wyprowadzić fizyczne ataki i wystrzelić promień z oka. ST rzutu obronnego na każdy z promieni wynosi 18. ST rzutu obronnego oparto na Zręczności.
Oto cztery promienie i ich efekty.
Elektryczność: Zadaje celowi 12k6 obrażeń od elektryczności (Refleks zmniejsza o połowę).
Ogień: Zadaje celowi 12k6 obrażeń od ognia (Refleks zmniejsza o połowę).
Petryfikacja: Ofiara musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza permanentną przemianę w kamień.
Zimno: Zadaje celowi 12k6 obrażeń od zimna (Refleks zmniejsza o połowę).
Znalezienie celu (zc): Odbieracz, któremu rozkazano znaleźć istotę lub przedmiot, zrobi to bezbłędnie, jakby kierowało nim ujawnienie położenia. Stworzenie, które wydaje rozkaz, musiało dotykać przedmiotu lub widzieć poszukiwaną istotę (bądź też musi posiadać należącą do niej rzecz). Ta zdolność to odpowiednik czaru 8. poziomu.
Doskonalsze łapanie (zw): Odbieracz, aby użyć tej zdolności, musi najpierw trafić przeciwnika atakiem ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i chwyta ofiarę w paszczę. W taki właśnie sposób następuje “odbieranie”.
Quasit
 
Malutki przybysz (chaotyczny, pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
3k8 (13 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 15 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
18 (+2 rozmiar, +3 Zr, +3 naturalny), dotyk 15, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+3/–6
Atak:
Pazury +8 wręcz (1k3–1 plus trucizna)
Całkowity atak:
2 pazury +8 wręcz (1k3–1 plus trucizna) oraz ugryzienie +3 wręcz (1k4–1)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
Specjalne ataki:
Trucizna, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
Niepodatność na trucizny, odporność na ogień 10, redukcja obrażeń 5/zimne żelazo lub dobro, różne kształty, szybkie leczenie 2, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +6, Wola +4
Atrybuty:
S 8, Zr 17, Bd 10, Int 10, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Blefowanie +6, Ciche poruszanie się +9, Czarostwo +6, Dyplomacja +2, Nasłuchiwanie +7, Przebieranie +0 (+2 udawanie), Przeszukiwanie +6, Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +17, Wiedza (dowolna jedna) +6, Zastraszanie +2 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Finezja w broni
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
4–6 KW (malutki)
Dostosowanie poziomu:
— (Doskonalszy chowaniec)

W naturalnej postaci quasit zwykle mierzy do 45 centymetrów wysokości i waży około 4 kilogramów.
Te demony mówią otchłannym i wspólnym.
Walka
Quasity, jak wszystkie inne demony, pragną zwyciężać i zdobywać potęgę w boju, jednak w głębi mrocznych dusz są tchórzami. Zwykle atakują więc z zasadzki, używając niewidzialności, by dostać się w pobliże przeciwnika, a potem – by czmychnąć. Kiedy się wycofują, zniechęcają pościg za pomocą wywołania strachu.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną quasita oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i złym.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 13, początkowy efekt – 1k4 Zr, drugorzędny efekt – 2k4 Zr. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, biorąc też pod uwagę premię rasową +2.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – niewidzialność (tylko na siebie), wykrycie dobra oraz wykrycie magii; 1/dzień – wywołanie strachu (jak czar, tyle że działa na obszarze 9 metrów wokół quasita, ST rzutu obronnego 11). Poziom czarującego = 6. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Raz na tydzień quasit może użyć obcowania i zadać sześć pytań. Ta zdolność w pozostałych aspektach działa jak zaklęcie (poziom czarującego = 12).
Różne kształty (zn): Quasit może na życzenie przybierać inne kształty (akcja standardowa). Dany demon może przybrać tylko jedną lub dwie formy z następującej listy: nietoperz, średnia lub mała potworna stonoga, ropucha i wilk. W innej postaci traci atak trójący.
Sukkub
 
Średni przybysz (chaotyczny, pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
6k8+6 (33 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 15 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
20 (+1 Zr, +9 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 19
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+7
Atak:
Pazury +7 wręcz (1k6+1)
Całkowity atak:
2 pazury +7 wręcz (1k6+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Przyzwanie demona, wysączenie energii, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Języki, niepodatność na elektryczność i trucizny, odporność na czary 18, odporność na kwas 10, ogień 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/zimne żelazo lub dobro, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m, zmiana kształtów
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +6, Wola +7
Atrybuty:
S 13, Zr 13, Bd 13, Int 16, Rzt 14, Cha 26
Umiejętności:
Blefowanie +19, Ciche poruszanie się +10, Dyplomacja +12, Koncentracja +10, Nasłuchiwanie +19, Przebieranie +17* (+19 udawanie), Przeszukiwanie +12, Spostrzegawczość +19, Sztuka przetrwania +2 (+4 podążenie tropem), Ukrywanie się +10, Używanie lin +1 (+3 względem pęt), Wiedza (dowolna jedna) +12, Wyzwalanie się +10, Zastraszanie +19 
Atuty:
Ruchliwość, Sugestywność, Uniki 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
7–12 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+6

W naturalnej postaci ten demon mierzy 180 centymetrów wzrostu i waży ponad 70 kilogramów.
Walka
Sukkuby nie są wojownikami i jeśli to tylko możliwe, unikają walki. Gdy zostają do niej zmuszone, mogą atakować pazurami, ale wolą napuszczać wrogów na siebie nawzajem. Te demony używają zmiany kształtów do przybierania postaci humanoidów i mogą w nieskończoność ciągnąć takie oszustwo. Ich ulubiona taktyka w spotkaniach z bohaterami polega na udawaniu przyjaźni i takim pokierowaniu sytuacją, by znaleźć się tylko z jednym ze śmiałków – dopiero wówczas sukkuby stosują wysączające energię pocałunki. Warto zauważyć, że te demony nie stronią od udawania dziewicy w niebezpieczeństwie, szczególnie jeśli drużyna napotka któregoś z nich w lochu.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną sukkuba oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i złym.
Wysączenie energii (zn): Sukkub wysącza energię ze śmiertelnika, którego skusi do aktu namiętności lub którego po prostu pocałuje. Całując ofiarę demon musi rozpocząć zwarcie, prowokując okazyjny atak. Pocałunek lub objęcie przez sukkuba powoduje otrzymanie jednego negatywnego poziomu. Ponadto pocałunek powoduje również efekt czaru sugestia, zachęcający do kolejnego zetknięcia warg z sukkubem. Ofiara wykonuje rzut obronny na Wolę (ST 21) – udany pozwala zanegować efekt wspomnianej sugestii. Rzut obronny na Wytrwałość, w wyniku którego można pozbyć się negatywnego poziomu, ma ST 21. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – eteryczny spacer (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), sugestia (ST 21), wykrycie dobra, wykrycie myśli (ST 20), zauroczenie potwora (ST 22). Poziom czarującego = 12. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Przyzwanie demona (zc): Raz dziennie ten demon może spróbować przyzwać jednego vrocka z szansą powodzenia 30%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 3. poziomu.
Języki (zn): Sukkub cały czas wykorzystuje zdolność języki, działającą jak zaklęcie (poziom czarującego = 12). Zwykle kontaktuje się ze śmiertelnikami werbalnie.
Zmiana kształtów (zn): Sukkub może przyjąć postać dowolnego humanoida rozmiaru małego lub średniego.
Umiejętności: Sukkub posiada premię rasową +8 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
* Demon korzystający ze zdolności zmiana kształtów otrzymuje premię z okoliczności +10 do testów Przebierania.
Vrock
 
Duży przybysz (chaotyczny, pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
10k8+70 (115 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 15 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
22 (–1 rozmiar, +2 Zr, +11 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 20
Bazowy atak/zwarcie:
+10/+20
Atak:
Pazury +15 wręcz (2k6+6)
Całkowity atak:
2 pazury +15 wręcz (2k6+6) oraz ugryzienie +13 wręcz (1k8+3) oraz 2 szpony +13 wręcz (1k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
Oszałamiający pisk, przyzwanie demona, taniec zniszczenia, zarodniki, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Niepodatność na elektryczność i trucizny, odporność na czary 17, odporność na kwas 10, ogień 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/dobro, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +14, Ref +9, Wola +10
Atrybuty:
S 23, Zr 15, Bd 25, Int 14, Rzt 16, Cha 16
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +15, Czarostwo +15, Dyplomacja +5, Koncentracja +20, Nasłuchiwanie +24, Przeszukiwanie +15, Spostrzegawczość +24, Sztuka przetrwania +3 (+5 podążenie tropem), Ukrywanie się +11, Wiedza (dowolna jedna) +15, Wyczucie pobudek +16, Zastraszanie +16 
Atuty:
Potężny atak, Rozszczepienie, Wielokrotny atak, Zmysł walki 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym złym
Występowanie:
Pojedynczo, para, banda (3–5) lub oddział (6–10)
Skala Wyzwania:
9
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
11–14 KW (duży); 15–30 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+8

Przeciętny vrock ma około 2,4 metra wzrostu, a waży mniej więcej 250 kilogramów.
Walka
Vrocki to wojownicy lubujący się w okrucieństwie. Zwykle spadają z góry na przeciwnika i starają się spowodować jak najwięcej obrażeń. Przemierzają pola bitew, co jakiś czas wznosząc się na krótko w powietrze, by użyć szponów u nóg. Pomimo przewagi ruchliwości, silna miłość żywiona do walki wręcz często zmusza te demony do prowadzenia ciężkich starć.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną vrocka oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i złym.
Taniec zniszczenia (zn): Do użycia tej zdolności potrzeba przynajmniej trzech vrocków, którzy chwytając się za ręce tworzą krąg i tańczą opętańczo, śpiewając przy tym. Pod koniec 3. rundy tańca rodzi się napływ trzaskającej energii, która rozchodzi się w promieniu 30 metrów od stworów. Wszystkie istoty, które nie są demonami, a które znajdą się w objęciach wspomnianej energii, otrzymują 20k6 obrażeń (Refleks ST 18 zmniejsza o połowę). Rytuał można przerwać oszałamiając, paraliżując lub zabijając któregoś vrocka. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – lustrzane odbicie, potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), telekineza (ST 18); 1/dzień – heroizm. Poziom czarującego = 12. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Zarodniki (zw): Raz na 3 rundy vrock może uwolnić ze swego ciała ogromną ilość zarodników (darmowa akcja), Które automatycznie zadają 1k8 obrażeń wszystkim stworzeniom w promieniu 1,5 metra wokół demona. Ponadto przenikają przez skórę i przez 10 rund rosną, zadając w każdej rundzie dodatkowe 1k4 obrażenia. Pod koniec tego okresu ofiarę pokrywa gąszcz pnączy (są one nieszkodliwe i usychają w ciągu 1k4 dni). Czar opóźnienie działania trucizny powstrzymuje rozrost zarodników przez czas swego działania. Błogosławieństwo, neutralizacja trucizny oraz przełamanie choroby zabijają zarodniki, podobnie jak spryskanie ofiary wodą święconą (wystarczy jedna buteleczka).
Oszałamiający pisk (zn): Raz na godzinę vrock może wydać z siebie przeszywający pisk. Każda istota w promieniu 9 metrów od demona musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 22) – nieudany oznacza oszołomienie na rundę. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Przyzwanie demona (zc): Raz dziennie ten demon może spróbować przyzwać 2k10 dretchy lub innego vrocka z szansą powodzenia 35%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 3. poziomu.
Umiejętności: Vrock posiada premię rasową +8 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Derro
 
Mały humanoid-potwór
Kostka Wytrzymałości:
3k8+3 (16 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
19 (+1 rozmiar, +2 Zr, +2 naturalny, +3 ćwiekowana skórznia, +1 puklerz), dotyk 13, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+3/–1
Atak:
Miecz krótki +4 wręcz (1k4/19–20) lub samopowtarzalna lekka kusza +6 dystansowo (1k6/19–20 plus trucizna)
Całkowity atak:
Miecz krótki +4 wręcz (1k4/19–20) lub samopowtarzalna lekka kusza +6 dystansowo (1k6/19–20 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Podstępny atak +1k6, stosowanie trucizny, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Obłęd, odporność na czary 15, wrażliwość na światło dnia 
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +5, Wola +6
Atrybuty:
S 11, Zr 14, Bd 13, Int 10, Rzt 5*, Cha 16*
Umiejętności:
Blefowanie +5, Ciche poruszanie się +8, Nasłuchiwanie +1, Ukrywanie się +10 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Walka na oślep 
Środowisko:
Podziemia
Występowanie:
Drużyna (2–4), oddział (5–8 plus jeden zaklinacz 3. poziomu) lub gromadka (11–20 plus 30% niewalczących plus trzech zaklinaczy 3. poziomu i jeden zaklinacz 5–8. poziomu)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
Standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
Zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
Zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
— (+2 jeśli przy zdrowych zmysłach)

Wszyscy przedstawiciele tej rasy cierpią na specyficzną formę obłędu, która często objawia się w postaci manii wielkości połączonej z trudną do zwalczenia potrzebą niesienia cierpienia innym istotom. Derro są w stanie na krótki czas opanować swe mordercze instynkty i współpracować z innymi stworzeniami. Niemniej takie “umowy” trwają zwykle najwyżej kilka tygodni.
Rzecz jasna żaden derro nie jest w stanie dostrzec, iż postradał zmysły.
Walka
Derro działają ukradkiem, ale są żądni krwi. Zwykle tworzą okrutne pułapki i organizują zabójcze zasadzki, atakując dziko z ukrycia. Szczególnie lubią brać jeńców i później ich torturować, dlatego też preferują pułapki i trucizny okaleczające, a nie zabijające.
Obłęd (zw): Derro wykorzystuje w rzutach obronnych na Wolę modyfikator z Charyzmy zamiast modyfikatora z Roztropności. Cechuje go także niepodatność na efekty dezorientacji i obłędu. Derro nie odzyska zdrowych zmysłów w żaden sposób poza użyciem czaru cud lub życzenie.
* Rasowy obłęd zapewnia derro premię +6 do wartości Charyzmy i powoduje karę –6 do wartości Roztropności. Jeśli kiedykolwiek dany przedstawiciel tej rasy odzyska zdrowy rozsądek, to zyskuje 6 punktów Roztropności, tracąc jednocześnie 6 punktów Charyzmy.
Stosowanie trucizny (zw): Derro zwykle ma przy sobie 2k4 dawki zielonokrwistego oleju lub jadu średniego potwornego pająka. Nie ryzykuje on zatrucia toksyną, której używa.
Podstępny atak (zw): Opisywane stworzenie może wyprowadzić podstępny atak, zadając dodatkowo 1k6 obrażeń za każdym razem, gdy przeciwnik nie ma prawa korzystać z premii ze Zręczności lub jeżeli derro go flankuje. Ta zdolność funkcjonuje analogicznie do podstępnego ataku łotrzyka i podlega takim samym ograniczeniom.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – ciemność, widmowy odgłos; 1/dzień – eksplozja dźwięków (ST 15), otumanienie (ST 13). Poziom czarującego = 3. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Wrażliwość na światło dnia (zw): Wartość Budowy derro ulega obniżeniu o 1 punkt na każdą godzinę przebywania w świetle słońca. Jeśli wspomniany atrybut zmaleje do 0, istota umiera. Utraconą wartość Budowy derro odzyskuje w tempie 1 punktu na każde 24 godziny spędzone w podziemiach lub w innym miejscu, gdzie może ukryć się przed słońcem.
Umiejętności: Derro posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się i Ukrywania się.
Destrachan
 
Duże wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
8k8+24 (60 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
18 (–1 rozmiar, +1 Zr, +8 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+14
Atak:
Pazury +9 wręcz (1k6+4)
Całkowity atak:
2 pazury +9 wręcz (1k6+4)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Niszczące dźwięki
Specjalne cechy:
Ślepowidzenie 30 m, niepodatności, ochrona przed dźwiękami
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +5, Wola +10
Atrybuty:
S 18, Zr 12, Bd 16, Int 12, Rzt 18, Cha 12
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +7, Nasłuchiwanie +25, Sztuka przetrwania +9, Ukrywanie się +8 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Doskonalsza inicjatywa, Uniki 
Środowisko:
Podziemia
Występowanie:
Pojedynczo lub sfora (3–5)
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zwykle neutralny zły
Rozwój:
9–16 KW (duży); 17–24 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Destrachany żyją w lochach. Choć wyglądają na dziwaczne, bezrozumne bestie, są okrutnymi, pomysłowymi i na wskroś złymi, a przy tym sadystycznymi istotami.
Stwór posiada dwoje trzyczęściowych uszu o złożonej budowie. Może je dostrajać tak, by były mniej lub bardziej wrażliwe na rozmaite dźwięki. Destrachan jest ślepy, a walkę może toczyć skutecznie dzięki zmysłowi słuchu – lepszemu niż wzrok niejednego stworzenia.
Stwór z przypominającej tubę paszczy emituje dźwięki, które potrafi dokładnie dostrajać i które mają tak znaczną energię, że jest nimi w stanie roztrzaskiwać kamienne ściany. Umie tak doskonale kontrolować ich wydawanie, że może decydować, na jakie materiały wpłynie jego dźwiękowy atak.
Przeciętny destrachan mierzy około 3 metrów od początku pyska do końca ogona, a waży mniej więcej 2 tony.
Stwór nie posługuje się żadnym językiem, lecz rozumie wspólny. Jeśli musi się jakoś porozumieć, stara się pokazać, o co mu chodzi.
Walka
Pazury są dla destrachana bronią stosowaną w ostateczności lub służącą tylko do dobijania wrogów, których wcześniej zmiękczył dźwiękowymi atakami. Ten byt jest niezwykle inteligentny, więc jeśli tylko ma okazję, stara się atakować z zaskoczenia. Najpierw skupia się na niszczeniu metalowych pancerzy oraz oręża z podobnych materiałów, a dopiero później za pomocą dźwięków zajmuje się ciałem ofiary.
Niszczące dźwięki (zn): Destrachan potrafi emitować dźwiękową energię w stożku długości 24 metrów. Może również wykorzystać ten atak tak, by wpłynąć nim na istoty i przedmioty w promieniu 9 metrów wokół siebie. Stwór decyduje o wysokości emitowanego dźwięku, dzięki czemu energia ma różne efekty. ST wszystkich rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Ciało: Ten atak niszczy tkankę i rozrywa kości, zadając 4k6 obrażeń wszystkim znajdującym się na obszarze jego działania (Refleks ST 15 zmniejsza o połowę).
Materiał: Destrachan decyduje czy dźwięki będą wpływać na drewno, kamień, metal czy szkło. Wszystkie wykonane z danego materiału obiekty znajdujące się na obszarze działania mocy muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza, iż ulegają roztrzaskaniu. Potencjalnymi podmiotami tego ataku są przedmioty (bądź elementy przedmiotów) o 30 punktach wytrzymałości lub mniejszej ich liczbie.
Nerwy: Emitowane przez destrachana dźwięki powodują utratę przytomności, nie zabijając ofiar. Ten atak zadaje wszystkim w obszarze 6k6 stłuczeń (Refleks ST 15 zmniejsza o połowę).
Ślepowidzenie (zw): Destrachan za pomocą zmysłu słuchu percypuje obecność wszystkich wrogów w promieniu 30 metrów, analogicznie do istoty, która normalnie widzi.
Niepodatności: Destrachan jest niepodatny na ataki wzrokowe, efekty wizualne, iluzje oraz wszelkie formy ataku oparte na zmyśle wzroku.
Ochrona przed dźwiękami (zw): Na destrachana normalnie działają głośne dźwięki oraz czary dźwiękowe (jak choćby widmowy odgłos czy cisza). Jednakże jest on mniej wrażliwy na ataki oparte na dźwięku (premia z okoliczności +4 do wszystkich rzutów obronnych), a to dlatego, iż potrafi chronić swe uszy. Destrachan, którego zmysł słuchu ulegnie uszkodzeniu, efektywnie ślepnie – wszystkich należy traktować tak, jakby mieli względem niego całkowite ukrycie.
Umiejętności: Destrachan posiada premię rasową +10 do testów Nasłuchiwania.
Diabeł
Diabły to czarty z planów o charakterze praworządnym złym.
Wiele diabłów otacza aura strachu, którą wykorzystują do łamania szeregów w potężniejszych grupach i pokonywania przeciwników jeden po drugim. Te z nich, które posiadają zdolności czaropodobne, wykorzystują iluzje, by zwodzić i mieszać w głowach wrogów jak tylko się da. Ulubiona sztuczka polega na stworzeniu iluzyjnych posiłków. W efekcie adwersarze nigdy nie są pewni czy zagrożenie to tylko ułuda, czy też do walki naprawdę przyłączają się przywołane diabły.
Cechy diabłów: Większość diabłów posiada następujące cechy (chyba że w opisie danej istoty podano inaczej).
— Niepodatność na ogień i trucizny.
— Odporność na kwas 10 i zimno 10.
— Widzenie w mroku (zn): Niektóre diabły widzą doskonale w ciemnościach każdego typu, nawet tych stworzonych za pomocą czaru głębsza ciemność.
— Przyzwanie (zc): Wiele diabłów posiada zdolność przyzywania innych przedstawicieli swego rodzaju (szansa powodzenia i typ przyzwanego diabła podano w opisie danej istoty).
— Telepatia.

Jeśli nie podano inaczej, diabły mówią niebiańskim, piekielnym oraz smoczym.
Brodaty diabeł (barbazu)
 
Średni przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
6k8+18 (45 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
19 (+2 Zr, +7 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+8
Atak:
Glewia +9 wręcz (1k10+3 plus piekielna rana) lub pazury +8 wręcz (1k6+2)
Całkowity atak:
Glewia +9/+4 wręcz (1k10+3 plus piekielna rana) lub 2 pazury +8 wręcz (1k6+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m (3 m z glewią)
Specjalne ataki:
Atak brodą, bitewny szał, piekielna rana, przyzwanie diabła 
Specjalne cechy:
Niepodatność na ogień i trucizny, odporność na czary 17, odporność na kwas 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 5/srebro lub dobro, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w mroku 
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +7, Wola +5
Atrybuty:
S 15, Zr 15, Bd 17, Int 6, Rzt 10, Cha 10
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +9, Dyplomacja +2, Nasłuchiwanie +9, Spostrzegawczość +9, Ukrywanie się +11, Wspinaczka +11, Wyczucie pobudek +9 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Potężny atak, Skupienie na broni (glewia) 
Środowisko:
Plan o charakterze praworządnym złym 
Występowanie:
Pojedynczo, para, drużyna (3–5) lub oddział (6–10)
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zawsze praworządny zły
Rozwój:
7–9 KW (średni); 10–18 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+6

Każdy z barbazu dzierży glewię o ząbkowanym ostrzu.
Barbazu mierzy zwykle około 1,8 metra wzrostu, a waży nieco ponad 110 kilogramów.
Walka
Brodate diabły to agresywne, kochające walkę istoty. Pławią się w bitewnym szale, budząc niszczycielski chaos w szeregach wrogów.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną brodatego diabła oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym.
Piekielna rana (zn): Obrażenia spowodowane glewią brodatego diabła bardzo krwawią. Ranne stworzenie traci w każdej rundzie 2 dodatkowe punkty wytrzymałości. Obrażenia od glewii nie leczą się w naturalny sposób i opierają się także zaklęciom leczniczym. Utratę punktów wytrzymałości można powstrzymać, wykonując udany test Leczenia o ST 16 lub też rzucając któryś z czarów leczenia, bądź uzdrowienie. Jednakże osoba, która rzuca jedno z zaklęć leczenia lub uzdrowienie, aby wyleczyć obrażenia spowodowane przez glewię brodatego diabła, musi wykonać wcześniej udany test poziomu czarującego o ST 16 – porażka oznacza, iż czar nie wpłynął w żaden sposób na rannego. Udany test Leczenia automatycznie powstrzymuje dalszą utratę punktów wytrzymałości oraz przywraca pewną ich liczbę. Piekielna rana to nadnaturalna zdolność brodatego diabła, a nie broni. ST testów oparto na Budowie.
Atak brodą (zw): Jeśli brodaty diabeł trafi pojedynczego przeciwnika obydwoma atakami pazurami, automatycznie trafia go także brodą. Ofiara otrzymuje 1k8+2 obrażenia i musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 16) – nieudany oznacza zarażenie paskudną chorobą zwaną diabelskimi dreszczami (okres wylęgania 1k4 dni, efekt – 1k4 punkty Siły). Dolegliwość wpływa na ofiarę codziennie obniżając wartość rzeczonego atrybutu, dopóki nie powiodą się jej trzy kolejne rzuty obronne na Wytrwałość, nie zostanie ona wyleczona magicznie lub nie umrze. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Bitewny szał (zw): Brodaty diabeł może dwa razy dziennie wpaść w bitewny szał podobny do zdolności barbarzyńcy (Siła +4, Budowa +4, premia z morale +2 do rzutów obronnych na Wolę, kara –2 do KP). Szał utrzymuje się przez 6 rund, po których barbazu nie ma żadnych ubocznych efektów.
Przyzwanie diabła (zc): Raz dziennie ten diabeł może spróbować przyzwać 2k10 lemure z szansą powodzenia 35%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 3. poziomu.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów). Poziom czarującego = 12.
Erynia
 
Średni przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
9k8+45 (85 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 15 m (dobra)
Klasa Pancerza:
23 (+5 Zr, +8 naturalny), dotyk 15, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+14
Atak:
Miecz długi +14 wręcz (1k8+5/19–20) lub ognisty łuk długi refleksyjny +1 (premia z S +5) +15 dystansowo (1k8+6/×3 plus 1k6 ogień) lub lina +14 dystansowo (oplątanie)
Całkowity atak:
Miecz długi +14/+9 wręcz (1k8+5/19–20) lub ognisty łuk długi refleksyjny +1 (premia z S +5) +15/+10 dystansowo (1k8+6/×3 plus 1k6 ogień) lub lina +14 dystansowo (oplątanie)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Oplątanie, przyzwanie diabła, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Niepodatność na ogień i trucizny, odporność na czary 20, odporność na kwas 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 5/dobro, telepatia 30 m, widzenie prawdy, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w mroku 
Rzuty obronne:
Wytr +11, Ref +11, Wola +10
Atrybuty:
S 21, Zr 21, Bd 21, Int 14, Rzt 18, Cha 20
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +17, Dyplomacja +7, Koncentracja +17, Nasłuchiwanie +16, Przeszukiwanie +14, Spostrzegawczość +16, Sztuka przetrwania +4 (+6 podążenie tropem), Ukrywanie się +17, Używanie lin +5 (+7 względem pęt), Wiedza (dowolne dwie) +14, Wyczucie pobudek +16, Wyzwalanie się +17 
Atuty:
Bezpośredni strzał, Precyzyjny strzał, RuchliwośćP, Strzał w biegu, Szybki strzał, UnikiP 
Środowisko:
Plan o charakterze praworządnym złym
Występowanie:
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
Standardowy, plus lina i ognisty łuk długi refleksyjny +1 (premia z S +5)
Charakter:
Zawsze praworządny zły
Rozwój:
10–18 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+7

W przeciwieństwie do innych diabłów ludzie uznają erynie za atrakcyjne, jako że bardzo przypominają kobiety lub mężczyzn.
Erynie mierzą około 1,8 metra wzrostu i ważą mniej więcej 75 kilogramów.
Te diabły mówią niebiańskim, piekielnym oraz smoczym.
Walka
Erynie wolą walczyć na dystans. Starają się wykorzystać zauroczenie potwora, by wzbudzić zamieszanie w szeregach wroga, a potem zasypywać ich deszczem strzał, pozostając w powietrzu.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną erynii oraz każdy dzierżony przez nią oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym.
Oplątanie (zw): Erynia nie rozstaje się z wytrzymałą liną długości 15 metrów, którą oplątuje przeciwników dowolnego rozmiaru – moc analogiczna do zaklęcia ożywienie liny (poziom czarującego = 16). Diabeł może rzucać liną na odległość do 9 metrów bez kary wynikającej z zasięgu. Erynie zwykły oplątywać przeciwników, unosić ich w powietrze i zrzucać z dużej wysokości.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – pomniejszy obraz (ST 17), potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), przeklęta plaga (ST 19), zauroczenie potwora (ST 19). Poziom czarującego = 12. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Przyzwanie diabła (zc): Raz dziennie ten diabeł może spróbować przyzwać 2k10 lemure lub 1k4 brodate diabły z szansą powodzenia 50%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 3. poziomu.
Widzenie prawdy (zn): Erynia cały czas wykorzystuje zdolność widzenie prawdy, działającą jak zaklęcie (poziom czarującego = 14).
Imp
 
Malutki przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
3k8 (13 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 15 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
20 (+2 rozmiar, +3 Zr, +5 naturalny), dotyk 15, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+3/–5
Atak:
Żądło +8 wręcz (1k4 plus trucizna)
Całkowity atak:
Żądło +8 wręcz (1k4 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
Specjalne ataki:
Trucizna, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
Niepodatność na trucizny, odporność na ogień 5, redukcja obrażeń 5/dobro lub srebro, różne kształty, szybkie leczenie 2, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +6, Wola +4
Atrybuty:
S 10, Zr 17, Bd 10, Int 10, Rzt 12, Cha 14
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +9, Czarostwo +6, Dyplomacja +8, Nasłuchiwanie +7, Przeszukiwanie +6, Spostrzegawczość +7, Sztuka przetrwania +1 (+3 podążenie tropem), Ukrywanie się +17, Wiedza (dowolna jedna) +6 
Atuty:
Finezja w broni, Uniki 
Środowisko:
Plan o charakterze praworządnym złym
Występowanie:
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze praworządny zły
Rozwój:
4–6 KW (malutki)
Dostosowanie poziomu:
— (Doskonalszy chowaniec)

W naturalnej postaci ten diabeł mierzy niemal 60 centymetrów wysokości, a waży trochę ponad 4 kilogramy.
Walka
Impy są tchórzliwe, lecz nie na tyle, by nie wykorzystać okazji do zaatakowania z zaskoczenia (stwarza im je często posiadana przez te diabły niewidzialność wsparta zdolnością różne kształty). W naturalnej formie ten diabeł atakuje żądłem, które wieńczy jego ogon. Jeśli wróg skutecznie odpowie atakiem, diabeł szybko ucieka poza jego zasięg.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną impa oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 13, początkowy efekt – 1k4 Zr, drugorzędny efekt – 2k4 Zr. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, biorąc też pod uwagę premię rasową +2.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – niewidzialność (tylko na siebie), wykrycie dobra, wykrycie magii; 1/dzień – sugestia (ST 15). Poziom czarującego = 6. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Raz na tydzień imp może użyć obcowania i zadać sześć pytań. Ta zdolność w pozostałych aspektach działa jak zaklęcie (poziom czarującego = 12).
Różne kształty (zn): Imp może w standardowej akcji przybrać inną postać. Każdy diabeł tego rodzaju ma prawo przemienić się w jedną lub dwie z takich oto istot: mały lub średni potworny pająk, szczur, kruk i dzik.
Kolczasty diabeł (hamatula)
 
Średni przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
12k8+72 (126 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
29 (+6 Zr, +13 naturalny), dotyk 16, nieprzygotowany 23
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+22
Atak:
Pazury +18 wręcz (2k8+6 plus strach)
Całkowity atak:
2 pazury +18 wręcz (2k8+6 plus strach)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Doskonalsze łapanie, nadzianie 3k8+9, przyzwanie diabła, strach 
Specjalne cechy:
Kolczasta obrona, niepodatność na ogień i trucizny, odporność na czary 23, odporność na kwas 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/dobro, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w mroku, zdolności czaropodobne 
Rzuty obronne:
Wytr +14, Ref +14, Wola +12
Atrybuty:
S 23, Zr 23, Bd 23, Int 12, Rzt 14, Cha 18
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +21, Dyplomacja +6, Koncentracja +21, Nasłuchiwanie +19, Przeszukiwanie +16, Spostrzegawczość +19, Sztuka przetrwania +2 (+4 podążenie tropem), Ukrywanie się +21, Wiedza (dowolna jedna) +16, Wyczucie pobudek +17, Zastraszanie +19 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza walka w zwarciu, Potężny atak, Rozszczepienie, Żelazna wola 
Środowisko:
Plan o charakterze praworządnym złym 
Występowanie:
Pojedynczo, para, drużyna (3–5) lub oddział (6–10)
Skala Wyzwania:
11
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zawsze praworządny zły
Rozwój:
13–24 (średni); 25–36 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Kolczasty diabeł zwykle mierzy nieco ponad 2 metry wzrostu, a waży około 150 kilogramów.
Walka
Hamatule lubią walczyć pazurami, próbując też nadziewać wrogów. Wykorzystują również unieruchomienie osoby do paraliżowania ruchów tych, którzy unikają ich ataków.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną kolczastego diabła oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym.
Strach (zn): Trafiona przez hamatulę istota musi wykonać rzut obronny na Wolę (ST 20) – nieudany oznacza, iż pada ofiarą mocy analogicznej do czaru strach (poziom czarującego = 9). Niezależnie od wyniku rzutu obronnego dana istota jest przez 24 godziny niepodatna na działanie niniejszej zdolności danego kolczastego diabła. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Nadzianie (zw): Po udanym teście zwarcia kolczasty diabeł zadaje złapanym przeciwnikom 3k8+9 obrażeń kłutych.
Doskonalsze łapanie (zw): Kolczasty diabeł, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem pazurami. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo nadziać wroga na swe kolczaste ciało.
Przyzwanie diabła (zc): Raz dziennie ten diabeł może spróbować przyzwać 1k6 brodatych diabłów lub innego kolczastego diabła z szansą powodzenia 35%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 4. poziomu.
Kolczasta obrona (zn): Istota, która atakuje tego diabła orężem trzymanym w ręku lub bronią naturalną, otrzymuje 1k8+6 obrażeń kłutych i tnących od porastających hamatulę kolców. Należy pamiętać, iż broń o wyjątkowym zasięgu, na przykład długa włócznia, ratuje przed działaniem niniejszej zdolności.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – płomienny promień (tylko 2 promienie), potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), unieruchomienie osoby (ST 16), zaawansowany obraz (ST 17); 1/dzień – gniew porządku (ST 18), przeklęta plaga (ST 18). Poziom czarującego = 12. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Kościany diabeł (osyluth)
 
Duży przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
10k8+50 (95 pw)
Inicjatywa:
+9
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
25 (–1 rozmiar, +5 Zr, +11 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 20
Bazowy atak/zwarcie:
+10/+19
Atak:
Ugryzienie +14 wręcz (1k8+5)
Całkowity atak:
Ugryzienie +14 wręcz (1k8+5) oraz 2 pazury +12 wręcz (1k4+2) oraz żądło +12 wręcz (3k4+2 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
Aura strachu, przyzwanie diabła, trucizna, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Niepodatność na ogień i trucizny, odporność na czary 21, odporność na kwas 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/dobro, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w mroku 
Rzuty obronne:
Wytr +12, Ref +12, Wola +11
Atrybuty:
S 21, Zr 21, Bd 21, Int 14, Rzt 14, Cha 14
Umiejętności:
Blefowanie +15, Ciche poruszanie się +18, Dyplomacja +6, Koncentracja +18, Nasłuchiwanie +17, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Przeszukiwanie +15, Spostrzegawczość +17, Sztuka przetrwania +2 (+4 podążenie tropem), Ukrywanie się +14, Wiedza (dowolna jedna) +15, Wyczucie pobudek +15, Zastraszanie +17 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Wielokrotny atak, Żelazna wola 
Środowisko:
Plan o charakterze praworządnym złym
Występowanie:
Pojedynczo, drużyna (2–4) lub oddział (6–10)
Skala Wyzwania:
9
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zawsze praworządny zły
Rozwój:
11–20 KW (duży); 21–30 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Przeciętny kościany diabeł mierzy około 2,7 m wysokości i waży średnio 250 kilogramów.
Walka
Kościane diabły nienawidzą wszystkich stworzeń i atakują je bez litości. Mogą nieskończoną liczbę razy wykorzystać ścianę lodu, co też czynią – głównie po to, by rozdzielić przeciwników.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną kościanego diabła oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym.
Aura strachu (zn): Kościany diabeł może otoczyć się aurą strachu o promieniu 1,5 metra (akcja darmowa). Istoty, które znajdą się w jej obszarze, muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 17) – nieudany oznacza, iż padają ofiarą czaru strach (poziom czarującego = 7). Na stworzenia, którym rzut obronny się powiedzie, aura strachu danego kościanego diabła przez 24 godziny nie wpływa. Inne diabły są niepodatne na tę moc. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 20, początkowy efekt – 1k6 S, drugorzędny efekt – 2k6 S. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – latanie, niewidzialność (tylko na siebie), potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), ściana lodu, zaawansowany obraz (ST 15), zakotwiczenie w wymiarze. Poziom czarującego = 12. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Przyzwanie diabła (zc): Raz dziennie ten diabeł może spróbować przyzwać 2k10 lemure z szansą powodzenia 50% lub innego kościanego diabła z szansą powodzenia 35%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 4. poziomu.
Lemure
 
Średni przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
2k8 (9 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
14 (+4 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+2
Atak:
Pazury +2 wręcz (1k4)
Całkowity atak:
2 pazury +2 wręcz (1k4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
Bezmyślność, niepodatność na ogień i trucizny, odporność na kwas 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 5/dobro lub srebro, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w mroku 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +3, Wola +3
Atrybuty:
S 10, Zr 10, Bd 10, Int — , Rzt 11, Cha 5
Środowisko:
Plan o charakterze praworządnym złym
Występowanie:
Pojedynczo, para, banda (3–5), rój (6–15) lub garstka (10–40)
Skala Wyzwania:
1
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze praworządny zły
Rozwój:
3–6 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Przeciętny lemure mierzy jakieś 1,5 metra wzrostu i waży około 50 kilogramów.
Lemure są bezmyślne i nie potrafią się komunikować. Niemniej odbierają telepatyczne przekazy innych diabłów i zwykle wypełniają tak otrzymane polecenia.
Walka
Lemure rzucają się na wszystko, co stanie im na drodze, próbując rozedrzeć to pazurami na strzępy. Jedynie telepatyczny rozkaz innego diabła lub śmierć są w stanie je powstrzymać.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną lemure oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym.
Bezmyślność (zw): Niepodatność na efekty wpływające na umysł (zauroczenia, przymusy, złudzenia, wzorce oraz efekty oparte na morale).
Lodowy diabeł (gelugon)
 
Duży przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
14k8+84 (147 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
32 (–1 rozmiar, +5 Zr, +18 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 27
Bazowy atak/zwarcie:
+14/+24
Atak:
Włócznia +20 wręcz (2k6+9/×3 plus spowolnienie) lub pazury +19 wręcz (1k10+6)
Całkowity atak:
Włócznia +20/+15/+10 wręcz (2k6+9/×3 plus spowolnienie) oraz ugryzienie +14 wręcz (2k6+3) oraz ogon +14 wręcz (3k6+3 plus spowolnienie); lub 2 pazury +19 wręcz (1k10+6) oraz ugryzienie +14 wręcz (2k6+3) oraz ogon +14 wręcz (3k6+3 plus spowolnienie)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
Aura strachu, przyzwanie diabła, spowolnienie, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Niepodatność na ogień i trucizny, odporność na czary 25, odporność na kwas 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/dobro, regeneracja 5, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w mroku 
Rzuty obronne:
Wytr +15, Ref +14, Wola +15
Atrybuty:
S 23, Zr 21, Bd 23, Int 22, Rzt 22, Cha 20
Umiejętności:
Blefowanie +22, Ciche poruszanie się +22, Czarostwo +23, Dyplomacja +9, Koncentracja +23, Nasłuchiwanie +25, Przebieranie +5 (+7 udawanie), Przeszukiwanie +23, Skakanie +27, Spostrzegawczość +25, Sztuka przetrwania +6 (+8 podążenie tropem), Wiedza (dowolne trzy) +23, Wspinaczka +23, Wyczucie pobudek +23, Zastraszanie +24 
Atuty:
Czujność, Potężny atak, Rozszczepienie, Skupienie na broni (włócznia), Zmysł walki 
Środowisko:
Plan o charakterze praworządnym złym
Występowanie:
Pojedynczo, drużyna (2–4), oddział (6–10) lub zespół (1–2 lodowe diabły, 7–12 brodatych diabłów oraz 1–4 kościane diabły)
Skala Wyzwania:
13
Skarb:
Standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
Zawsze praworządny zły
Rozwój:
15–28 KW (duży); 29–42 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Lodowy diabeł mierzy ponad 3,5 metra wzrostu i waży około 350 kilogramów.
Walka
Lodowe diabły starają się walczyć tylko wtedy, gdy tego wymaga ich misja. Nie zawahają się jednak zaatakować, jeśli taka jest według nich konieczność... lub jeśli pragną zakończyć sprawę zwycięstwem.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną lodowego diabła oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym.
Aura strachu (zn): Lodowy diabeł może otoczyć się aurą strachu o promieniu 3 metrów (akcja darmowa). Istoty, które znajdą się w jej obszarze, muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 22) – nieudany oznacza, iż padają ofiarą czaru strach (poziom czarującego = 13). Na stworzenia, którym rzut obronny się powiedzie, aura strachu danego lodowego diabła przez 24 godziny nie wpływa. Inne diabły są niepodatne na tę moc. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Spowolnienie (zn): Trafiony ogonem lub włócznią lodowego diabła odczuwa paraliżujące zimno. Musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 23) – nieudany oznacza, że na 1k6 rund pada ofiarą efektu analogicznego do czaru spowolnienie. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – długotrwały obraz (ST 20), latanie, lodowa nawałnica (ST 19), potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), przeklęta aura (ST 23), ściana lodu (ST 19), stożek zimna (ST 20). Poziom czarującego = 13. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Przyzwanie diabła (zc): Raz dziennie ten diabeł może spróbować przyzwać 2k10 lemure, 1k6 brodatych diabłów lub 2k4 kościane diabły z szansą powodzenia 50%, bądź też innego lodowego diabła z szansą powodzenia 20%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 4. poziomu.
Regeneracja (zw): Lodowy diabeł otrzymuje normalne obrażenia od broni o dobrym charakterze oraz od czarów i efektów posiadających określnik dobro.
Łańcuchowy diabeł (kyton)
 
Średni przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
8k8+16 (52 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
20 (+2 Zr, +8 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+10
Atak:
Łańcuch +10 wręcz (2k4+2/19–20)
Całkowity atak:
2 łańcuch +10 wręcz (2k4+2/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m (3 metry z łańcuchem)
Specjalne ataki:
Plugawe oblicze, tańczące łańcuchy 
Specjalne cechy:
Niepodatność na zimno, odporność na czary 18, redukcja obrażeń 5/srebro lub dobro, regeneracja 2, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +8, Wola +6
Atrybuty:
S 15, Zr 15, Bd 15, Int 6, Rzt 10, Cha 12
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +13, Rzemiosło (kowalstwo) +17, Spostrzegawczość +13, Używanie lin +2 (+4 względem pęt), Wspinaczka +13, Wyzwalanie się +13, Zastraszanie +12 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsze trafienie krytyczne (łańcuch) 
Środowisko:
Plan o charakterze praworządnym złym
Występowanie:
Pojedynczo, banda (2–4), gromadka (6–10) lub garstka (11–20)
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zawsze praworządny zły
Rozwój:
9–16 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+6

Kytony to człekopodobne diabły noszące łańcuchy zamiast ubrań.
Przeciętny łańcuchowy diabeł ma 180 centymetrów wzrostu i waży mniej więcej 150 kilogramów, wliczając w to łańcuchy.
Łańcuchowe diabły mówią piekielnym i wspólnym.
Walka
Kyton atakuje łańcuchami, które służą mu za pancerz i ubiór.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną łańcuchowego diabła oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym.
Plugawe oblicze (zn): Zasięg 9 m, Wola ST 15 neguje. Łańcuchowy diabeł może odmienić swe oblicze tak, by przypominało twarz zmarłych bliskich lub zagorzałych wrogów istoty, z którą walczy. Ofiara tej mocy podlega karze –2 do testów ataków przez 1k3 rundy. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie. Moc działa jak atak wzrokowy.
Tańczące łańcuchy (zn): Największe wrażenie budzi moc, która pozwala kytonowi kontrolować wszystkie łańcuchy w promieniu 6 metrów (akcja standardowa). Jeśli jej użyje, wszystkie łańcuchy zaczynają tańczyć, poruszając się według jego woli. Kyton może również zwiększyć długość łańcuchów do 4,5 metra oraz sprawić, że pojawią się na nich ostre niczym brzytwa haki i zadziory. Tak ożywione łańcuchy atakują równie skutecznie, co sam diabeł.
Jeżeli łańcuch znajduje się w posiadaniu jakiejś istoty, to ma ona prawo do rzutu obronnego na Wolę (ST 15) – udany przełamuje moc diabła władającego łańcuchem. Po takim sukcesie kyton nie może narzucić kontroli danemu łańcuchowi przez 24 godziny lub dopóki pozostaje on w posiadaniu danego stworzenia. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Kyton może wdrapywać się po kontrolowanych przez siebie łańcuchach z normalną szybkością nie wykonując testu Wspinaczki.
Regeneracja (zw): Łańcuchowy diabeł otrzymuje normalne obrażenia od broni srebrnej, oręża o dobrym charakterze oraz od czarów i efektów posiadających określnik dobro.
Dowolna część ciała, którą kyton utraci, odrasta w ciągu 2k6 × 10 minut. Przyłożenie odciętej kończyny do kikuta sprawia, że ta natychmiast przyrasta do ciała.
Umiejętności: Łańcuchowy diabeł otrzymuje premię rasową +8 do testów Rzemiosła związanego z metalurgią.
Piekielny czart
 
Duży przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
18k8+144 (225 pw)
Inicjatywa:
+12
Szybkość:
12 m (8 pól), latanie 18 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
40 (–1 rozmiar, +8 Zr, +23 naturalny), dotyk 17, nieprzygotowany 32
Bazowy atak/zwarcie:
+18/+35
Atak:
Pazury +30 wręcz (2k8+13)
Całkowity atak:
2 pazury +30 wręcz (2k8+13) oraz 2 skrzydło +28 wręcz (2k6+6) oraz ugryzienie +28 wręcz (4k6+6 plus trucizna plus choroba) oraz uderzenie ogonem +28 wręcz (2k8+6)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
Aura strachu, doskonalsze łapanie, duszenie 2k8+26, przyzwanie diabła, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Niepodatność na ogień i trucizny, odporność na czary 32, odporność na kwas 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 15/dobro i srebro, regeneracja 5, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w mroku 
Rzuty obronne:
Wytr +19, Ref +19, Wola +21
Atrybuty:
S 37, Zr 27, Bd 27, Int 26, Rzt 26, Cha 26
Umiejętności:
+10 podążenie tropem), Blefowanie +29, Ciche poruszanie się +29, Czarostwo +31, Dyplomacja +10, Koncentracja +29, Nasłuchiwanie +29, Przebieranie +29 (+31 udawanie), Przeszukiwanie +29, Skakanie +40, Spostrzegawczość +29, Sztuka przetrwania +8 (+10 na innych wymiarach, Ukrywanie się +25, Wiedza (natura) +10, Wiedza (plany) +29, Wiedza (religia) +29, Wiedza (tajemna) +29, Wspinaczka +34, Zachowanie równowagi +10, Zastraszanie +31, Zwinność +31 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Potężny atak, Przyspieszenie zdolności czaropodobnej (kula ognista), Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie, Wielokrotny atak, Żelazna wola 
Środowisko:
Plan o charakterze praworządnym złym
Występowanie:
Pojedynczo, para, drużyna (3–4) lub zespół (1–2 piekielne czarty, 2–5 rogatych diabłów oraz 2–5 kolczastych diabłów)
Skala Wyzwania:
20
Skarb:
Standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
Zawsze praworządny zły
Rozwój:
19–36 KW (duży); 37–54 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Ten diabeł ma ogromne nietoperze skrzydła, którymi często owija się niczym dziwacznym płaszczem. Często całe jego ciało skrywają też płomienie.
Typowy piekielny czart mierzy 3,6 metra wzrostu, ważąc przy tym około 400 kilogramów.
Walka
Piekielne czarty to sprytni, pomysłowi wojownicy, którzy wykorzystują niewidzialność do uzyskania przewagi. Wrogów, którzy najwyraźniej ich dostrzegli, od razu atakują. Nie wahają się miotać kulami ognistymi, często rozpętują też piekło za sprawą rojów meteorów.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną piekielnego czarta oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym.
Duszenie (zw): Piekielny czart powoduje 2k8+26 obrażeń po udanym teście zwarcia.
Choroba (zn): Istota ugryziona przez piekielnego czarta musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 27) – nieudany oznacza zarażenie paskudną chorobą zwaną diabelskimi dreszczami (okres wylęgania 1k4 dni, efekt – 1k4 punkty Siły). ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Aura strachu (zn): Piekielny czart może otoczyć się aurą strachu o promieniu 6 metrów (akcja darmowa). Istoty, które znajdą się w jej obszarze muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 27) – nieudany oznacza, iż padają ofiarą czaru strach (poziom czarującego = 18). Na stworzenia, którym rzut obronny się powiedzie, aura strachu danego piekielnego czarta przez 24 godziny nie wpływa. Inne diabły są niepodatne na tę moc. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Doskonalsze łapanie (zw): Piekielny czart, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić przeciwnika atakiem ogonem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 27, początkowy efekt – 1k6 Bd, drugorzędny efekt – śmierć. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – bluźnierstwo (ST 25), długotrwały obraz (ST 23), kula ognista (ST 21), magiczny krąg przeciw dobru, niewidzialność, potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), potężniejsze rozproszenie magii, przeklęta aura (ST 26), słowo mocy: oszołomienie, stworzenie nieumarłych, zbiorowe unieruchomienie potwora (ST 27); 1/dzień – rój meteorów (ST 27). Poziom czarującego = 18. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Raz na rok piekielny czart może użyć życzenia jak zaklęcia (poziom czarującego = 20).
Przyzwanie diabła (zc): Raz dziennie ten diabeł może automatycznie przyzwać 2 lemure, kościanego diabła, brodatego diabła, erynię, rogatego diabła lub lodowego diabła. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 8. poziomu.
Regeneracja (zw): Piekielny czart otrzymuje normalne obrażenia od srebrnej broni o dobrym charakterze oraz od czarów i efektów posiadających określnik dobro.
Taktyka runda po rundzie
Piekielny czart zwykle rozpoczyna walkę od wykorzystania zdolności czaropodobnych, próbując zneutralizować najniebezpieczniejszych przeciwników zanim przejdzie do starcia wręcz.
Przed walką: Przeklęta aura; uaktywnienie aury strachu, przyzwanie diabła.
Pierwsza runda: Przyspieszona kula ognista oraz zbiorowe unieruchomienie potwora, jeśli walczy z trzema lub większą liczbą widocznych, działających przeciwników. W przeciwnym razie słowo mocy: oszołomienie przeciw nieopancerzonemu wrogowi (najchętniej takiemu, który rzuca czary).
Druga runda: Rój meteorów na możliwie największą liczbę adwersarzy i zbliżenie się do najbardziej rannego wroga.
Trzecia runda: Całkowity atak wymierzony w rannego przeciwnika.
Czwarta runda: Ciąg dalszy walki wręcz z najbardziej rannym przeciwnikiem lub słowo mocy: oszołomienie wymierzone w najbardziej denerwującą osobę rzucającą czary.
Piąta runda: Powtórka rundy pierwszej lub potężniejsza teleportacja do bezpiecznego miejsca, jeśli zagrożenie jest poważne.
Piekielny kot (bezekira)
 
Duży przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
8k8+24 (60 pw)
Inicjatywa:
+9
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
21 (–1 rozmiar, +5 Zr, +7 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+18
Atak:
Pazury +13 wręcz (1k8+6)
Całkowity atak:
2 pazury +13 wręcz (1k8+6) oraz ugryzienie +8 wręcz (2k8+3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Doskonalsze łapanie, skok do walki, rozszarpywanie 1k8+3
Specjalne cechy:
Niewidzialność w świetle, odporność na czary 19, odporność na ogień 10, redukcja obrażeń 5/dobro, telepatia 30 m, węch, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +11, Wola +8
Atrybuty:
S 23, Zr 21, Bd 17, Int 10, Rzt 14, Cha 10
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +20, Nasłuchiwanie +17, Pływanie +17, Skakanie +21, Spostrzegawczość +13, Ukrywanie się +13, Wspinaczka +17, Zachowanie równowagi +16 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Tropienie, Uniki 
Środowisko:
Plan o charakterze praworządnym złym
Występowanie:
Pojedynczo, para lub stado (6–10)
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze praworządny zły
Rozwój:
9–10 KW (duży); 11–24 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Choć ich wygląd sugeruje bezcielesność, są to istoty posiadające ciało jak najbardziej cielesne i można je zranić w wyniku fizycznego ataku.
Piekielne koty porozumiewają się ze sobą nawzajem i z innymi istotami za pomocą telepatii. Przeciętne okazy mierzą około 270 centymetrów długości i ważą nawet 350 kilogramów.
Walka
Piekielny kot atakuje przeciwnika ostrymi pazurami i straszliwymi kłami. Stara się skakać na przeciwników tak, jak robi to lew.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną piekielnego kota oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym.
Doskonalsze łapanie (zw): Piekielny kot, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić przeciwnika atakiem ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo rozszarpywać.
Skok do walki (zw): Jeżeli piekielny kot zaszarżuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku, włączając w to dwa rozszarpywania.
Rozszarpywanie (zw): Premia do ataku +13 wręcz, obrażenia 1k8+3.
Niewidzialność w świetle (zw): Piekielny kot jest zawsze niewidzialny na obszarze, który oświetlono tak dobrze, by widział w nim człowiek. Na zaciemnionym terenie pojawia się w postaci żarzących się zarysów widzialnych z odległości 9 metrów (lub 18 w przypadku istot widzących w słabym świetle). Magiczna ciemność gasi żar zarysów, ukrywając je.
Umiejętności: Piekielny kot posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się oraz Nasłuchiwania.
Rogaty diabeł (cornugon)
 
Duży przybysz (pozaplanarny, praworządny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
15k8+105 (172 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 15 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
35 (–1 rozmiar, +7 Zr, +19 naturalny), dotyk 16, nieprzygotowany 28
Bazowy atak/zwarcie:
+15/+29
Atak:
Kolczasty łańcuch +25 wręcz (2k6+15 plus oszołomienie) lub pazury +24 wręcz (2k6+10) lub ogon +24 wręcz (2k6+10 plus piekielna rana)
Całkowity atak:
Kolczasty łańcuch +25/+20/+15 wręcz (2k6+15 plus oszołomienie) oraz ugryzienie +22 wręcz (2k8+5) oraz ogon +22 wręcz (2k6+5 plus piekielna rana); lub 2 pazury +24 wręcz (2k6+10) oraz ugryzienie + 22 wręcz (2k8+5) oraz ogon +22 wręcz (2k6+5 plus piekielna rana)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m (6 m z kolczastym łańcuchem)
Specjalne ataki:
Aura strachu, oszołomienie, piekielna rana, przyzwanie diabła, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Niepodatność na ogień i trucizny, odporność na czary 28, odporność na kwas 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/dobro i srebro, regeneracja 5, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w mroku 
Rzuty obronne:
Wytr +16, Ref +16, Wola +15
Atrybuty:
S 31, Zr 25, Bd 25, Int 14, Rzt 18, Cha 22
Umiejętności:
Blefowanie +24, Ciche poruszanie się +23, Dyplomacja +10, Koncentracja +24, Nasłuchiwanie +22, Przebieranie +6 (+8 udawanie), Przeszukiwanie +20, Spostrzegawczość +22, Sztuka przetrwania +4 (+6 podążenie tropem), Ukrywanie się +21, Wspinaczka +28, Wyczucie pobudek +22, Zastraszanie +26 
Atuty:
Doskonalsze roztrzaskiwanie, Potężny atak, Rozszczepienie, Skupienie na broni (kolczasty łańcuch), Wielokrotny atak, Żelazna wola 
Środowisko:
Plan o charakterze praworządnym złym
Występowanie:
Pojedynczo, drużyna (2–4) lub oddział (6–10)
Skala Wyzwania:
16
Skarb:
Standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
Zawsze praworządny zły
Rozwój:
16–20 KW (duży); 21–45 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Przeciętny rogaty diabeł mierzy 270 centymetrów wzrostu i waży mniej więcej 300 kilogramów.
Walka
Cornugony to odważni wojownicy. Rzadko się wycofują, nawet w obliczu przeważających sił wroga. Uwielbiają walczyć kolczastymi łańcuchami – zwykle atakują nimi najpotężniejszych przeciwników, starając się ich szybko wyeliminować.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną rogatego diabła oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – długotrwały obraz (ST 21), magiczny krąg przeciw dobru, potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), rozproszenie chaosu (ST 21), rozproszenie dobra (ST 21); 3/dzień – błyskawica (ST 19), kula ognista (ST 19). Poziom czarującego = 15. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Aura strachu (zn): Rogaty diabeł może otoczyć się aurą strachu o promieniu 1,5 metra (akcja darmowa). Istoty, które znajdą się w jej obszarze, muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 23) – nieudany oznacza, iż padają ofiarą czaru strach (poziom czarującego = 15). Na stworzenia, którym rzut obronny się powiedzie, aura strachu danego rogatego diabła przez 24 godziny nie wpływa. Inne diabły są niepodatne na tę moc. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Oszołomienie (zn): Za każdym razem trafiony przez rogatego diabła kolczastym łańcuchem musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 27) – nieudany oznacza oszołomienie na 1k4 rundy. ST rzutu obronnego oparto na Sile. Jest to zdolność rogatego diabła, a nie kolczastego łańcucha.
Piekielna rana (zn): Obrażenia spowodowane ogonem rogatego diabła bardzo krwawią. Ranne stworzenie traci w każdej rundzie 2 dodatkowe punkty wytrzymałości. Obrażenia od ogona nie leczą się w naturalny sposób i opierają się także zaklęciom leczniczym. Utratę punktów wytrzymałości można powstrzymać, wykonując udany test Leczenia o ST 24 lub też rzucając któryś z czarów leczenia, bądź uzdrowienie. Jednakże osoba, która rzuca jedno z zaklęć leczenia lub uzdrowienie, aby wyleczyć obrażenia spowodowane przez ogon rogatego diabła, musi wykonać wcześniej udany test poziomu czarującego o ST 24 – porażka oznacza, iż czar nie wpłynął w żaden sposób na rannego. Udany test Leczenia automatycznie powstrzymuje dalszą utratę punktów wytrzymałości oraz przywraca pewną ich liczbę. Piekielna rana to nadnaturalna zdolność brodatego diabła, a nie broni. ST testów oparto na Budowie.
Przyzwanie diabła (zc): Raz dziennie ten diabeł może spróbować przyzwać 2k10 lemure lub 1k6 brodatych diabłów z szansą powodzenia 50%, 1k6 kolczastych diabłów z szansą powodzenia 35%, bądź też innego rogatego diabła z szansą powodzenia 20%. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 6. poziomu.
Regeneracja (zw): Rogaty diabeł otrzymuje normalne obrażenia od srebrnej broni o dobrym charakterze oraz od czarów i efektów posiadających określnik dobro.
Dinozaur
Te stworzenia są różnorodnych rozmiarów i kształtów. Przedstawiciele większych gatunków mają ciemniejsze ubarwienie. Natomiast mniejsze dinozaury są wielokolorowe. Skóra większości tych stworów jest gruba i guzowata.
Walka
Dinozaury w pełni wykorzystują swą wielkość oraz szybkość. Poruszający się z dużą prędkością drapieżcy podchodzą zwierzynę w ukryciu, a kiedy znajdzie się ona wystarczająco blisko, szarżują na nią. Potężni roślinożercy często po prostu tratują przeciwników.
Deinonychus
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
4k8+16 (34 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
18 m (12 pól)
Klasa Pancerza:
17 (+2 Zr, +5 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+7
Atak:
tylne pazury +7 wręcz (1k8+4)
Całkowity atak:
tylne pazury +7 wręcz (1k8+4) oraz 2 przednie pazury +2 wręcz (1k3+2) oraz ugryzienie +2 wręcz (2k4+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
skok do walki
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +6, Wola +2
Atrybuty:
S 19, Zr 15, Bd 19, Int 2, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +10, Skakanie +26, Spostrzegawczość +10, Sztuka przetrwania +10, Ukrywanie się +12 
Atuty:
Bieg, Tropienie
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para lub sfora (3–6)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
5–8 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Dinozaur ów ma skórę jaskrawej barwy – jasnozieloną, pomarańczową, żółtą lub czerwoną na grzbiecie i bokach. Nieco jaśniejszy odcień ma podbrzusze. Jego ciało zdobią też plamy lub paski ciemniejszego koloru. Ogon tego dinozaura zaczyna się w tułowiu stwora i ciągnie za nim, podtrzymywany specyficzną konstrukcją kostną, dzięki której cały ciężar istoty spoczywa na jej tylnych nogach. Deinonychus waży około 300 kilogramów.
Walka
Deinonychus porusza się bardzo szybko, atakując chwytnymi przednimi łapami, wielkimi zębami oraz tylnymi odnóżami, które kończą pazury zdolne rozerwać najtwardszy pancerz. Wypatrzywszy zdobycz, rusza na nią pędem, po czym skacze na ofiarę, by rozerwać ją tylnymi łapami, jednocześnie atakując przednimi i gryząc. Rozszarpywanie tylnymi kończynami należy traktować jak jeden atak.
Jak na dinozaury, deinonychusy mają względnie duże mózgi. Polują sforami, stosując przebiegłą taktykę.
Skok do walki (zw): jeżeli deinonychus zaszarżuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku.
Umiejętności: deinonychus posiada premię rasową +8 do testów Nasłuchiwania, Skakania, Spostrzegawczości, Sztuki przetrwania oraz Ukrywania się.
Elazmozaur
 
Wielkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
10k8+66 (111 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
6 m (4 pola), pływanie 15 m
Klasa Pancerza:
13 (–2 rozmiar, +2 Zr, +3 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 11
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+23
Atak:
ugryzienie +13 wręcz (2k8+12)
Całkowity atak:
ugryzienie +13 wręcz (2k8+12)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +15, Ref +9, Wola +4
Atrybuty:
S 26, Zr 14, Bd 22, Int 2, Rzt 13, Cha 9
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Pływanie +16, Spostrzegawczość +9, Ukrywanie się –4*
Atuty:
Twardość (2), Uniki, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
wody w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para lub grupka (5–8)
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
11–20 KW (wielki); 21–30 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Elazmozaury większość czasu przebywają w wodzie, ale oddychają tylko i wyłącznie powietrzem.
Tego rodzaju dinozaury zwykle mierzą około 9 metrów długości, a kolejne 4–4,5 metra mają ich ogony. Ważą średnio 2,5 tony. Niemniej zwykle widać jedynie głowę lub ogon elazmozaura, przez co łatwo pomylić go z ogromnym wężem.
Walka
Elazmozaur to agresywny stwór, który atakuje wszystko, co znajdzie się w jego polu widzenia. Jest silny, szybki i zwrotny – potrafi prędko się obrócić i rzucić na jakąś zwierzynę. Polując, porusza się z głową tuż nad wodą, a gdy dostrzeże zdobycz, szybko się zanurza, by ją zaskoczyć.
Umiejętności: *Elazmozaur w wodzie zyskuje premię rasową +8 do testów Ukrywania się.
Megaraptor 
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
8k8+43 (79 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
18 m (12 pól)
Klasa Pancerza:
17 (–1 rozmiar, +2 Zr, +6 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+15
Atak:
tylne pazury +10 wręcz (2k6+5)
Całkowity atak:
tylne pazury +10 wręcz (2k6+5) oraz 2 przednie pazury +5 wręcz (1k4+2) oraz ugryzienie +5 wręcz (1k8+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
skok do walki
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +10, Ref +8, Wola +4
Atrybuty:
S 21, Zr 15, Bd 21, Int 2, Rzt 15, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +12, Skakanie +27, Spostrzegawczość +12, Sztuka przetrwania +12, Ukrywanie się +9 
Atuty:
Bieg, Tropienie, Twardość 
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para lub sfora (3–6)
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
9–16 KW (duży); 17–24 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Ta istota to większa wersja deinonychusów, mierząca w postawie wyprostowanej nieco powyżej 3,5 metra, a mająca ponad 7 metrów długości. Ma wygląd, zwyczaje i zdolności swego mniejszego krewniaka.
Skok do walki (zw): jeżeli megaraptor zaszarżuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku.
Umiejętności: megaraptor posiada premię rasową +8 do testów Nasłuchiwania, Skakania, Spostrzegawczości, Sztuki przetrwania oraz Ukrywania się.
TRICERATOPS
 
Wielkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
16k8+124 (196 pw)
Inicjatywa:
–1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
18 (–2 rozmiar, –1 Zr, +11 naturalny), dotyk 7, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+30
Atak:
bodnięcie +20 wręcz (2k8+15)
Całkowity atak:
bodnięcie +20 wręcz (2k8+15)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
straszliwa szarża, tratowanie 2k12+15
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +19, Ref +9, Wola +6
Atrybuty:
S 30, Zr 9, Bd 25, Int 1, Rzt 12, Cha 7
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +13, Spostrzegawczość +12
Atuty:
Czujność, Twardość (4), Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub grupka (5–8)
Skala Wyzwania:
9
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
17–32 KW (wielki); 33–48 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Ciało triceratopsa mierzy około 7,5 metra długości, a waży ponad 10 ton.
Walka
Triceratopsy zwykły szarżować i bóść każde stworzenie rozmiaru przynajmniej dużego, które znajdzie się na ich terytorium. Mniejszych przeciwników dinozaur tratuje.
Straszliwa szarża (zw): kiedy triceratops szarżuje, w ataku bodnięciem powoduje 4k8+20 obrażeń.
Tratowanie (zw): Refleks ST 28 zmniejsza o połowę. ST rzutu obronnego oparto na Sile.
Tyranozaur 
 
Wielkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
18k8+99 (180 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
14 (–2 rozmiar, +1 Zr, +5 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+13/+30
Atak:
ugryzienie +20 wręcz (3k6+13)
Całkowity atak:
ugryzienie +20 wręcz (3k6+13)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, połykanie w całości
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +16, Ref +12, Wola +8
Atrybuty:
S 28, Zr 12, Bd 21, Int 2, Rzt 15, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +14, Spostrzegawczość +14, Ukrywanie się –2 
Atuty:
Bieg, Czujność, Doskonalszy atak naturalny (ugryzienie), Tropienie, Twardość (3) 
Środowisko:
równiny w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
19–36 KW (wielki); 37–54 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Mimo pokaźnych rozmiarów i wagi 6 ton, tyranozaur biega niezwykle szybko. Sama jego wielka głowa ma niemal 120 centymetrów długości, a zęby mierzą od 7,5 do 15 centymetrów. Od nosa do ogona tyranozaur mierzy ponad 9 metrów.
Walka
Tyranozaur ściga i zjada praktycznie wszystko, co znajdzie się w jego polu widzenia. Stosuje prostą taktykę – zaszarżować i ugryźć.
Doskonalsze łapanie (zw): tyranozaur, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem przeciwnika mniejszego o przynajmniej jedną kategorię rozmiaru. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo połykać w całości.
Połykanie w całości (zw): tyranozaur może połknąć złapanego przeciwnika mniejszego od niego o przynajmniej dwie kategorie rozmiaru – w tym celu musi wykonać udany test zwarcia.
Połknięta istota otrzymuje w każdej rundzie 2k8+8 obrażeń miażdżonych i 8 obrażeń od kwasu – to efekt przebywania we wnętrznościach tyranozaura. Ofiara może próbować się wydostać, używając lekkiej broni tnącej lub kłującej i zadając wnętrznościom stwora 25 obrażeń (KP 12). Jeśli ofiara wydostanie się z żołądka, kurczące się mięśnie zamykają otwór – kolejny połknięty przeciwnik również musi wyciąć sobie drogę na wolność.
W żołądku wielkiego tyranozaura zmieszczą się 2 średnie, 8 małych, 32 malutkie i 128 drobnych lub mniejszych istot.
Umiejętności: tyranozaur posiada premię rasową +2 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Dławiciel
 
Małe wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
3k8+3 (16 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
6 m (4 pola), wspinanie 3 m
Klasa Pancerza:
17 (+1 rozmiar, +2 Zr, +4 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+5
Atak:
Macka +6 wręcz (1k3+3)
Całkowity atak:
2 macka +6 wręcz (1k3+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/3 m
Specjalne ataki:
Doskonalsze łapanie, duszenie 1k3+3
Specjalne cechy:
Widzenie w ciemnościach 18 m, żwawość
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +5, Wola +4
Atrybuty:
S 16, Zr 14, Bd 13, Int 4, Rzt 13, Cha 7
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Ukrywanie się +10, Wspinaczka +13 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Doskonalsza inicjatywaP, Ukradkowość 
Środowisko:
Podziemia
Występowanie:
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
Zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
4–6 KW (mały); 7–12 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Dłonie i stopy stwora zaopatrzone są w wąskie poduszeczki, pomagające mu trzymać się niemal każdej powierzchni. Dławiciel waży mniej niż 20 kilogramów.
Dławiciele mówią podwspólnym.
Walka
Dławiciel zwykle czai się pod sufitem, często na skrzyżowaniu tuneli, pod łukami, przy studniach czy klatkach schodowych. Atakuje mackami, nawet nie ruszając się z miejsca.
Ofiarą tego stwora mogą paść istoty dowolnego rozmiaru, choć preferuje samotnie poruszającą się zwierzynę, która jest rozmiaru co najmniej małego. Bardzo głodny dławiciel może zaatakować grupę, zwykle jednak będzie czekał na ostatnią osobę w szeregu.
Doskonalsze łapanie (zw): Dławiciel, aby użyć tej zdolności, musi wpierw skutecznie trafić macką przeciwnika rozmiaru dużego lub mniejszego. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić. Dławiciel otrzymuje premię rasową +4 do testów zwarcia, którą wzięto pod uwagę w jego statystykach.
Duszenie (zw): Dławiciel powoduje 1k3+3 obrażenia po udanym teście zwarcia wykonanym względem dużego lub mniejszego przeciwnika. Ponieważ chwyta ofiary za szyję, nie mogą one ani mówić, ani rzucać czarów wymagających komponentów werbalnych.
Żwawość (zn): Dławiciel nie jest istotą nazbyt zręczną, ale za to nienaturalnie szybką. W każdej rundzie w swojej turze może wykonywać jedną dodatkową akcję standardową lub ruchu.
Umiejętności: Dławiciel otrzymuje premię rasową +8 do testów Wspinaczki i zawsze ma prawo wziąć 10 w testach tejże umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Doppelganger
 
Średni humanoid-potwór (zmiennokształtny)
Kostka Wytrzymałości:
4k8+4 (22 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 Zr, +4 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+5
Atak:
walnięcie +5 wręcz (1k6+1)
Całkowity atak:
walnięcie +5 wręcz (1k6+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
wykrycie myśli
Specjalne cechy:
niepodatność na uśpienie i efekty zauroczenia, zmiana kształtów 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +5, Wola +6
Atrybuty:
S 12, Zr 13, Bd 12, Int 13, Rzt 14, Cha 13
Umiejętności:
Blefowanie +10*, Dyplomacja +3, Nasłuchiwanie +6, Przebieranie +9* (+11 udawanie), Spostrzegawczość +6, Wyczucie pobudek +6, Zastraszanie +3 
Atuty:
Uniki, Zwiększona wytrwałość
Środowisko:
każde
Występowanie:
pojedynczo, para lub banda (3–6)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
podwójny standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+4

Doppelgangery to niezwykłe istoty – potrafią przybierać postać każdego napotkanego stworzenia. W naturalnej postaci mniej lub bardziej przypominają humanoida, tyle że szczupłego i wątłego, wyposażonego w patykowate kończyny i na wpółuformowaną twarz. Ciała mają blade i bezwłose. Ich duże, wyłupiaste oczy są żółte; źrenice mają wąskie.
Wygląd doppelgangerów nawet w prawdziwej formie bywa mylący. Są to bowiem istoty wytrzymałe i niezwykle zręczne – wbrew sugerującej co innego powierzchowności.
Te istoty doskonale nauczyły się wykorzystywać wrodzoną zdolność do mimikry, by organizować zasadzki, wciągać przeciwników w pułapki oraz infiltrować społeczności humanoidów. Doppelgangery nie są złe, lecz interesują się jedynie sobą, a innych traktują jak zabawki, którymi można się bawić – manipulując i oszukując.
W naturalnej formie doppelganger mierzy średnio 165 centymetrów wzrostu, ważąc przy tym 75 kilogramów.
Walka
W naturalnej postaci lub w przebraniu pozbawionym uzbrojenia doppelganger wali przeciwnika potężnymi pięściami. W postaci zbrojnego lub osoby wyposażonej w oręż atakuje posiadaną bronią. W takiej sytuacji wykrywa myśli przeciwnika, by stosować tę samą taktykę i strategię, co naśladowana osoba.
Wykrycie myśli (zn): doppelganger może cały czas stosować wykrycie myśli jak zaklęcie (poziom czarującego = 18; Wola ST 13 neguje). Stwór ma prawo “włączyć” i “wyłączyć” tę zdolność w darmowej akcji. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Zmiana kształtów (zn): doppelganger może przybrać kształt dowolnego małego lub średniego humanoida. Traci jednak wówczas swe naturalne ataki. Może natomiast w tej formie pozostać jak długo sobie życzy, czyli aż do przyjęcia nowego kształtu. Tej zmiany postaci nie da się rozproszyć, niemniej doppelganger powraca do naturalnego wyglądu w chwili śmierci. Zaklęcie lub zdolność widzenie prawdy ujawnia naturalny kształt stwora.
Umiejętności: doppelganger posiada premię rasową +4 do testów Blefowania i Przebierania.
* Kiedy wykorzystuje zdolność zmiana kształtów, zyskuje dodatkową premię z okoliczności +10 do testów Przebierania. Jeśli może czytać w myślach przeciwnika, otrzymuje jeszcze premię z okoliczności +4 do testów Blefowania i Przebierania.
Doppelgangery jako bohaterowie
Doppelgangery to doskonali szpiedzy, którzy świetnie infiltrują terytorium wroga, udając przywódców i badając umysły przeciwników w poszukiwaniu interesujących myśli oraz planów.
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła +2, Zręczność +2, Budowa +2, Intelekt +2, Roztropność +4, Charyzma +2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna doppelgangera to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach: doppelganger widzi w ciemnościach na 18 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: doppelganger rozpoczyna z czterema poziomami humanoida-potwora, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 4k8, bazową premię do ataku +4 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +1, Ref +4 i Wola +4.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez doppelgangera poziomy humanoida-potwora zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 7 × (2 + modyfikator z Int). Jego umiejętności klasowe to – Blefowanie, Dyplomacja, Nasłuchiwanie, Przebieranie, Spostrzegawczość, Wyczucie pobudek oraz Zastraszanie.
— Atuty rasowe: posiadane przez doppelgangera poziomy humanoida-potwora zapewniają mu dwa atuty.
— Premia z naturalnego pancerza +4.
— Premia rasowa +4 do testów Blefowania i Przebierania. Kiedy doppelganger wykorzystuje zdolność zmiana kształtów, zyskuje dodatkową premię z okoliczności +10 do testów Przebierania. Jeśli może czytać w myślach przeciwnika, otrzymuje jeszcze premię z okoliczności +4 do testów Blefowania i Przebierania.
— Specjalne ataki (patrz wcześniej): wykrycie myśli.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): niepodatność na uśpienie i efekty zauroczenia, zmiana kształtów.
— Automatyczne języki: wspólny. Premiowe języki: elfi, giganci, gnomi, krasnoludzki, niziołczy, powietrzny, ziemny.
— Ulubiona klasa: łotrzyk.
— Dostosowanie poziomu +4.
Dragonne 
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
9k10+27 (76 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
12 m (8 pól), latanie 9 m (słaba)
Klasa Pancerza:
18 (–1 rozmiar, +2 Zr, +7 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+17
Atak:
ugryzienie +12 wręcz (2k6+4)
Całkowity atak:
ugryzienie +12 wręcz (2k6+4) oraz 2 pazury +7 wręcz (2k4+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
ryk, skok do walki 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +8, Wola +4
Atrybuty:
S 19, Zr 15, Bd 17, Int 6, Rzt 12, Cha 12
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +11, Spostrzegawczość +11
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Tropienie, Walka na oślep, Zmysł walki 
Środowisko:
pustynie w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub stado (5–10)
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
podwójny standardowy
Charakter:
Zwykle neutralny
Rozwój:
10–12 KW (duży); 13–27 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+4 (kompan)

Bestia posiada wielkie kły i pazury, a także duże oczy, zwykle w tym samym kolorze co łuski. Mierzy nieco ponad 3,5 metra długości i waży prawie 400 kilogramów.
Dragonne posługują się smoczym.
Walka
Skrzydła dragonne nadają się jedynie do latania na krótkie odległości. Bestia jest w stanie unosić się za ich sprawą w powietrzu tylko od 10 do 30 minut. Niemniej w walce potrafi je wykorzystać niezwykle skutecznie. Jeśli przeciwnicy starają się okrążyć lub zaszarżować na bestię, ta podrywa się w powietrze, by ustawić się w lepszej pozycji obronnej.
Skok do walki (zw): jeżeli dragonne zaszarżuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku.
Ryk (zn): stwór może raz na 1k4 rundy zaryczeć, wzbudzając poważne efekty. Wszystkie istoty (poza dragonne) w promieniu 36 metrów wokół stwora muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 15) – nieudany oznacza, iż stają się zmęczone. Ponadto stworzenia znajdujące się w odległości 9 metrów od dragonne, którym nie powiedzie się rzut obronny, są wyczerpane. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Umiejętności: dragonne posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Udźwig: w przypadku dragonne małe obciążenie to maksymalnie 174 kilogramy, średnie obciążenie wynosi od 175 do 349,5 kilogramów, a duże obciążenie od 350 do 525 kilogramów.
Driada
 
Średnia istota baśniowa
Kostka Wytrzymałości:
4k6 (14 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
17 (+4 Zr, +3 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+2
Atak:
sztylet +6 wręcz (1k4/19–20) lub mistrzowski łuk długi +7 dystansowo (1k8/×3)
Całkowity atak:
sztylet +6 wręcz (1k4/19–20) lub mistrzowski łuk długi +7 dystansowo (1k8/×3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
redukcja obrażeń 5/zimne żelazo, więź z dziczą, zależność od drzewa 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +8, Wola +6
Atrybuty:
S 10, Zr 19, Bd 11, Int 14, Rzt 15, Cha 18
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +11, Jeździectwo +6, Nasłuchiwanie +9, Postępowanie ze zwierzętami +11, Spostrzegawczość +9, Sztuka przetrwania +9, Ukrywanie się +11, Używanie lin +4 (+6 względem pęt), Wiedza (natura) +11, Wyzwalanie się +11 
Atuty:
Finezja w broni, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub gaj (4–7)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny dobry
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
— 

Delikatne rysy driad sprawiają, iż przypominają one bardzo młode elfki, choć ich ciała są niczym kora lub delikatne drzewa, włosy zaś – niczym baldachimy drzew zmieniające barwy wraz z porami roku.
Driady wiodą samotny tryb życia, zdarza się jednak (niezwykle rzadko), że w jednym miejscu można spotkać nawet do siedmiu tych istot.
Driady mówią elfim, leśnym oraz wspólnym.
Walka
Driady są nieśmiałe, inteligentne i rezolutne, a przy tym równie nieuchwytne, co ponętne. Unikają fizycznej walki i rzadko kto oraz kiedy ma okazję je ujrzeć, chyba że tego zechcą. Niemniej zagrożona driada używa zauroczenia osoby lub sugestii, starając się przejąć kontrolę nad przeciwnikiem (czy przeciwnikami), którego uzna za najlepsze wsparcie w obronie przed innymi wrogami. Agresję w driadzie i odpowiednią reakcję wywoła zaatakowanie jej drzew w dowolny sposób.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – drzewny kształt, oplątanie (ST 13), rozmawianie z roślinami; 3/dzień – drzewny krok, głęboka drzemka (ST 15), zauroczenie osoby (ST 13); 1/dzień – sugestia (ST 15). Poziom czarującego = 6. ST rzutów obronnych oparto na Roztropności.
Zależność od drzewa (zn): każdą driadę łączy mistyczna więź z jednym ogromnym dębem, od którego nigdy nie może się oddalić na odległość większą niż 300 metrów. Jeśli tak się stanie, driada zachoruje, a po 4k6 godzinach umrze. Wspomniany dąb nie emanuje magią.
Więź z dziczą (zw): moc analogiczna do właściwości klasowej druida więź z dziczą, z taką jednakże różnicą, iż driada otrzymuje premię rasową +6 do testu.
Drider
 
Duże wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
6k8+18 (45 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m (6 pól), wspinanie 4,5 m
Klasa Pancerza:
17 (–1 rozmiar, +2 Zr, +6 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+10
Atak:
sztylet +5 wręcz (1k6+2/19–20) lub ugryzienie +6 wręcz (1k4+1 plus trucizna) lub łuk krótki +5 dystansowo (1k8/×3)
Całkowity atak:
2 sztylet +3 wręcz (1k6+2/19–20, 1k6+1/19–20) oraz ugryzienie +1 wręcz (1k4+1 plus trucizna); lub łuk krótki +5 dystansowo (1k8/×3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
czary, trucizna, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
odporność na czary 17, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +4, Wola +8
Atrybuty:
S 15, Zr 15, Bd 16, Int 15, Rzt 16, Cha 16
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +12, Koncentracja +9, Nasłuchiwanie +9, Spostrzegawczość +9, Ukrywanie się +10, Wspinaczka +14 
Atuty:
Czarowanie w walce, Skupienie na broni (ugryzienie), Walka dwoma orężami 
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo, para lub zespół (1–2 plus 7–12 średnich potwornych pająków)
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
podwójny standardowy
Charakter:
zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+4

Dridery mówią w języku drowów, wspólnym i podwspólnym.
Walka
Dridery rzadko przepuszczają okazję do ataku – szczególnie jeśli mogą zasadzić się na ofiarę. Zwykle wpierw używają zaklęć, a często sięgają też po lewitację, by uciec poza zasięg przeciwnika.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 16, początkowy i drugorzędny efekt – 1k6 S. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Zdolności czaropodobne: 1/dzień – ciemność, jasnosłyszenie/jasnowidzenie, lewitacja, płomienna otoczka, rozproszenie magii, sugestia (ST 16), tańczące światła (ST 13), wykrycie dobra, wykrycie magii, wykrycie prawa. Poziom czarującego = 6. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Czary: drider rzuca zaklęcia kapłana, czarodzieja lub zaklinacza. Kapłani tej rasy mogą wybierać spośród następujących domen: chaos, oszustwo, zło oraz zniszczenie. Dalej przedstawiono typowe czary dridera zaklinacza.
Typowe znane czary zaklinacza (6/7/6/4, bazowe ST rzutu obronnego 13 + poziom czaru): 0 – dłoń maga, odczytanie magii, odporność, otumanienie, promień mrozu, widmowy odgłos, wykrycie magii; 1 – magiczny pocisk, milczący obraz, promień osłabienia, zbroja maga; 2 – niewidzialność, pajęczyna; 3 – błyskawica.
Umiejętności: drider posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się i Ukrywania się. Ma też premię rasową +8 do testów Wspinaczki i ma prawo wziąć 10 w teście rzeczonej umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Drzewiec
 
Wielka roślina
Kostka Wytrzymałości:
7k8+35 (66 pw)
Inicjatywa:
–1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
20 (–2 rozmiar, –1 Zr, +13 naturalny), dotyk 7, nieprzygotowany 20
Bazowy atak/zwarcie:
+5/+22
Atak:
walnięcie +12 wręcz (2k6+9)
Całkowity atak:
2 walnięcie +12 wręcz (2k6+9)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
ożywienie drzew, podwójne uszkodzenia względem struktur, tratowanie 2k6+13 
Specjalne cechy:
cechy roślin, redukcja obrażeń 10/cięte, widzenie w słabym świetle, wrażliwość na ogień 
Rzuty obronne:
Wytr +10, Ref +1, Wola +7
Atrybuty:
S 29, Zr 8, Bd 21, Int 12, Rzt 16, Cha 12
Umiejętności:
Dyplomacja +3, Nasłuchiwanie +8, Spostrzegawczość +8, Sztuka przetrwania +8 (+10 ponad powierzchnią ziemi), Ukrywanie się –9*, Wiedza (natura) +6, Wyczucie pobudek +8, Zastraszanie +6 
Atuty:
Doskonalsze roztrzaskiwanie, Potężny atak, Żelazna wola 
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
Pojedynczo lub gaj (4–7)
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny dobry
Rozwój:
8–16 KW (wielki); 17–21 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
+5

Liście tych istot są ciemnozielone wiosną i latem. Na jesień i zimę zmieniają jednak barwę na żółtą, pomarańczową lub rdzawą, ale rzadko opadają. Nogi drzewców pasują dokładnie do siebie i łączą się w taki sposób, że wyglądają na pień drzewa. Stworzenie zresztą trudno odróżnić od rośliny, jeśli tylko się nie porusza.
Drzewiec mierzy jakieś 9 metrów wysokości, a jego “pień” ma ponad 0,5 metra średnicy. Waży około 2300 kilogramów.
Opisywane stworzenia posługują się własną mową oraz wspólnym i leśnym. Większość pobieżnie poznała również praktycznie wszystkie języki humanoidów – przynajmniej na tyle, by być w stanie powiedzieć: “Odczep się od moich drzew!”.
Walka
Drzewce starają się zawsze wpierw bacznie obserwować potencjalnych przeciwników, a dopiero potem atakują. Często szarżują nagle, wyskakując z ukrycia, pragnąc stratować niszczycieli lasu. Jeśli spotykają się z silnym oporem, ożywiają drzewa, by skorzystać z ich wsparcia.
Ożywienie drzew (zc): opisywana istota może na życzenie ożywić każde drzewo w promieniu 54 metrów, niemniej jest w stanie kontrolować jedynie dwie rośliny naraz. Zwykłe drzewo wyciąga korzenie z ziemi w jedną całą rundę, a potem porusza się z szybkością 3 metrów i we wszystkich aspektach walczy jak drzewiec. Ożywione rośliny przestają się poruszać, gdy drzewiec, który je przebudził, straci przytomność lub wyjdzie poza zasięg działania tej mocy. W pozostałych aspektach ta zdolność działa jak czar żywodąb (poziom czarującego = 12). Ożywione drzewa są tak samo wrażliwe na ogień co drzewiec.
Podwójne uszkodzenia względem struktur (zw): drzewiec i ożywione drzewo zadają podwójne uszkodzenia przedmiotom oraz strukturom (budowlom itp.), jeśli wykonają akcję całkowitego ataku.
Tratowanie (zw): Refleks ST 22 zmniejsza o połowę. ST rzutu obronnego oparto na Sile.
Umiejętności: * w lesie drzewiec posiada premię rasową +16 do testów Ukrywania się.
Dżinni
Dżinni to istoty podobne do ludzi, żyjące na planach żywiołów. Są znane z ogromnej siły, podstępnej natury oraz biegłości w magii iluzyjnej.
Walka
Zamiana planów (zc): dżinni może wkroczyć na dowolny z planów żywiołów, Plan Astralny lub Plan Materialny. Ta moc pozwala mu przenieść wraz ze sobą do ośmiu stworzeń (cała dziewiątka musi trzymać się za ręce). W pozostałych aspektach jest to zdolność analogiczna do zaklęcia o tej samej nazwie (poziom czarującego = 13).
Dżanny
 
Średni przybysz (rodowity)
Kostka Wytrzymałości:
6k8+6 (33 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 4,5 m (doskonała) w kolczudze; bazowa szybkość naziemna 9 m, bazowa szybkość latania 6 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
18 (+2 Zr, +1 naturalny, +5 kolczuga), dotyk 12, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+9
Atak:
sejmitar +9 wręcz (1k6+4/18–20) lub łuk długi +8 dystansowo (1k8/×3)
Całkowity atak:
sejmitar +9/+4 wręcz (1k6+4/18–20) lub łuk długi +8/+3 dystansowo (1k8/×3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
zmiana rozmiaru, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
odporność na ogień 10, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m, wytrzymałość na żywioły, zamiana planów 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +7, Wola +7
Atrybuty:
S 16, Zr 15, Bd 12, Int 14, Rzt 15, Cha 13
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Dyplomacja +3, Jeździectwo +11, Koncentracja +10, Nasłuchiwanie +11, Rzemiosło (dowolne dwie) +11, Spostrzegawczość +11, Szacowanie +11, Używanie lin +2 (+4 względem pęt), Wyczucie pobudek +11, Wyzwalanie się +6 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywaP, Ruchliwość, Uniki, Zmysł walki 
Środowisko:
pustynie w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, zastęp (2–4) lub gromadka (6–15)
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
7–9 KW (średni); 10–18 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+5

Dżanny to najsłabsi z dżinni. Składają się ze wszystkich czterech żywiołów, muszą więc większość czasu spędzać na Planie Materialnym.
Dżanny mówią wspólnym, a także jednym z języków żywiołów (powietrznym, wodnym, płomiennym lub ziemnym), jak również jednym językiem związanym z charakterem (niebiańskim, otchłannym czy piekielnym).
Walka
Dżanny są silne fizycznie i odważne. Nigdy nie puszczają płazem obraz ani krzywd. Jeśli trafią na przeciwnika, którego nie mogą pokonać w walce twarzą w twarz, korzystają z umiejętności latania oraz niewidzialności, by się przegrupować i zająć lepsze pozycje.
Zmiana rozmiaru (zc): dwa razy dziennie dżanny może magicznie zmienić rozmiar istoty. Zdolność działa analogicznie do czarów powiększenia osoby lub pomniejszenia osoby (dżanny decyduje o tym, które to będzie zaklęcie w chwili korzystania z mocy). Różni się ona jednakże tym, iż wpływa także na dżanny. Efekt neguje udany rzut obronny na Wytrwałość (ST 13). ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie. Jest to odpowiednik czaru 2. poziomu.
Zdolności czaropodobne: 3/dzień – niewidzialność (tylko na siebie), rozmawianie ze zwierzętami. Poziom czarującego = 12. Raz dziennie dżanny może stworzyć jedzenie i wodę (poziom czarującego = 7) oraz użyć eterycznego spaceru (poziom czarującego = 12) na godzinę. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Wytrzymałość na żywioły (zw): dżanny jest w stanie przetrwać na Planie Żywiołu Powietrza, Ziemi, Ognia bądź Wody przez maksymalnie 48 godzin. Jeśli po tym czasie nie znajdzie się znów na Planie Materialnym, otrzymuje punkt obrażeń za każdą dodatkową godzinę pobytu, dopóki nie zginie lub nie powróci do wspomnianego wymiaru.
Dżanny jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła +6, Zręczność +2, Budowa +2, Intelekt +4, Roztropność +4, Charyzma +2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna dżanny to 9 metrów. Posiada on również szybkość latania 6 metrów (doskonała).
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: dżanny rozpoczyna z sześcioma poziomami przybysza, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 6k8, bazową premię do ataku +6 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +5, Ref +5 i Wola +5.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez dżanny poziomy przybysza zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 9 × (8 + modyfikator z Int). Jego umiejętności klasowe to – Ciche poruszanie się, Jeździectwo, Koncentracja, Nasłuchiwanie, Rzemiosło (dowolne), Spostrzegawczość, Szacowanie, Wyczucie pobudek oraz Wyzwalanie się.
— Atuty rasowe: posiadane przez dżanny poziomy przybysza zapewniają mu trzy atuty. Otrzymuje on również Doskonalszą inicjatywę jako atut premiowy.
— Premia z naturalnego pancerza +1.
— Specjalne ataki (patrz wcześniej): zmiana rozmiaru, zdolności czaropodobne.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): odporność na ogień 10, telepatia 30 m, wytrzymałość na żywioły, zamiana planów.
— Automatyczne języki: wspólny. Premiowe języki: niebiański, otchłanny, piekielny, płomienny, powietrzny, wodny, ziemny.
— Ulubiona klasa: łotrzyk.
— Dostosowanie poziomu +5.
Dżin
 
Duży przybysz (powietrza, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
7k8+14 (45 pw)
Inicjatywa:
+8
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 18 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
16 (–1 rozmiar, +4 Zr, +3 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+15
Atak:
walnięcie +10 wręcz (1k8+4)
Całkowity atak:
2 walnięcie +10 wręcz (1k8+4)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
trąba powietrzna, władanie powietrzem, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
niepodatność na kwas, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m, zamiana planów 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +9, Wola +7
Atrybuty:
S 18, Zr 19, Bd 14, Int 14, Rzt 15, Cha 15
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +14, Czarostwo +12, Dyplomacja +4, Koncentracja +12, Nasłuchiwanie +12, Rzemiosło (dowolne jedno) +12, Spostrzegawczość +12, Szacowanie +12, Używanie lin +4 (+6 względem pęt), Wiedza (dowolna jedna) +12, Wyczucie pobudek +12, Wyzwalanie się +14 
Atuty:
Czarowanie w walce, Doskonalsza inicjatywaP, Uniki, Zmysł walki 
Środowisko:
Plan Żywiołu Powietrza
Występowanie:
pojedynczo, zastęp (2–4) lub gromadka (6–15)
Skala Wyzwania:
5 (szlachetny 8)
Skarb:
standardowy
Charakter:
zawsze chaotyczny dobry
Rozwój:
8–10 KW (duży); 11–21 (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+6

Dżiny wywodzą się z Planu Żywiołu Powietrza.
Dżiny mierzą do 3,2 metra wzrostu i ważą około 500 kilogramów. Mówią niebiańskim, płomiennym, powietrznym i wspólnym.
Walka
Dżiny gardzą fizycznymi starciami. Wolą używać magicznych mocy oraz zdolności związanych z powietrzem. W obliczu przewagi liczebnej dżin zwykle ucieka i zmienia się w trąbę powietrzną, by nękać ewentualny pościg.
Władanie powietrzem (zw): stworzenia znajdujące się w powietrzu podlegają karze –1 do testów ataków i obrażeń wymierzonych w dżina.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – niewidzialność (tylko na siebie); 1/dzień – długotrwały obraz (ST 17), spacer w chmurach, stworzenie jedzenia i wody, stworzenie wina (jak stworzenie wody, ale zamiast wody powstaje wino), zaawansowane tworzenie (powstała roślinna materia jest permanentna). Raz na dzień dżin może przyjąć postać gazową (jak czar). Poziom czarującego = 20. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Trąba powietrzna (zn): raz na 10 minut dżin może przemienić się w trąbę powietrzną i pozostać w tej postaci przez 7 rund. W rzeczonej formie może poruszać się w powietrzu lub po powierzchni ziemi z szybkością latania.
Wir ma u podstawy szerokość 1,5 metra, a u szczytu do 9 metrów. Mierzy do 15 metrów wysokości. Istota kontroluje wysokość trąby powietrznej, lecz minimum wynosi zawsze 3 metry.
Ruch dżina będącego w postaci trąby powietrznej nie prowokuje ataków okazyjnych, nawet jeśli stworzenie wejdzie w przestrzeń zajmowaną przez wroga. Przeciwnika może także porwać trąba powietrzna, jeśli jej dotknie, wejdzie w nią lub jeżeli dżin przejdzie przez lub wejdzie na pole zajmowane przez stworzenie.
Stworzenie o co najmniej jedną kategorię rozmiaru mniejsze od dżina, które znajdzie się w trąbie powietrznej, może otrzymać obrażenia i zostać uniesione w powietrze. Istoty, które padają ofiarą tej zdolności, wykonują rzut obronny na Refleks o ST 20, gdy wchodzą w kontakt z trąbą powietrzną – nieudany oznacza otrzymanie 3k6 obrażeń. Wykonują one również drugi rzut obronny, również na Refleks (ST 20). Tym razem niepowodzenie oznacza porwanie ofiary przez wiatr i utrzymanie jej w powietrzu. Co rundę otrzymywać ona będzie 1k8 obrażeń. Stworzenie potrafiące latać może w każdej rundzie wykonywać rzut obronny na Refleks (ST 20), próbując w ten sposób wyrwać się z trąby powietrznej. Jeśli rzut obronny się powiedzie, ucieknie, choć otrzyma obrażenia. ST rzutu obronnego oparto na Sile, uwzględniając rasowy modyfikator +3.
Stworzenie uwięzione w trąbie powietrznej nie ma prawa się samodzielnie poruszać – trafia tam, gdzie dżin je poniesie. Może ono jednakże próbować uciec. W pozostałych aspektach uwięziony działa normalnie, choć aby rzucić zaklęcie, musi wykonać udany test Koncentracji (ST 15 + poziom czaru). Istoty uwięzione przez trąbę powietrzną podlegają karze –4 do Zręczności i –2 do testów ataków. Dżin może w danym czasie trzymać w wirze tyle stworzeń, ile zmieści się na jego obszarze.
Dżin może w dowolnym momencie pozbyć się niesionych przez wir stworzeń – lądują one tam, gdzie akurat znajduje się trąba powietrzna.
Gdy podstawa wiru dotknie ziemi, powstanie obłok wirującego piasku, żwiru itp. Chmura ma środek w dżinie i średnicę równą połowie wysokości trąby powietrznej. Całkowicie ogranicza pole widzenia (również widzenie w ciemnościach) na dystans większy niż 1,5 metra. Stworzenia znajdujące się w odległości 1,5 metra korzystają z ukrycia, a te przebywające dalej – z całkowitego ukrycia. Istota w chmurze, aby rzucić zaklęcie, musi wykonać udany test Koncentracji (ST 15 + poziom czaru).
Dżin w postaci trąby powietrznej nie może walczyć wręcz i nie zagraża obszarowi wokół siebie.
Szlachetny dżin
Niektóre dżiny (1% populacji) to szlachcice. Mogą oni obdarzyć trzema życzeniami dowolną istotę, która nie jest dżinni, a która ich schwytała. Taki dżin nie świadczy żadnych innych usług i po spełnieniu trzeciego życzenia jest wolny. Szlachetne dżiny są równie wytrzymałe, co ifryty (patrz dalej), i mają 10 KW.
Ifryt
 
Duży przybysz (ognia, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
10k8+20 (65 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 12 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
18 (–1 rozmiar, +3 Zr, +6 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+10/+20
Atak:
walnięcie +15 wręcz (1k8+6 plus 1k6 ogień)
Całkowity atak:
2 walnięcie +15 wręcz (1k8+6 plus 1k6 ogień)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/ 3 m
Specjalne ataki:
gorąco, zdolności czaropodobne, zmiana rozmiaru 
Specjalne cechy:
niepodatność na ogień, telepatia 30 m, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno, zmiana kształtów, zamiana planów
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +10, Wola +9
Atrybuty:
S 23, Zr 17, Bd 14, Int 12, Rzt 15, Cha 15
Umiejętności:
Blefowanie +15, Ciche poruszanie się +16, Czarostwo +14, Dyplomacja +6, Koncentracja +15, Nasłuchiwanie +15, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Rzemiosło (dowolne jedno) +14, Spostrzegawczość +15, Wyczucie pobudek +15, Zastraszanie +17 
Atuty:
Czarowanie w walce, Doskonalsza inicjatywaP, Przyspieszenie zdolności czaropodobnej (płomienny promień), Uniki, Zmysł walki 
Środowisko:
Plan Żywiołu Ognia
Występowanie:
pojedynczo, zastęp (2–4) lub gromadka (6–15)
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
zawsze praworządny zły
Rozwój:
11–15 KW (duży); 16–30 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Ifryty to dżinni wywodzący się Planu Żywiołu Ognia.
Ifryty mierzą średnio 3,5 metra wzrostu i ważą około tony. Posługują się płomiennym, wspólnym, powietrznym i piekielnym.
Walka
Ifryty uwielbiają zwodzić, ogłupiać i wprawiać wrogów w zakłopotanie. Robią to tak dla zabawy, jak i ze względów taktycznych.
Zmiana rozmiaru (zc): dwa razy dziennie ifryt może magicznie zmienić rozmiar istoty. Zdolność działa analogicznie do czarów powiększenia osoby lub pomniejszenia osoby (ifryt decyduje o tym, które to będzie zaklęcie w chwili korzystania z mocy). Różni się ona jednakże tym, iż wpływa także na ifryty. Efekt neguje udany rzut obronny na Wytrwałość (ST 13). ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie. Jest to odpowiednik czaru 2. poziomu.
Gorąco (zw): ciało ifryta jest rozgrzane do czerwoności, więc jego celne ataki wręcz powodują dodatkowe 1k6 obrażeń od ognia. Tyle samo ran powoduje w każdej rundzie zwarcia, gdy uzyskuje trzymanie.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – pirotechnika (ST 14), płomienny promień (tylko 1 promień), rozpalenie płomieni, wykrycie magii; 3/dzień – niewidzialność, ściana ognia (ST 16); 1/dzień – obdarza maksymalnie trzema życzeniami (tylko nie-dżinni), postać gazowa, trwały obraz (ST 18). Poziom czarującego = 12. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Zmiana kształtów (zn): ifryt może przyjąć postać dowolnego humanoida rozmiaru małego, średniego lub dużego.
Elektryczna jaszczurka
 
Mała magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
2k10+2 (13 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
12 m (8 pól), wspinanie 6 m, pływanie 6 m
Klasa Pancerza:
16 (+1 rozmiar, +2 Zr, +3 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+2/–2
Atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k4)
Całkowity atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
niebezpieczne porażenie, śmiercionośne porażenie
Specjalne cechy:
Niepodatność na elektryczność, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, wyczucie elektryczności 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +5, Wola +1
Atrybuty:
S 10, Zr 15, Bd 13, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Pływanie +10, Skakanie +7, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +11, Wspinaczka +11 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa
Środowisko:
bagna w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para, stadko (3–5) lub kolonia (6–11)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
3–4 KW (mały); 5–6 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Brzuch stworzenie ma błękitny lub bladoszary. Grzbiet jest ciemniejszy – niemal granatowy. Wzdłuż grzbietu oraz ogona biegną niebiesko-czarne pręgi.
Elektryczna jaszczurka mierzy około 30 centymetrów w kłębie, a waży poniżej 15 kilogramów.
Walka
W trakcie walki elektryczna jaszczurka używa swych zdolności. Zwykle gryzie dopiero wtedy, gdy przeciwnik straci przytomność lub gdy jej moce zdają się nie przynosić skutków.
Pojedyncza jaszczurka zwykle ucieka tuż po tym, jak porazi przeciwnika. Jeśli jednak w pobliżu jest więcej tych istot, wszystkie rzucą się pomóc towarzyszowi, słysząc dźwięki wyładowań. Wtedy stosują śmiercionośne porażenie.
Niebezpieczne porażenie (zn): raz na rundę jaszczurka może zaatakować jednego przeciwnika znajdującego się w odległości 1,5 metra. To elektryczne wyładowanie zadaje żywym stworzeniom 2k8 stłuczeń (Refleks ST 12 zmniejsza o połowę). ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Śmiercionośne porażenie (zn): przynajmniej dwie elektryczne jaszczurki znajdujące się w odległości 6 metrów od siebie potrafią wspólnie śmiertelnie porazić przeciwnika. Moc działa w promieniu 6 metrów i środku w jednym z wykorzystujących ją stworzeń. Wstrząs zadaje 2k8 obrażeń od elektryczności na każdą jaszczurkę, która bierze udział w tworzeniu wyładowania (maksymalnie 12k8). Udany rzut obronny na Refleks (ST 10 + liczba jaszczurek) pozwala zmniejszyć obrażenia o połowę.
Wyczucie elektryczności (zw): elektryczna jaszczurka automatycznie wykrywa wszelkie wyładowania elektryczne w promieniu 30 metrów od niej.
Umiejętności: z racji ubarwienia elektryczna jaszczurka posiada premię rasową +4 do testów Ukrywania się. Ma także premię rasową +2 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Elektryczna jaszczurka w testach Wspinaczki i Skakania wykorzystuje modyfikator ze Zręczności zamiast modyfikatora z Siły.
Elektryczna jaszczurka posiada premię rasową +8 do testów Wspinaczki i zawsze ma prawo wziąć 10 w teście tej umiejętności, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża.
Elektryczna jaszczurka posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Elf
 
Elf, zbrojny 1. poziomu
Drow, zbrojny 1. poziomu
 
Średni humanoid (elf)
Średni humanoid (elf)
Kostka Wytrzymałości:
1k8 (4 pw)
1k8 (4 pw)
Inicjatywa:
+1
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 Zr, +3 ćwiekowana skórznia, +1 lekka tarcza), dotyk 11, nieprzygotowany 14
16 (+1 Zr, +4 koszulka kolcza, +1 lekka tarcza), dotyk 11, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+2
+1/+2
Atak:
miecz długi +2 wręcz (1k8+1/19–20) lub łuk długi +3 dystansowo (1k8/×3)
 rapier +3 wręcz (1k6+1/18–20) lub kusza ręczna +2 dystansowo (1k4/19–20)
Całkowity atak:
miecz długi +2 wręcz (1k8+1/19–20) lub łuk długi +3 dystansowo (1k8/×3)
rapier +3 wręcz (1k6+1/18–20) lub kusza ręczna +2 dystansowo (1k4/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
żaden
trucizna, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
cechy rasowe elfów
cechy rasowe drowów, odporność na czary 12
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +1, Wola –1*
Wytr +2, Ref +1, Wola –1*
Atrybuty:
S 13, Zr 13, Bd 10, Int 10, Rzt 9, Cha 8
S 13, Zr 13, Bd 10, Int 12, Rzt 9, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +2, Przeszukiwanie +3, Spostrzegawczość +2, Ukrywanie się +1 
Nasłuchiwanie +2, Przeszukiwanie +4, Spostrzegawczość +3, Ukrywanie się +0 
Atuty:
Skupienie na broni (łuk długi)
Skupienie na broni (rapier)
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
(półelf: lasy w klimacie umiarkowanym)
(dziki: lasy w klimacie gorącym)
(leśny: lasy w klimacie umiarkowanym)
(szary: góry w klimacie umiarkowanym)
(wodny: wody w klimacie umiarkowanym)
podziemia
Występowanie:
oddział (2–4), zastęp (11–20 plus dwóch sierżantów 3. poziomu i jeden przywódca 3–6. poziomu) lub gromadka (30–100 plus 20% niewalczących plus jeden sierżant 3. poziomu na 10 dorosłych, pięciu poruczników 5. poziomu oraz kapitan 7. poziomu)
oddział (2–4), patrol (5–8 plus dwóch sierżantów 2. poziomu i jeden przywódca 3–6. poziomu) lub gromadka (20–50 plus 10% niewalczących plus jeden sierżant 2. poziomu na 5 dorosłych, 2k4 poruczników 6. poziomu oraz 1k4 kapitanów 9. poziomu)
Skala Wyzwania:
1/2
1 (patrz opis)
Skarb:
standardowy
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny dobry
(leśny: zwykle neutralny)
zwykle neutralny zły
Rozwój:
Zależnie od klasy postaci
Zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+0
+2

Te istoty mierzą przeciętnie 150 centymetrów wzrostu, a ważą zwykle zaledwie 50 kilogramów. Żywią się owocami i korzonkami, a sporadycznie polują na świeżą zwierzynę. Lubią kolorowe stroje, a w szczególności zielonoszare płaszcze, których barwa zlewa się z kolorami lasu.
Przedstawiciele tej rasy oczywiście mówią elfim, a ponadto znają wspólny i leśny.
Większość elfów opuszczających rodzinne strony to zbrojni. Przedstawione tu informacje dotyczą właśnie zbrojnego 1. poziomu.
Walka
Elfy to uważni wojownicy, którzy zawsze starają się przed starciem poznać przeciwników i pole bitwy. Nie szczędzą wysiłków, by maksymalnie wykorzystać tak miejsce, jak i sytuację – organizują zasadzki, kryją się i rozstawiają strzelców. Próbują szyć strzałami zza zasłon i szybko się potem wycofywać. Stosują tę strategię dopóki przeciwnik ich nie dostrzeże lub go nie pokonają. Najchętniej posługują się łukami (długimi lub krótkimi), rapierami oraz długimi mieczami. Gdy walczą wręcz, są pełne gracji, a zarazem śmiertelnie niebezpieczne, choć postronnym obserwatorom ich gesty mogą wydawać się wyjątkowo piękne. Elfi czarodzieje często używają w trakcie starcia zaklęcia uśpienie, ponieważ nie wpływa ono na ich pobratymców.
Cechy rasowe elfów (zw): elf posiada następujące cechy rasowe:
— Zręczność +2, Budowa –2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna elfa to 9 metrów.
— Niepodatność na czary i efekty uśpienia oraz premia rasowa +2 do rzutów obronnych na zaklęcia oraz efekty szkoły oczarowań (nieuwzględniona w przedstawionych nieopodal statystykach).
— Widzenie w słabym świetle.
— Biegłość w broni: elf automatycznie biegle posługuje się mieczem długim, rapierem, łukiem długim (wliczając refleksyjny łuk długi) oraz łukiem krótkim (włączając refleksyjny łuk krótki).
— Premia rasowa +2 do testów Nasłuchiwania, Przeszukiwania oraz Spostrzegawczości. Elf, który po prostu minie w odległości 1,5 metra sekretne lub ukryte drzwi, ma prawo do testu Przeszukiwania, jakby ich aktywnie szukał.
— Automatyczne języki: elfi, wspólny. Premiowe języki: gnolli, gnomi, goblini, leśny, orkowy, smoczy.
— Ulubiona klasa: czarodziej.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu elfa zbrojnego przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Podrasy
Półelf
Tak naprawdę nie jest to podrasa elfów. Niemniej półelfy często bywają mylone z elfami czystej krwi. Półelfy dziedziczą wiele elfich cech, szczególnie jeśli chodzi o wygląd. I tak półdrow będzie miał ciemną skórę i jasne włosy. Z kolei dziecko człowieka i elfa wodnego zapewne charakteryzować będzie zielonkawa skóra.
Cechy rasowe półelfów (zw): Półelf posiada następujące cechy rasowe:
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna półelfa to 9 metrów.
— Niepodatność na czary i efekty uśpienia oraz premia rasowa +2 do rzutów obronnych na zaklęcia oraz efekty szkoły oczarowań.
— Widzenie w słabym świetle.
— Premia rasowa +1 do testów Nasłuchiwania, Przeszukiwania oraz Spostrzegawczości. Półelf, który po prostu minie w odległości 1,5 metra sekretne lub ukryte drzwi, nie ma żadnych szans, by to dostrzec.
— Premia rasowa +2 do testów Dyplomacji oraz Zbierania informacji: półelf z natury dobrze sobie radzi z różnymi osobami. Ta premia może nie mieć zastosowania w sytuacjach i światach, gdzie do półelfów inne istoty podchodzą nieufnie.
— Krew elfów: jeśli chodzi o wszystkie efekty związane z rasą, półelfa należy traktować jak elfa. Na przykład są równie wrażliwi na specjalne efekty wpływające na elfy co ich przodkowie. Ponadto mogą korzystać z przedmiotów magicznych przeznaczonych tylko dla rzeczonej rasy.
— Automatyczne języki: elfi, wspólny. Premiowe języki: dowolne (lecz nie sekretne, takie jak druidzki).
— Ulubiona klasa: dowolna. Ustalając czy wieloklasowa postać tej rasy podlega karze do punktów doświadczenia, pod uwagę nie należy brać jej klasy o najwyższym poziomie.
Drow
Drowy, zwane często mrocznymi elfami, to zdeprawowany, zły odłam opisywanej rasy.
Drowy zwykle pokrywają ostrza swych strzał niebezpiecznym jadem.
Trucizna (zw): trafiony zatrutą strzałą drowa musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 13) – nieudany oznacza utratę przytomności. Po minucie ofiara wykonuje kolejny rzut obronny na Wytrwałość (ST 13) – porażka oznacza pozostanie w stanie utraty przytomności przez 2k4 godziny. Typowy drow ma przy sobie 1k4–1 dawek niniejszej trucizny. Przedstawiciele opisywanej podrasy zwykle pokrywają tą toksyną bełty kusz czy strzały łuków, ale mogą ją stosować także przy użyciu broni do walki wręcz. Wypada zaznaczyć, iż drowy nie posiadają żadnej specjalnej zdolności pozwalającej im używać jadów bez ryzyka zatrucia samych siebie. Ponieważ niniejsza trucizna nie jest magicznym efektem, drowy i inne elfy są podatne na jej działanie.
Cechy rasowe drowów (zw): niniejsze cechy uzupełniają cechy rasowe elfa wysokiego rodu, chyba że podano inaczej.
— Intelekt +2, Charyzma +2.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 36 metrów. Ta cecha zastępuje widzenie w słabym świetle elfa wysokiego rodu.
— Odporność na czary równa 11 + poziomy klasowe.
— Premia rasowa +2 do rzutów obronnych na Wolę względem czarów i zdolności czaropodobnych.
— Zdolności czaropodobne: drow może raz dziennie wykorzystać następujące zdolności czaropodobne: ciemność, płomienna otoczka, tańczące światła. Poziom czarującego = poziomy klasowe drowa.
— Biegłość w broni: drow automatycznie biegle posługuje się kuszą ręczną, rapierem oraz mieczem krótkim. Ta cecha zastępuje biegłość w broni elfa wysokiego rodu.
— Automatyczne języki: elfi, podwspólny, wspólny. Premiowe języki: gnomi, goblini, migowy drowów, otchłanny, smoczy, wodny. Ta cecha zastępuje automatyczne i premiowe języki elfa wysokiego rodu.
— Ślepota w świetle: nagłe wystawienie się na jaskrawe światło (promienie słońca lub czar światło dnia) oślepia drowa na rundę. Ponadto w następnych rundach – dopóki pozostaje na rozświetlonym obszarze – drow jest olśniony.
— Ulubiona klasa: czarodziej (mężczyźni) lub kapłan (kobiety). Ta cecha zastępuje ulubioną klasę elfa wysokiego rodu.
— Dostosowanie poziomu +2.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu drowa zbrojnego przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Skala Wyzwania: drow posiadający poziomy w klasie BN ma SW równe poziomowi postaci. Drow z poziomami w klasie BG ma SW równe poziom postaci +1.
Dziki elf
Dzikie elfy to prymitywny odłam tej szlachetnej rasy. Jego przedstawiciele tworzą struktury plemienne.
Włosy tych elfów mają odcień od czarnego po jasnobrązowy – z wiekiem jaśnieją, aż w końcu są srebrzystobiałe. Członkowie tej podrasy noszą proste ubrania ze skór i tkanin uzyskiwanych z włókien roślinnych.
Cechy rasowe dzikich elfów (zw): niniejsze cechy uzupełniają cechy rasowe elfa wysokiego rodu, chyba że podano inaczej.
— Zręczność +2, Intelekt –2. Niniejsze modyfikatory zastępują modyfikacje rasowe do wartości atrybutów elfa wysokiego rodu.
— Ulubiona klasa: zaklinacz. Ta cecha zastępuje ulubioną klasę elfa wysokiego rodu.
Leśny elf
Mają żółte lub miedzianorude włosy i są bardziej umięśnione od innych przedstawicieli rzeczonej rasy. Noszą szaty w odcieniach ciemnej zieleni i kolorach ziemi, które pozwalają im stapiać się z naturalnym otoczeniem.
Cechy rasowe leśnych elfów (zw): niniejsze cechy uzupełniają cechy rasowe elfa wysokiego rodu, chyba że podano inaczej.
— Siła +2, Intelekt –2.
— Ulubiona klasa: tropiciel. Ta cecha zastępuje ulubioną klasę elfa wysokiego rodu.
Szary elf
Są wyższe i wyglądają bardziej imponująco. Cieszą się za to reputacją istot aroganckich i stroniących od innych (nawet jak na standardy tej rasy). Mają albo srebrne włosy i bursztynowe oczy, albo bladozłote włosy i fioletowe oczy. Najchętniej ubierają się na biało, ale nie gardzą też kolorem srebrnym, żółtym czy złotym. Jeżeli chodzi o płaszcze, to zwykle noszą granatowe bądź purpurowe.
Cechy rasowe szarych elfów (zw): niniejsze cechy uzupełniają cechy rasowe elfa wysokiego rodu.
— Intelekt +2, Siła –2.
Wodny elf
Wodne elfy są często nazywane również elfami morskimi. Przedstawiciele tej podrasy oddychają wodą.
Te elfy walczą pod wodą trójzębami, włóczniami i sieciami.
Cechy rasowe wodnych elfów (zw): Niniejsze cechy uzupełniają cechy rasowe elfa wysokiego rodu, chyba że podano inaczej.
— Zręczność +2, Intelekt –2. Niniejsze modyfikatory zastępują modyfikacje rasowe do wartości atrybutów elfa wysokiego rodu.
— Wodny elf posiada podtyp stworzenie wodne.
— Wodny elf pływa z szybkością 12 metrów.
— Skrzela: wodny elf może przeżyć w wodzie przez godzinę na punkt Budowy (potem należy stosować zasady tonięcia).
— Nadzwyczajne widzenie w słabym świetle: wodny elf widzi cztery razy dalej niż człowiek w świetle gwiazd, księżyca czy pochodni i w podobnych warunkach słabego oświetlenia. Ta cecha zastępuje widzenie w słabym świetle elfów wysokiego rodu.
— Ulubiona klasa: wojownik. Ta cecha zastępuje ulubioną klasę elfów wysokiego rodu.
Eteryczny drapieżca
 
Średnia magiczna bestia (pozaplanarna)
Kostka Wytrzymałości:
2k10 (11 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
14 (+1 Zr, +3 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+4
Atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k6+3)
Całkowity atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki: 
—
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m, eteryczny spacer
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +4, Wola +1
Atrybuty:
S 14, Zr 12, Bd 11, Int 7, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +5, Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +4 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa
Środowisko:
Plan Eteryczny
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
3–4 KW (średni); 5–6 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Niniejsze stworzenia żyją i polują na Planie Eterycznym.
Gruba skóra eterycznego drapieżcy ma barwę od jasnego błękitu do ciemnego fioletu. Stwór mierzy około 120 centymetrów wysokości, a jego długość wynosi średnio 210 centymetrów. Waży mniej więcej 100 kilogramów.
Te stworzenia nie mówią żadnym znanym językiem. Osoby, które zdołały przetrwać ich ataki na Planie Materialnym twierdzą, że emitują niesamowity, wysoki skowyt, różniący się w tonacji w zależności od szybkości i stanu zdrowia drapieżcy.
Walka
Drapieżca, który upatrzy sobie zdobycz, wkracza na Plan Materialny, gdzie ją atakuje, oczywiście starając się ofiarę zaskoczyć nieprzygotowaną. Stwór gryzie, a następnie szybko wycofuje się na Plan Eteryczny. Ciężko ranny ucieka na rodzimy plan i nie kontynuuje walki.
Eteryczny spacer (zn): eteryczny drapieżca może przechodzić z Planu Eterycznego na Materialny i jest to dla niego akcja darmowa. Powrót zaś to akcja ruchu. Może pozostać na Planie Eterycznym przez rundę, a dopiero potem powrócić na Materialny. W pozostałych aspektach jest to moc analogiczna do czaru eteryczny spacer (poziom czarującego = 15).
Umiejętności: eteryczny drapieżca posiada premię rasową +2 do testów Cichego poruszania się, Nasłuchiwania oraz Spostrzegawczości.
Eteryczny rabuś
 
Średnie wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
5k8 (22 pw)
Inicjatywa:
+8
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
17 (+4 Zr, +3 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+3
Atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k4)
Całkowity atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
eteryczny spacer, widzenie w ciemnościach 18 m, wykrycie magii 
Rzuty obronne:
Wytr +1, Ref +5, Wola +5
Atrybuty:
S 10, Zr 18, Bd 11, Int 7, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +9, Spostrzegawczość +9, Zręczna dłoń +12 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Uniki 
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
brak monet; standardowe dobra; podwójne przedmioty
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
6–7 KW (średni); 8–15 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Eteryczni rabusie to dziwacznie wyglądające stwory lubujące się w podkradaniu błyskotek. Posiadają zdolność szybkiego przemieszczania się pomiędzy planami Eterycznym a Materialnym, dzięki czemu są niezwykle skutecznymi kieszonkowcami.
Eteryczni rabusie nie mówią.
Walka
Eteryczny rabuś grasuje po okolicy, wykorzystując zdolność eteryczny spacer do pozostawania niezauważonym (czasem dzięki niej przemieszcza się przez materialne przedmioty). Po odnalezieniu obiecującego celu wkracza na Plan Materialny, starając się zaskoczyć ofiarę. Szybko kradnie upatrzony przedmiot i wycofuje się na Plan Eteryczny. Czasem gryzie ofiarę, starając się w ten sposób rozproszyć jej uwagę. Kiedy już ukradnie to, na co miał ochotę, spieszy do legowiska, by podziwiać nową zdobycz. Ciężko ranny ucieka – rzadko decyduje się kontynuować walkę.
Atak rabusia łatwo zniweczyć, stosując jedną z wielu prostych sztuczek.
Wykrycie magii (zn): eteryczny rabuś może na życzenie używać wykrycia magii jak zaklęcia (poziom czarującego = 5).
Eteryczny spacer (zn): eteryczny rabuś może przechodzić z Planu Eterycznego na Materialny i jest to dla niego część dowolnej akcji ruchu. Powrót to zaś akcja darmowa. Może pozostać na Planie Eterycznym przez rundę, a dopiero potem powrócić na Materialny. W pozostałych aspektach jest to moc analogiczna do czaru eteryczny spacer (poziom czarującego = 15).
Umiejętności: eteryczny rabuś posiada premię rasową +8 do testów Zręcznej dłoni oraz premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Ettercap
 
Średnie wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
5k8+5 (27 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
9 m (6 pól), wspinanie 9 m
Klasa Pancerza:
14 (+3 Zr, +1 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 11
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+5
Atak:
ugryzienie +5 wręcz (1k8+2 plus trucizna)
Atak:
ugryzienie +5 wręcz (1k8+2 plus trucizna) oraz 2 pazury +3 wręcz (1k3+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
pajęczyna, trucizna 
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +4, Wola +6
Atrybuty:
S 14, Zr 17, Bd 13, Int 6, Rzt 15, Cha 8
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Rzemiosło (zakładanie wnyków) +4, Spostrzegawczość +8, Ukrywanie się +9, Wspinaczka +10 
Atuty:
Wielokrotny atak, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para lub zespół (1–2 plus 2–4 średnie potworne pająki)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny zły
Rozwój:
6–7 KW (średni); 8–15 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+4

Przeciętny przedstawiciel tego gatunku mierzy 180 centymetrów wzrostu, a waży około 100 kilogramów.
Te stworzenia posługują się wspólnym.
Walka
Ettercapy nie należą do istot odważnych. Potrafią jednak zastawiać tak sprytne pułapki, że niejedna ofiara nawet nie ma okazji wyciągnąć broni. Kiedy muszą zetrzeć się z przeciwnikiem, walczą ostrymi pazurami i jadowitymi kłami. Niemniej zwykle raczej nie podchodzą na zasięg walki wręcz do istot, które jeszcze są w stanie się poruszać.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 15, początkowy efekt – 1k6 Zr, drugorzędny efekt – 2k6 Zr. ST rzutu obronnego oparto na Budowie i uwzględniono w nim premię rasową +2.
Pajęczyna (zw): ettercap może osiem razy dziennie strzelać pajęczyną. To atak analogiczny do ataku siecią, lecz jego zasięg maksymalny wynosi 15 metrów, a przyrost zasięgu to 3 metry. Ponadto skutkuje gdy cel jest maksymalnie średniego rozmiaru. Ofiara oplątana pajęczyną jest unieruchomiona.
Oplątane stworzenie może uciec, wykonując udany test Wyzwalania się (ST 13) lub rozerwać pajęczynę, wykonując udany test Siły (ST 17). ST rzutów obronnych oparto na Budowie, a w ST testu Siły uwzględniono premię rasową +4. Pajęczyna ma 6 punktów wytrzymałości, trwałość 0, a ogień zadaje jej dwa razy więcej obrażeń.
Ettercapy mogą również tworzyć z kleistej pajęczyny złożone sieci (kwadrat o boku od 1,5 do 18 metrów). Zwykle umieszczają je tak, by w sieć wpadały latające stworzenia, lecz mogą również próbować schwytać w taką pułapkę istoty poruszające się po ziemi. Zbliżające się stworzenie wykonuje test Spostrzegawczości (ST 20) – nieudany oznacza, iż nie zauważyło sieci, wpadło w nią i zostaje oplątane, jak po udanym ataku pajęczyną. Próby ucieczki lub rozerwania nici wykonywane są z premią +5, jeśli uwalniająca się istota ma po czym chodzić lub czego się złapać. Każdy kwadrat o boku 1,5 metra ma 6 punktów wytrzymałości, trwałość 0, a ogień zadaje mu dwa razy więcej obrażeń.
Ettercap potrafi poruszać się po własnej pajęczynie z szybkością wspinania i może określić dokładne położenie każdego stworzenia dotykającego sieci.
Umiejętności: ettercap posiada premię rasową +4 do testów Rzemiosła (zakładanie wnyków), Spostrzegawczości oraz Ukrywania się. Otrzymuje również premię rasową +8 do testów Wspinaczki i zawsze ma prawo wziąć 10 w testach tejże umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Ettin
 
Duży gigant
Kostka Wytrzymałości:
10k8+20 (65 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
9 m w zbroi skórzanej (6 pól); bazowa szybkość 12 m
Klasa Pancerza:
18 (–1 rozmiar, –1 Zr, +7 naturalny, +3 skóra), dotyk 8, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+17
Atak:
morgensztern +12 wręcz (2k6+6) lub oszczep +5 dystansowo (1k8+6)
Całkowity atak:
2 morgensztern +12/+7 wręcz (2k6+6) lub 2 oszczep +5 dystansowo (1k8+6)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
nadzwyczajna walka dwoma orężami, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +2, Wola +5
Atrybuty:
S 23, Zr 8, Bd 15, Int 6, Rzt 10, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +10, Przeszukiwanie +1, Spostrzegawczość +10 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Potężny atak, Żelazna wola 
Środowisko:
wzgórza w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo, banda (2–4), zespół (1–2 plus 1–2 niedźwiedzie brunatne), gromadka (3–5 plus 1–2 niedźwiedzie brunatne) lub kolonia (3–5 plus 1–2 niedźwiedzie brunatne i 7–12 orków lub 9–16 goblinów)
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+5

Ettiny, dwugłowi giganci, to istoty niegodziwe i nieprzewidywalne. Są dobrymi myśliwymi polującymi nocą.
Te istoty, jeżeli mogą, to nigdy się nie myją, zwykle więc skórę mają tak śliską i brudną, że przypomina grubą, szarą zbroję skórzaną. Dorosłe osobniki mierzą około 4 metrów wzrostu, ważą zaś nawet 2600 kilogramów. Przeciętnie żyją 75 lat.
Ettiny nie posiadają własnego języka. Mówią mieszaniną orkowego, goblińskiego i giganciego. Istota, która posługuje się którymś z tych języków, jest w stanie porozumieć się z ettinem, niemniej skuteczna komunikacja wymaga wykonania udanego testu Intelektu o ST 15 (test należy wykonywać raz dla każdego skrawka informacji). Jeśli istota mówi dwoma z wymienionych języków, ST spada do 10. Jeżeli zaś posługuje się wszystkimi trzema, ST wynosi 5.
Walka
Ettiny nie grzeszą inteligencją, lecz mimo to są przebiegłymi wojownikami. Zamiast szarżować na przeciwników i prowadzić otwartą walkę, wolą zastawiać pułapki. Jeżeli jednak dojdzie już do bitwy, walczą zaciekle, póki nie zabiją wszystkich wrogów.
Nadzwyczajna walka dwoma orężami (zw): ettin dzierży w każdej z dwóch dłoni morgensztern lub oszczep. Ponieważ każdą rękę kontroluje inna głowa, stwór nie podlega żadnym karom do ataku ani do obrażeń za walkę dwoma orężami.
Umiejętności: dwie głowy ettina zapewniają mu premię rasową +2 do testów Nasłuchiwania, Przeszukiwania oraz Spostrzegawczości.
Fasma
 
Średnie wynaturzenie (zmiennokształtne)
Kostka Wytrzymałości:
15k8+30 (97 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
17 (+2 Zr, +5 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+11/+12
Atak:
walnięcie +12 wręcz (1k3+1)
Całkowity atak:
walnięcie +12 wręcz (1k3+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
amorficzność, nieczułość, różne kształty, telepatia 30 m, węch, wyczuwanie drgań 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +11, Ref +11, Wola +11
Atrybuty:
S 12, Zr 15, Bd 15, Int 16, Rzt 15, Cha 14
Umiejętności:
Blefowanie +20, Dyplomacja +12, Nasłuchiwanie +12, Przebieranie +20 (+22 udawanie)*, Rzemiosło (dowolne jedno) +12, Spostrzegawczość +12, Sztuka przetrwania +8, Wiedza (dowolna jedna) +18, Wspinaczka +7, Zastraszanie +4 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Ruchliwość, Uniki, Walka na oślep, Zmysł walki 
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny neutralny
Rozwój:
15–21 KW (wielki); 22–45 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Fasmy są bezkształtnymi stworzeniami, które potrafią przybrać postać niemal dowolnej istoty czy przedmiotu.
Fasma w naturalnej postaci przypomina nieco wielokolorową galaretę o średnicy mniej więcej 1,5 metra, a wysokości (w środku) około 60 centymetrów. Tam, gdzie barwy wirują, znajdują się organy zmysłowe. W tej postaci fasma porusza się jak śluz, przelewając i prześlizgując. Może też atakować dwoma nibynóżkami. Waży jakieś 200 kilogramów.
Fasmy potrafią mówić wspólnym, lecz chętniej komunikują się telepatycznie.
Walka
Fasma, która ma stawić czoło potencjalnemu niebezpieczeństwu, może z równym prawdopodobieństwem się wycofać, pertraktować lub zaatakować – zależnie od tego, co podyktuje jej fantazja.
Ścigana lub tropiona fasma przybiera postać najbardziej przerażającego stworzenia, jakie zna i atakuje. Poważnie ranna zmienia się z kolei w jakąś szybką i zwinną istotę, po czym próbuje uciec.
Amorficzność (zw): fasma w naturalnej postaci jest niepodatna na trucizny, uśpienie, paraliż, polimorfię oraz oszołomienie. Nie wpływają na nią trafienia krytyczne. Nie ma też wyraźnego przodu i tyłu, przez co nie można jej flankować
Nieczułość (zw): fasma posiada premię rasową +4 do rzutów obronnych na Wytrwałość i Refleks (już ujętą w statystykach).
Różne kształty (zn): fasma może przybrać (akcja standardowa) dowolny kształt nieprzekraczający rozmiaru dużego. Ma prawo pozostać w danej postaci dopóki nie przybierze nowej lub nie powróci do naturalnej.
Telepatia (zn): fasma może komunikować się telepatycznie z dowolnym stworzeniem, które mówi jakimś językiem i które znajduje się w promieniu 30 metrów.
Wyczuwanie drgań (zw): dotykająca ziemi fasma automatycznie wyczuwa położenie wszystkiego, co ma kontakt z ziemią i co znajduje się w promieniu 18 metrów od niej.
Umiejętności: * fasma wykorzystująca zdolność różne kształty otrzymuje premię z okoliczności +10 do testów Przebierania.
Formit
 
Formit robotnik
Formit wojownik
Formit nadzorca
 
Mały przybysz (pozaplanarny, praworządny)
Średni przybysz (pozaplanarny, praworządny)
Średni przybysz (pozaplanarny, praworządny)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 (5 pw)
4k8+8 (26 pw)
6k8+12 (39 pw)
Inicjatywa:
+2
+3
+7
Szybkość:
12 m (8 pól)
12 m (8 pól)
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
17 (+1 rozmiar, +2 Zr, +4 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 15
18 (+3 Zr, +5 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 15
19 (+3 Zr, +6 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–2
+4/+7
+6/+10
Atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k4+1)
żądło +7 wręcz (2k4+3 plus trucizna)
żądło +10 wręcz (2k4+4 plus trucizna)
Całkowity atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k4+1)
żądło +7 wręcz (2k4+3 plus trucizna) oraz 2 pazury +5 wręcz (1k6+1) oraz ugryzienie +5 wręcz (1k4+1)
żądło +10 wręcz (2k4+4 plus trucizna) oraz 2 pazury +8 wręcz (1k6+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Trucizna
Trucizna, zdominowane stworzenie, zdominowanie potwora 
Specjalne cechy:
leczenie poważnych ran, niepodatność na petryfikację, trucizny oraz zimno, odporność na dźwięk 10, elektryczność 10 i ogień 10, scalanie, świadomość roju 
niepodatność na petryfikację, trucizny oraz zimno, odporność na czary 18, odporność na dźwięk 10, elektryczność 10 i ogień 10, świadomość roju 
niepodatność na petryfikację, trucizny oraz zimno, odporność na czary 21, odporność na dźwięk 10, elektryczność 10 i ogień 10, świadomość roju, telepatia 30 m 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +4, Wola +2
Wytr +6, Ref +7, Wola +5
Wytr +7, Ref +8, Wola +8
Atrybuty:
S 13, Zr 14, Bd 13, Int 6, Rzt 10, Cha 9
S 17, Zr 16, Bd 14, Int 10, Rzt 12, Cha 11
S 18, Zr 16, Bd 14, Int 11, Rzt 16, Cha 19
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Przeszukiwanie +2, Rzemiosło (dowolne jedno) +5, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +6, Wspinaczka +10 
Ciche poruszanie się +10, Nasłuchiwanie +8, Skakanie +14, Sztuka przetrwania +1 (+3 podążenie tropem), Ukrywanie się +10, Wspinaczka +10, Zwinność +12 
Dyplomacja +6, Nasłuchiwanie +12, Przeszukiwanie +7, Przeszukiwanie +9, Spostrzegawczość +12, Spostrzegawczość +8, Sztuka przetrwania +1, Ciche poruszanie się +12, Sztuka przetrwania +3 (+5 podążenie tropem), Ukrywanie się +12, Wspinaczka +13, Wyczucie pobudek +12, Zastraszanie +13 
Atuty:
Skupienie na umiejętności (Rzemiosło [wybrana umiejętność])
Uniki, Wielokrotny atak
Doskonalsza inicjatywa, Uniki, Wielokrotny atak 
Środowisko:
Plan o praworządnym charakterze
Plan o praworządnym charakterze
Plan o praworządnym charakterze
Występowanie:
drużyna (2–4) lub załoga (7–18)
pojedynczo, drużyna (2–4) lub czereda (6–11)
pojedynczo (1 plus 1 zdominowane stworzenie) lub drużyna rekrutacyjna (2–4 plus 1 zdominowane stworzenie na członka drużyny)
Skala Wyzwania:
1/2
3
7
Skarb:
żaden
żaden
standardowy
Charakter:
zawsze praworządny neutralny
zawsze praworządny neutralny
zawsze praworządny neutralny
Rozwój:
2–3 KW (średni)
5–8 KW (średni); 9–12 KW (duży)
7–9 KW (średni); 10–12 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

 
Formit myrmarcha
Formit królowa
 
Duży przybysz (pozaplanarny, praworządny)
Duży przybysz (pozaplanarny, praworządny)
Kostka Wytrzymałości:
12k8+48 (102 pw)
20k8+100 (190 pw)
Inicjatywa:
+8
–5
Szybkość:
15 m (10 pól)
0 m
Klasa Pancerza:
28 (–1 rozmiar, +4 Zr, +15 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 24
23 (–1 rozmiar, +14 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 23
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+20
+20/+24
Atak:
żądło +15 wręcz (2k4+4 plus trucizna) lub oszczep +15 dystansowo (1k6+4)
— 
Całkowity atak:
żądło +15 wręcz (2k4+4 plus trucizna) oraz ugryzienie +13 wręcz (2k6+2); lub oszczep +15/+10 dystansowo (1k6+4)
— 
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
trucizna, zdolności czaropodobne
czary, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
niepodatność na petryfikację, trucizny oraz zimno, odporność na czary 25, odporność na dźwięk 10, elektryczność 10 i ogień 10, świadomość roju, szybkie leczenie 2 
niepodatność na petryfikację, trucizny oraz zimno, odporność na czary 30, odporność na dźwięk 10, elektryczność 10 i ogień 10, świadomość roju, szybkie leczenie 2, telepatia 
Rzuty obronne:
Wytr +12, Ref +12, Wola +11
Wytr +19, Ref — , Wola +19
Atrybuty:
S 19, Zr 18, Bd 18, Int 16, Rzt 16, Cha 17
S — , Zr — , Bd 20, Int 20, Rzt 20, Cha 21
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +19, Dyplomacja +20, Koncentracja +18, Nasłuchiwanie +18, Przeszukiwanie +18, Spostrzegawczość +18, Sztuka przetrwania +3 (+5 podążenie tropem), Ukrywanie się +15, Wiedza (dowolna jedna) +18, Wspinaczka +19, Wyczucie pobudek +18 
Blefowanie +28, Czarostwo +28 (+30 względem zwojów), Dyplomacja +32, Koncentracja +28, Nasłuchiwanie +30, Przebieranie +5 (+7 udawanie), Spostrzegawczość +30, Stosowanie magicznych urządzeń +28 (+30 względem zwojów), Szacowanie +28, Wiedza (dowolne trzy) +28, Wyczucie pobudek +28, Zastraszanie +30 
Atuty:
Atak z doskoku, Doskonalsza inicjatywa, Ruchliwość, Uniki, Wielokrotny atak 
Atut tworzenia przedmiotów (dowolny jeden), Czujność, Doskonalsze kontrczarowanie, Maksymalizacja czaru, Skupienie na czarze (oczarowania), Wyzbycie się składnikówP, Żelazna wola, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko: 
Plan o praworządnym charakterze
Plan o praworządnym charakterze
Występowanie:
pojedynczo, drużyna (2–4) lub pluton (1 plus 7–18 robotników i 6–11 wojowników)
rój (1 plus 100–400 robotników, 11–40 wojowników, 4–7 nadzorców każdy z 1 zdominowanym stworzeniem oraz 5–8 myrmarchów)
Skala Wyzwania:
10
17
Skarb:
standardowy
podwójny standardowy
Charakter:
zawsze praworządny neutralny
zawsze praworządny neutralny
Rozwój:
13–18 KW (duży); 19–24 KW (wielki)
21–30 KW (wielki); 31–40 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 

Formity wyglądają na skrzyżowanie mrówki z centaurem. Ich ciała chroni czerwonobrunatna skorupa. Rozmiar i szczegóły wyglądu zależą od typu formita.
Walka
Formity to istoty agresywne, starające się ujarzmić każde napotkane stworzenie. Jeśli ich miasto-ul lub królowa staną przed najmniejszym choćby niebezpieczeństwem, natychmiast rzucą się do obrony i będą walczyć do śmierci. Ponadto każdy formit rzuci się do ataku, gdy otrzyma taki rozkaz od zwierzchnika.
Świadomość roju (zw): Wszystkie formity w promieniu 75 kilometrów od swej królowej są ze sobą w ciągłym kontakcie. Jeśli jeden dostrzeże jakieś niebezpieczeństwo, natychmiast dowiadują się o tym pozostałe. Jeżeli jeden z grupy da się zaskoczyć nieprzygotowany, pozostali również będą świadomi ataku. Żadnego formita w grupie nie należy uznawać za flankowanego, chyba że wszyscy są flankowani.
Robotnik
Nie potrafią mówić, lecz są w stanie przekazywać proste informacje (na przykład: niebezpieczeństwo) za pomocą mowy ciała. Komunikację umożliwia im natomiast zdolność świadomość roju. Niemniej niewielka inteligencja ogranicza liczbę pojęć, jakie robotnik jest w stanie przyswoić.
Typowy robotnik ma 90 centymetrów długości i wysokość „w tułowiu” około 75 centymetrów. Waży do 30 kilogramów. Jego górne kończyny nadają się jedynie do prac fizycznych.
Walka
Robotnicy walczą tylko w obronie miast-uli, przeciwników gryząc żuwaczkami.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną formita robotnika oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze praworządnym.
Leczenie poważnych ran (zc): ośmiu robotników może razem uleczyć ranną istotę – moc analogiczna do czaru leczenie poważnych ran (poziom czarującego = 7). Dla każdego z tych ośmiu jest to akcja całorundowa.
Scalanie (zc): trzech robotników może razem naprawić przedmiot – moc analogiczna do czaru scalenie (poziom czarującego = 7). Dla każdego z tych trzech jest to akcja całorundowa.
Wojownik
Świadomość roju umożliwia im opracowywanie planów bitew oraz składanie raportów dowódcom. Inaczej nie potrafią się porozumiewać.
Wojownicy zwykle mierzą 150 centymetrów długości i wysokość „w tułowiu” około 135 centymetrów. Ważą do 90 kilogramów.
Walka
Wojownicy walczą zaciekle, używając jednocześnie pazurów, gryząc oraz żądląc. Świadomość roju umożliwia im stosowanie skutecznej taktyki i koordynowanie niezwykłych ataków.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną formita wojownika oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze praworządnym.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 14, początkowy i drugorzędny efekt – 1k6 S. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Nadzorca
Te formity porozumiewają się tylko i wyłącznie telepatycznie, a czerpią energię z sił mentalnych istot, które dominują.
Nadzorcy są tych samych rozmiarów co wojownicy.
Walka
Nadzorcy w bitwach wykorzystują zdominowanych niewolników, którzy za nich walczą, jeśli tylko jest to konieczne. Zmuszeni, potrafią się jednak bronić – uderzając pazurami i żądląc.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną formita nadzorcy oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze praworządnym.
Zdominowanie potwora (zn): nadzorca ma prawo użyć zdominowania potwora jak zaklęcia na 10. poziomie czarującego (Wola ST 17 neguje), z tą jednak różnicą, iż ofiara może być dowolnego rodzaju, a rozmiaru maksymalnie dużego. Na istoty, którym rzut obronny się powiedzie, dominacja danego nadzorcy przez 24 godziny nie wpływa. Jeden formit tego rodzaju może w tym samym czasie dominować maksymalnie cztery istoty. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Zdominowane stworzenie (zw): nadzorca nigdy nie jest sam – zawsze towarzyszy mu jedno zdominowane stworzenie, które nie jest formitem (wybierz losowo jedną istotę o SW 4).
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 15, początkowy i drugorzędny efekt – 1k6 S. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Myrmarcha
Myrmarchy to elita społeczeństwa formitów. Posiadają oni własne cele i pragnienia, potrafią też twórczo myśleć.
Myrmarchy zwykle mierzą 210 centymetrów długości i około 165 centymetrów wysokości z przodu. Ważą do 750 kilogramów. Mają pazury na tyle sprawne, że jeśli chodzi o możliwości manualne, z powodzeniem da się je porównać do ludzkich palców. Noszą hełmy z brązu, które podkreślają ich pozycję (im bardziej wyszukany hełm, tym większy prestiż).
Myrmarchy mówią formickim i wspólnym.
Walka
Pazury i kończyny myrmarchów porównać można do palców i dłoni, więc istoty te nie wykorzystują ich w trakcie starcia. Czasem walczą na dystans miotając oszczepami, których ostrza pokryte są jadem z ich żądeł.
W trakcie walki myrmarchy wykazują się znaczną inteligencją. Pomagają podwładnym (jeśli ci biorą udział w starciu) oraz dowodzą, korzystając ze świadomości roju. Warto jednak pamiętać, że gdy przeciwnikiem myrmarchy jest istota chaotyczna, myśli on tylko i wyłącznie o jej zniszczeniu.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną formita myrmarchy oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze praworządnym.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 20, początkowy i drugorzędny efekt – 2k6 Zr. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – jasnosłyszenie/jasnowidzenie, magiczny krąg przeciw chaosowi, potężniejsza teleportacja, wykrycie chaosu, wykrycie myśli (ST 15), zauroczenie potwora (ST 17); 1/dzień – gniew porządku (ST 17), sentencja (ST 20). Poziom czarującego = 12. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Królowa
Królowa nie może się poruszać. Z poddanymi porozumiewa się dzięki mocom telepatycznym – otrzymuje informacje i wydaje rozkazy każdemu formitowi w zasięgu.
Ten formit mierzy około 3 metrów długości, ma być może 120 centymetrów wysokości, a waży zapewne gdzieś 1700–1800 kilogramów.
Królowa mówi formickim i wspólnym, choć telepatycznie jest w stanie porozumiewać się z każdym stworzeniem.
Walka
Królowa nigdy nie walczy, nie może się bowiem poruszać. Jeśli to konieczne, drużyna robotników i myrmarchów (bądź zdominowanych niewolników) przenosi ogromne cielsko tam, gdzie władczyni chce się udać. Zdarza się to jednak rzadko i przez większość czasu władczyni pozostaje w swej dobrze chronionej komnacie.
Choć królowa jest fizycznie niemal zupełnie nieaktywna, bez problemu rzuca zaklęcia i korzysta ze zdolności czaropodobnych – by bronić siebie i swego miasta-ula.
Czary: królowa rzuca czary wtajemniczeń jak 17-poziomowy zaklinacz.
Typowe znane czary zaklinacza (6/8/7/7/7/7/6/6/4, bazowe ST rzutu obronnego 15 + poziom czaru): 0 – dłoń maga, dotyk zmęczenia, mistyczny znak, odczytanie magii, odporność, otumanienie, światło, wybuch kwasu, wykrycie magii; 1 – identyfikacja, magiczny pocisk, rozumienie języków, tarcza, zbroja maga; 2 – hipnotyczny wzór, niewidzialność, ochrona przed strzałami, odporność na energię, płomienny promień; 3 – heroizm, niewykrywalność, rozproszenie magii, spowolnienie; 4 – czarne macki, dezorientacja, szpiegowanie, wykrycie szpiegowania; 5 – odesłanie, ściana mocy, stożek zimna, teleportacja; 6 – analiza dweomeru, odrzucenie, zadanie/misja; 7 – fale wyczerpania, przyzwanie potwora VII, wizja; 8 – pryzmatyczna ściana, tymczasowy zastój.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – gniew porządku (ST 19), jasnosłyszenie/jasnowidzenie, magiczny krąg przeciw chaosowi, proroctwo, sentencja (ST 22), tarcza prawa (ST 23), unieruchomienie potwora (ST 20), uspokojenie emocji (ST 17), widzenie prawdy, wykrycie chaosu, wykrycie myśli, zauroczenie potwora (ST 19). Poziom czarującego = 17. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Telepatia (zn): królowa może komunikować się telepatycznie z dowolnym inteligentnym stworzeniem, które znajduje się promieniu 75 kilometrów od niej i którego obecności jest świadoma.
Gargulec
 
Średni humanoid-potwór (ziemi)
Kostka Wytrzymałości:
4k8+19 (37 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
12 m (8 pól), latanie 18 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
16 (+2 Zr, +4 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+6
Atak:
pazury +6 wręcz (1k4+2)
Całkowity atak:
2 pazury +6 wręcz (1k4+2) oraz ugryzienie +4 wręcz (1k6+1) oraz bodnięcie +4 wręcz (1k6+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
redukcja obrażeń 10/magia, widzenie w ciemnościach 18 m, zastygnięcie w bezruchu
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +6, Wola +4
Atrybuty:
S 15, Zr 14, Bd 18, Int 6, Rzt 11, Cha 7
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +7* 
Atuty:
Twardość, Wielokrotny atak 
Środowisko:
każde
Występowanie:
pojedynczo, para lub skrzydło (5–16)
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
5–6 KW (średni); 7–12 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+5

Z wyglądu gargulce to kamienne posągi – potrafią w nieskończoność siedzieć nieruchomo. Chętnie korzystają z tej umiejętności i tym podstępem zaskakują wrogów. Nie potrzebują pożywienia, wody ani powietrza, lecz często pożerają pokonanych – dla samej przyjemności zadawania bólu.
Opisywane stworzenia posługują się wspólnym i ziemnym.
Walka
Gargulce albo pozostają w bezruchu, po czym nagle atakują, albo też pikują na ofiarę.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną gargulca traktuje się jak oręż magiczny.
Zastygnięcie w bezruchu (zw): gargulec potrafi trwać w bezruchu, a wtedy wygląda jak posąg. Obserwator musi wykonać udany test Spostrzegawczości (ST 20), aby dostrzec, że tak naprawdę jest to żywa istota.
Umiejętności: gargulec otrzymuje premię rasową +2 do testów Nasłuchiwania, Spostrzegawczości oraz Ukrywania się.
* Premia do Ukrywania się rośnie do +8, jeżeli istota chowa się na tle kamienia.
Kapoacint
Ci kuzyni gargulców należą do podtypu stworzenie wodne. Ich szybkość naziemna wynosi 12 metrów, a pływania – 18 metrów (nie potrafią latać, nie mają zatem prędkości latania). Występują w wodnym środowisku.
Gargulce jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła +4, Zręczność +4, Budowa +8, Intelekt –4, Charyzma –4.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna gargulca to 12 metrów. Posiada również szybkość latania 18 metrów (przeciętna).
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: gargulec rozpoczyna z czterema poziomami humanoida-potwora, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 4k8, bazową premię do ataku +4 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +1, Ref +4 i Wola +4.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez gargulca poziomy humanoida-potwora zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 7 × (2 + modyfikator z Int). Jego umiejętności klasowe to – Nasłuchiwanie, Spostrzegawczość oraz Ukrywanie się. Gargulec otrzymuje premię rasową +2 do testów Nasłuchiwania, Spostrzegawczości oraz Ukrywania się oraz dodatkową premię +8 do testów Ukrywania się, jeżeli chowa się na tle kamienia.
— Atuty rasowe: posiadane przez gargulca poziomy humanoida-potwora zapewniają mu dwa atuty.
— Premia z naturalnego pancerza +4.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): redukcja obrażeń 10/magia, zastygnięcie w bezruchu.
— Automatyczne języki: wspólny. Premiowe języki: elfi, giganci, gnomi, krasnoludzki, niziołczy, powietrzny, ziemny.
— Ulubiona klasa: wojownik.
— Dostosowanie poziomu +5.
Ghaele
 
Średni przybysz (chaotyczny, dobry, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
10k8+20 (65 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
15 m (10 pól), latanie 45 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
25 (+1 Zr, +14 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 24,or
14 (+1 Zr, +3 odbicie), dotyk 14, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+10/+17
Atak:
święty miecz dwuręczny +4 +21 wręcz (2k6+14/19–20) lub promień świetlny +11 dotykowy dystansowy (2k12)
Całkowity atak:
święty miecz dwuręczny +4 +21/+16 wręcz (2k6+14/19–20) lub 2 promień świetlny +11 dotykowy dystansowy (2k12)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
czary, wzrok, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
aura ochronna, języki, niepodatność na elektryczność i petryfikację, odporność na ogień 10 i zimno 10 odporność na czary 28, redukcja obrażeń 10/zło i zimne żelazo, różne kształty, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +8, Wola +10
Atrybuty:
S 25, Zr 12, Bd 15, Int 16, Rzt 17, Cha 16
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +14, Dyplomacja +5, Jeździectwo +16, Koncentracja +15, Nasłuchiwanie +16, Postępowanie ze zwierzętami +16, Spostrzegawczość +16, Ukrywanie się +14, Używanie lin +1 (+3 względem pęt), Wiedza (dowolne dwie) +16, Wyczucie pobudek +16, Wyzwalanie się +14 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsze przewracanie, Doskonalsze rozbrajanie, Wyszkolenie w walce 
Środowisko:
plan o charakterze chaotycznym dobrym
Występowanie:
pojedynczo, para lub oddział (3–5)
Skala Wyzwania:
13
Skarb:
brak monet; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
zawsze chaotyczny dobry
Rozwój:
11–15 KW (średni); 16–30 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Te istoty mogą przybrać postać bezcielesnych kul o niezwykłych, nieziemskich barwach; mają wówczas 1,5 metra średnicy. Przeciętny ghaele mierzy 180 centymetrów i waży około 85 kilogramów.
Ghaele mówią niebiańskim, piekielnym oraz smoczym, ale dzięki zdolności języki mogą się porozumiewać z niemal każdym stworzeniem.
Walka
Ghaele – jeśli już biorą udział w starciu – od podstępów wolą bezpośrednią walkę i niszczące ataki. Zwykle na czas bitwy przyjmują postać humanoida i dzierżą gorejące czerwonym światłem wielkie święte miecze dwuręczne +4. Ghaele, któremu zależy na ruchliwości, przybiera kształt kuli i razi przeciwników promieniami świetlnymi.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną ghaele oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i dobrym.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – deszcz kolorów (ST 14), leczenie lekkich ran (ST 14), nieustający płomień, potężniejsza niewidzialność (tylko na siebie), potężniejsza teleportacja (tylko na siebie plus przedmioty o wadze do 25 kilogramów), przebranie, rozproszenie magii, rozumienie języków, tańczące światła, unieruchomienie potwora (ST 18), wspomożenie, wykrycie myśli (ST 15), wykrycie zła, zaawansowany obraz (ST 16), zauroczenie potwora (ST 17), zobaczenie niewidzialnego; 1/dzień – pryzmatyczny deszcz (ST 20), ściana mocy, wyładowanie łańcuchowe (ST 19). Poziom czarującego = 12. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Czary: ghaele w postaci humanoidalnej może rzucać czary objawień jak kapłan 14. poziomu. Ma dostęp do dwóch z następujących domen: chaos, dobro, powietrze, rośliny oraz zwierzęta (plus dowolne zależne od bóstwa). ST rzutu obronnego oparto na Roztropności.
Typowe przygotowane zaklęcia kapłana (6/7/7/6/5/4/4/3; ST rzutu obronnego 13 + poziom czaru): 0 – cnota, leczenie drobnych ran, odporność, przewodnictwo, światło, wykrycie magii; 1 – błogosławieństwo, boska łaska, nieprzenikniona mgła, rozkaz, sanktuarium, tarcza wiary, uspokojenie zwierzęcia*; 2 – charakter oręża, przełamanie paraliżu, słabsze przywrócenie energii życiowej, strefa prawdy, unieruchomienie zwierzęcia*, wspomożenie, wytrzymałość niedźwiedzia; 3 – modlitwa, oddychanie wodą, piekące światło, postać gazowa*, przełamanie klątwy, światło dnia; 4 – boska moc, ochrona przed śmiercią, odesłanie, przywrócenie energii życiowej, przyzwanie sojusznika natury IV (zwierzęta)*; 5 – kontrolowanie wiatrów*, ogniste uderzenie, widzenie prawdy, wskrzeszenie; 6 – bariera z ostrzy, uzdrowienie, wygnanie, wyładowanie łańcuchowe*; 7 – przyzwanie potwora VII, święte słowo, zwierzęce kształty*.
* Czar domenowy. Domeny: powietrze i zwierzęta.
Wzrok (zn): w postaci humanoidalnej; wzrok zabija złe stworzenia o 5 lub mniej KW, zasięg 18 metrów, Wola ST 18 neguje. Nawet jeśli rzut obronny zakończy się powodzeniem, istota na 2k10 rund pada ofiarą efektu analogicznego do czaru strach. Istoty, które nie są złe, oraz złe stworzenia o więcej niż 5 KW też wykonują rzut obronny na Wolę (ST 18) – nieudany oznacza, iż padają ofiarą efektu analogicznego do zaklęcia strach. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Promień świetlny (zw): ghaele w formie kuli może strzelać świetlnymi promieniami na zasięg 90 metrów. Ten atak przebija redukcję obrażeń każdego typu.
Różne kształty (zn): ghaele może w standardowej akcji zmieniać swe kształty pomiędzy postacią humanoidalną a kulą. W pierwszej z wymienionych form nie ma prawa latać ani używać promienia świetlnego. Może natomiast wykorzystywać swój wzrok oraz zdolności czaropodobne, a także wykonywać fizyczne ataki i rzucać zaklęcia. Z kolei w drugiej ze wspomnianych form ma prawo atakować promieniem świetlnym, a także używać zdolności czaropodobnych, nie może natomiast rzucać zaklęć ani korzystać ze wzroku. Kula jest bezcielesna i ghaele w tej postaci nie ma wartości Siły.
Istota może pozostać w danej formie dopóki nie przybierze nowej, czyli dowolnie długo. Przemiany nie można rozproszyć. Po śmierci ghaele nie powraca też do jakiejś szczególnej postaci. Natomiast czar widzenie prawdy ujawnia obecność obu form.
Aura ochronna (zn): ta zdolność zapewnia każdemu w promieniu 6 metrów od ghaele premię z odbicia +4 do KP i premię z odporności +4 do rzutów obronnych względem ataków wykonywanych przez złe istoty oraz wywołanych przez nie efektów. W pozostałych aspektach działa jak magiczny krąg przeciw złu oraz słabszy klosz niewrażliwości, oba o promieniu 6 metrów (poziom czarującego jest równy KW ghaele). Obronnych efektów działania kręgu nie uwzględniono w statystykach ghaele.
Języki (zn): ghaele potrafi rozmawiać z dowolnym stworzeniem posługującym się jakąś mową – moc analogiczna do czaru języki (poziom czarującego = 14). Ta zdolność jest zawsze aktywna.
Ghoul
 
Ghoul
Ghast
 
Średni nieumarły
Średni nieumarły
Kostka Wytrzymałości:
2k12 (13 pw)
4k12+3 (29 pw)
Inicjatywa:
+2
+3
Szybkość:
9 m (6 pól)
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
14 (+2 Zr, +2 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 12
17 (+3 Zr, +4 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+2
+2/+5
Atak:
ugryzienie +2 wręcz (1k6+1 plus paraliż)
ugryzienie +5 wręcz (1k8+3 plus paraliż)
Całkowity atak:
ugryzienie +2 wręcz (1k6+1 plus paraliż) oraz 2 pazury +0 wręcz (1k3 plus paraliż)
ugryzienie +5 wręcz (1k8+3 plus paraliż) oraz 2 pazury +3 wręcz (1k4+1 plus paraliż)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
ghoulowa gorączka, paraliż
ghoulowa gorączka, paraliż, smród
Specjalne cechy:
cechy nieumarłych, odporność na odpędzanie +2, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy nieumarłych, odporność na odpędzanie +2, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +0, Ref +2, Wola +5
Wytr +1, Ref +4, Wola +6
Atrybuty:
S 13, Zr 15, Bd — , Int 13, Rzt 14, Cha 12
S 17, Zr 17, Bd — , Int 13, Rzt 14, Cha 16
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Skakanie +5, Spostrzegawczość +7, Ukrywanie się +6, Wspinaczka +5, Zachowanie równowagi +6 
Ciche poruszanie się +8, Skakanie +9, Spostrzegawczość +8, Ukrywanie się +8, Wspinaczka +9, Zachowanie równowagi +7 
Atuty:
Wielokrotny atak
Twardość, Wielokrotny atak 
Środowisko:
każde
(lacedon: każde wodne)
każde
Występowanie:
pojedynczo, banda (2–4) lub sfora (7–12)
pojedynczo, banda (2–4) lub sfora (2–4 plus 7–12 ghouli)
Skala Wyzwania:
1
3
Skarb:
żaden
standardowy
Charakter:
zawsze chaotyczny zły
zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
3 KW (średni)
5–8 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 

Ghoule mówią językiem, jakim posługiwały się za życia (zwykle wspólnym).
Walka
Jeśli to możliwe, ghoule atakują z zaskoczenia – wyskakują zza grobowców lub z mauzoleów, bądź też wyłaniają się z płytkich grobów.
Ghoulowa gorączka (zn): choroba – ugryzienie, Wytrwałość ST 12, okres wylęgania 1 dzień, obniżenie 1k3 Bd i 1k3 Zr. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Zarażony niniejszą dolegliwością humanoid, który umrze w wyniku jej działania, przemienia się w ghoula i powstaje z martwych o najbliższej północy. Taki nieumarły nie posiada żadnych zdolności, jakie cechowały stworzenie za życia. Nie znajduje się pod kontrolą innego ghoula, ale czuje głód mięsa żywych istot i zachowuje się jak nieumarli opisywanego rodzaju. Humanoid o 4 lub więcej Kostkach Wytrzymałości przemienia się w ghasta, nie ghoula.
Paraliż (zw): istoty, które ghoul ugryzł lub trafił pazurami, muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 12) – nieudany oznacza paraliż na 1k4+1 rundę. Elfy są niepodatne na ten paraliż. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Lacedon
Lacedony to kuzyni ghouli, zaliczani do podtypu stworzenie wodne. Ci nieumarli czają się wśród raf lub w innych miejscach, w których często toną statki. Pływają z szybkością 9 metrów, a ich prędkość naziemna również wynosi 9 metrów. Występują tylko w wodnym środowisku.
Ghast
Jeśli chodzi o wygląd, ci nieumarli nie różnią się od ghouli. Są jednak znacznie sprytniejsi i niebezpieczniejsi.
Walka
Ghoulowa gorączka (zn): choroba – ugryzienie, Wytrwałość ST 15, okres wylęgania 1 dzień, obniżenie 1k3 Bd i 1k3 Zr. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Paraliż (zw): istoty, które ghast ugryzł lub trafił pazurami, muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza paraliż na 1k4+1 rundę. Nawet elfy są podatne na ten paraliż. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Smród (zw): ghasta otacza przytłaczający odór śmierci i rozkładu. Istoty znajdujące się w promieniu 3 metrów od nieumarłego muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza trwające 1k6+4 minuty osłabienie. Na istoty, którym rzut obronny się powiedzie, smród danego ghasta przez 24 godziny nie wpływa. Czary opóźnienie działania trucizny czy neutralizacja trucizny negują osłabienie istoty, na którą zostaną rzucone. Na stworzenia niepodatne na trucizny opisany efekt nie wpływa. Z kolei stworzenia posiadające odporność na trucizny stosują w rzucie obronnym normalną premię. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Gigant
Wszyscy przedstawiciele tej rasy mówią gigancim. Osobnicy posiadający Intelekt o wartości przynajmniej 10, posługują się też wspólnym.
Walka
Giganci wielbią walczyć wręcz. Cenią ciężką dwuręczną broń, którą posługują się z imponującą biegłością. Są jednak na tyle sprytni, że najpierw osłabiają wroga walcząc na dystans, miotając ulubionymi wielkimi głazami.
Miotanie głazami (zw): dorośli giganci rzucają głazami, otrzymując rasową premię +1 do testów ataków. Gigant rozmiaru przynajmniej dużego może ciskać głazami (małe przedmioty) ważącymi 20–25 kilogramów na dystans równy maksymalnie przyrost zasięgu razy 5. Wspomniany przyrost zasięgu zależy od gatunku giganta. Gigant rozmiaru wielkiego może miotać głazami ważącymi 30–40 kilogramów (średnie przedmioty).
Chwytanie głazów (zw): gigant rozmiaru przynajmniej dużego może chwytać małe, średnie lub duże głazy (bądź pociski o podobnym kształcie). Raz na rundę gigant, który normalnie zostałby trafiony kamieniem, może wykonać rzut obronny na Refleks (akcja darmowa), by złapać pocisk. ST wynosi 15 w przypadku małych głazów, 20 w przypadku średnich, a 25 – dużych (jeśli pocisk jest obdarzony magiczną premią do ataku, ST wzrasta o jej wartość). Gigant musi być przygotowany i świadomy ataku, aby wykonać próbę pochwycenia pocisku.
Gigant burzowy
 
Wielki gigant
Kostka Wytrzymałości:
19k8+114 (199 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
10,5 m (7 pól), pływanie 9 m (6 pól) w napierśniku; bazowa szybkość 15 m, pływanie 12 m
Klasa Pancerza:
27 (–2 rozmiar, +2 Zr, +12 naturalny, +5 napierśnik), dotyk 10, nieprzygotowany 25
Bazowy atak/zwarcie:
+14/+36
Atak:
miecz dwuręczny +26 wręcz (4k6+21/19–20) lub walnięcie +26 wręcz (1k6+14) lub łuk długi refleksyjny (premia z S +14) +14 dystansowo (3k6+14/×3)
Całkowity atak:
miecz dwuręczny +26/+21/+16 wręcz (4k6+21/19–20) lub 2 walnięcie +26 wręcz (1k6+14) lub łuk długi refleksyjny (premia z S +14) +14/+9/+4 dystansowo (3k6+14/×3)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
chwytanie głazów, niepodatność na elektryczność, oddychanie wodą, swoboda działania, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +17, Ref +8, Wola +13
Atrybuty:
S 39, Zr 14, Bd 23, Int 16, Rzt 20, Cha 15
Umiejętności:
Dyplomacja +4, Koncentracja +26, Nasłuchiwanie +15, Pływanie +18*, Rzemiosło (dowolne jedno) +13, Skakanie +24, Spostrzegawczość +25, Wspinaczka +20, Wyczucie pobudek +15, Występy (śpiew) +12, Zastraszanie +12 
Atuty:
Doskonalsze roztrzaskiwanie, Doskonalsza szarża byka, Imponujący cios, Potężny atak, Rozszczepienie, Zmysł walki, Żelazna wola 
Środowisko:
góry w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub rodzina (2–4 plus 35% niewalczących plus jeden zaklinacz lub kapłan 7-10. poziomu plus 1–2 roki, 2–5 gryfów lub 2–8 kotów morskich)
Skala Wyzwania:
13
Skarb:
standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
często chaotyczny dobry
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
— 

Bardzo rzadko przedstawiciele tego gatunku mają fioletową skórę. Wówczas ich włosy są ciemnofioletowe lub granatowe, a ich oczy srebrne bądź purpurowe. Dorośli mierzą do 6,3 metra wzrostu i ważą około 6 ton. Giganci burzowi dożywają 600 lat.
Giganci burzowi zwykle noszą krótkie, luźne tuniki spięte pasem oraz opaski na głowach. Chodzą boso lub w sandałach. Zwykle dekorują się kilkoma ozdobami – prostą, lecz bardzo dobrze wykonaną biżuterią: często są to bransolety noszone na nogach (zwykle tak ozdabiają się bosonodzy giganci), pierścienie lub obręcze. Wiodą cichy, wypełniony rozmyśleniami żywot i spędzają większość czasu dumając o świecie, komponując oraz wykonując muzykę, a także uprawiając ziemię bądź zbierając pożywienie.
Walka
Giganci burzowi rzadko miotają głazami – używają raczej broni i zdolności czaropodobnych. Posługują się ogromnymi refleksyjnymi długimi łukami o przyroście zasięgu wynoszącym 54 metry.
Zdolności czaropodobne: 1/dzień – wezwanie błyskawic (ST 15), wyładowanie łańcuchowe (ST 18). Poziom czarującego = 15. 2/dzień – kontrolowanie pogody, lewitacja. Poziom czarującego = 20. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Oddychanie wodą (zw): gigant burzowy może nieskończenie długo oddychać pod wodą i bez problemu używa w tej sytuacji zdolności czaropodobnych.
Swoboda działania (zn): gigant burzowy cały czas znajduje się pod wpływem swobody działania, mocy analogicznej do zaklęcia (poziom czarującego = 20). Efekt można rozproszyć, ale istota ma prawo go odtworzyć w swej następnej turze w darmowej akcji.
Umiejętności: gigant burzowy posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze też ma prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
* Podczas pływania gigant burzowy ignoruje wszelkie kary wynikające z dźwiganego przezeń wyposażenia.
Giganci burzowi jako postacie tła
Około 20% dorosłych gigantów burzowych to zaklinacze lub kapłani. Ci ostatni mają dostęp do dowolnych dwóch z następujących domen: dobro, chaos, ochrona oraz wojna.
Gigant chmurowy
 
Wielki gigant (powietrza)
Kostka Wytrzymałości:
17k8+102 (178 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
25 (–2 rozmiar, +1 Zr, +12 naturalny, +4 koszulka kolcza), dotyk 9, nieprzygotowany 24
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+32
Atak:
olbrzymi morgensztern +22 wręcz (4k6+18) lub walnięcie +22 wręcz (1k6+12) lub głaz +12 dystansowo (2k8+12)
Całkowity atak:
olbrzymi morgensztern +22/+17/+12 wręcz (4k6+18) lub 2 walnięcie +22 wręcz (1k6+12) lub głaz +12 dystansowo (2k8+12)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
miotanie głazami, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
chwytanie głazów, ogromny oręż, węch, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +16, Ref +6, Wola +10
Atrybuty:
S 35, Zr 13, Bd 23, Int 12, Rzt 16, Cha 13
Umiejętności:
Dyplomacja +3, Nasłuchiwanie +15, Rzemiosło (dowolne jedno) +11, Spostrzegawczość +15, Wspinaczka +19, Wyczucie pobudek +9, Występy (instrumenty strunowe) +2, Zastraszanie +11 
Atuty:
Doskonalsze obalanie, Doskonalsza szarża byka, Imponujący cios, Potężny atak, Rozszczepienie, Żelazna wola 
Środowisko:
Góry w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, banda (2–4), rodzina (2–4 plus 35% niewalczących plus jeden zaklinacz lub kapłan 4–7. poziomu plus 2–5 gryfów lub 2–8 złowieszczych lwów) lub gromadka (6–9 plus jeden zaklinacz lub kapłan 4–7. poziomu plus 2–5 gryfów lub 2–8 złowieszczych lwów) 
Skala Wyzwania:
11
Skarb:
standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
zwykle neutralny dobry lub neutralny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
— 

Skórę giganci chmurowi mają różnej barwy – jasnego nieba albo też mlecznobiałą. Ich włosy są srebrnobiałe lub miedziane, a oczy zawsze niebieskie i błyszczące. Dorośli mężczyźni mierzą do 5,4 metra wzrostu, a ważą około 2,5 tony. Kobiety są nieco niższe i lżejsze. Giganci chmurowi dożywają 400 lat.
Ci giganci noszą możliwie najlepsze stroje i chętnie ozdabiają ciała biżuterią. Wielu z nich uważa, iż wygląd odzwierciedla pozycję. Im lepsze ubranie i wspanialsza biżuteria, tym znaczniejszy ich posiadacz. Cenią również muzykę – większość potrafi grać na co najmniej jednym instrumencie (najbardziej lubią harfę).
Walka
Giganci chmurowi tworzą dobrze zorganizowane oddziały, a podczas walki korzystają z pieczołowicie przygotowanych planów taktycznych. Lubią ścierać się z przeciwnikiem znajdującym się niżej od nich. Zwykle starają się okrążyć wroga i zasypać go gradem głazów oraz magią, której używa przynajmniej kilku gigantów.
Miotanie głazami (zw): gigant chmurowy miota głazami z przyrostem zasięgu 42 metry.
Zdolności czaropodobne: 3/dzień – lewitacja (gigant plus 1000 kilogramów), nieprzenikniona mgła; 1/dzień – chmura mgły. Poziom czarującego = 15.
Ogromny oręż (zw): gigant chmurowy walczy bez kar pokaźnych rozmiarów dwuręcznym morgenszternem (wystarczającej wielkości dla istoty olbrzymiego rozmiaru).
Giganci chmurowi jako postacie tła
Pośród ogniowych gigantów trafiają się zaklinacze oraz kapłani. Ci ostatni posiadają dostęp do dowolnych dwóch z następujących domen: dobro, leczenie, siła oraz słońce – w przypadku dobrych gigantów; oszustwo, śmierć oraz zło – w przypadku złych.
Gigant kamienny
 
Duży gigant (ziemi)
Kostka Wytrzymałości:
14k8+56 (119 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m w zbroi skórzanej (6 pól); bazowa szybkość 12 m
Klasa Pancerza:
25 (–1 rozmiar, +2 Zr, +11 naturalny, +3 zbroja skórzana), dotyk 11, nieprzygotowany 23
Bazowy atak/zwarcie:
+10/+22
Atak:
maczuga dwuręczna +17 wręcz (2k8+12) lub walnięcie +17 wręcz (1k4+8) lub głaz +11 dystansowo (2k8+12)
Całkowity atak:
maczuga dwuręczna +17/+12 wręcz (2k8+12) lub 2 walnięcie +17 wręcz (1k4+8) lub głaz +11 dystansowo (2k8+12)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
miotanie głazami
Specjalne cechy:
chwytanie głazów, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +13, Ref +6, Wola +7
Atrybuty:
S 27, Zr 15, Bd 19, Int 10, Rzt 12, Cha 11
Umiejętności:
Skakanie +11, Spostrzegawczość +12, Ukrywanie się +6*, Wspinaczka +11 
Atuty:
Bezpośredni strzał, Potężny atak, Precyzyjny strzał, Zmysł walki, Żelazna wola
Środowisko:
góry w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, banda (2–5), gromadka (6–9 plus 35% niewalczących), łupieżcza/łowiecka/kupiecka drużyna (6–9 plus 1 starszy) lub plemię (21–30 plus 35% niewalczących plus 1–3 starszy 3–6 złowieszczych niedźwiedzi)
Skala Wyzwania:
8 (starszy 9)
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+4 (starszy +6)

Najchętniej ubierają się w ciemnobrązowe lub ciemnoszare skórzane stroje, zlewające się z głazami, w otoczeniu których żyją.
Dorośli mierzą do 3,6 metra wzrostu, a ważą około 750 kilogramów. Kamienni giganci dożywają 800 lat.
Walka
Jeśli jest tylko taka możliwość, kamienni giganci starają się walczyć na dystans. Gdy jednak nie mogą uniknąć walki wręcz, posługują się ogromnymi kamiennymi maczugami.
Ci giganci lubują się w stosowaniu prostej taktyki. Polega ona na tym, iż stoją w bezruchu, przez co zlewają się z otoczeniem, po czym nagle ciskają głazami, zaskakując wrogów.
Miotanie głazami (zw): gigant kamienny miota głazami z przyrostem zasięgu 54 metrów. Rzucając głazami używa obu rąk.
Chwytanie głazów (zw): gigant kamienny otrzymuje premię rasową +4 do rzutów obronnych na Refleks, gdy próbuje chwycić głaz.
Umiejętności: * kamienny gigant otrzymuje premię rasową +8 do testów Ukrywania się, jeśli znajduje się na kamienistym terenie.
Starszyzna kamiennych gigantów
Nieliczni kamienni giganci zdobywają specjalne zdolności, których działanie wynika ze środowiska, w jakim żyją. To tzw. starszyzna. Jej członkowie posiadają Charyzmę wartości przynajmniej 15 oraz zdolności czaropodobne, których używają na 10. poziomie zaklinacza. Raz dziennie mogą wykorzystać kształtowanie kamienia, pogawędkę z kamieniem oraz albo przemianę skały w błoto albo przemianę błota w skałę (ST 17). ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie. Jeden na dziesięciu członków starszyzny jest zaklinaczem, zwykle na poziomie od 3. do 6.
Giganci kamienni jako bohaterowie
Tych silnych, milczących samotników rzadko widuje się na ziemiach ludzi.
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła +16, Zręczność +4, Budowa +8, Roztropność +2.
— Duży rozmiar. Kara –1 do Klasy Pancerza, kara –1 do testów ataków, kara –4 do testów Ukrywania się, premia +4 do testów zwarcia, limity udźwigu i unoszonego ciężaru ulegają podwojeniu w stosunku do bohaterów średniego rozmiaru.
— Przestrzeń/zasięg: 3 metry/3 metry.
— Bazowa szybkość naziemna giganta kamiennego to 12 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów i widzenie w słabym świetle.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: gigant kamienny rozpoczyna z czternastoma poziomami giganta, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 14k8, bazową premię do ataku +10 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +9, Ref +4 i Wola +4.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez giganta kamiennego poziomy giganta zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 17 × (2 + modyfikator z Int). Jego umiejętności klasowe to – Nasłuchiwanie, Spostrzegawczość, Ukrywanie się oraz Wspinaczka. Gigant kamienny otrzymuje też premię rasową +8 do testów Ukrywania się w skalistym terenie.
— Atuty rasowe: posiadane przez giganta kamiennego poziomy giganta zapewniają mu pięć atutów.
— Premia z naturalnego ataku +11.
— Specjalne ataki (patrz wcześniej): miotanie głazami.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): chwytanie głazów.
— Automatyczne języki: giganci. Premiowe języki: elfi, goblini, orkowy, smoczy, wspólny.
— Ulubiona klasa: barbarzyńca.
— Dostosowanie poziomu +4.
Gigant lodowy
 
Gigant lodowy
Jarl gigantów lodowych, rycerz ciemności 8. poziomu
 
Duży gigant (zimna)
Duży gigant (zimna)
Kostka Wytrzymałości:
14k8+70 (133 pw)
14k8+84 plus 8k10+48 (231 pw)
Inicjatywa:
–1
+5
Szybkość:
12 m (8 pól)
9 m w pełnej zbroi płytowej +2 (6 pól); bazowa szybkość 12 m
Klasa Pancerza:
21 (–1 rozmiar, –1 Zr, +9 naturalny, +4 koszulka kolcza), dotyk 8, nieprzygotowany 21
29 (–1 rozmiar, +1 Zr, +9 naturalny, +10 pełna zbroja płytowa +2), dotyk 10, nieprzygotowany 28
Bazowy atak/zwarcie:
+10/+23
+18/+33
Atak:
topór dwuręczny +18 wręcz (3k6+13/×3) lub walnięcie +18 wręcz (1k4+9) lub głaz +9 dystansowo (2k6+9)
topór dwuręczny mrozu +2 +30 wręcz (3k6+18/×3 plus 1k6 zimno) lub walnięcie +28 wręcz (1k4+11) lub głaz +18 dystansowo (2k6+11)
Całkowity atak:
topór dwuręczny +18/+13 wręcz (3k6+13/×3) lub 2 walnięcie +18 wręcz (1k4+9) lub głaz +9 dystansowo (2k6+9)
topór dwuręczny mrozu +2 +30/+25/+20/+15 wręcz (3k6+18/×3 plus 1k6 zimno) lub 2 walnięcie +28 wręcz (1k4+11) lub głaz +18 dystansowo (2k6+11)
Przestrzeń/zasięg: 
3 m/3 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
miotanie głazami
miotanie głazami, podstępny atak +2k6, ugodzenie dobra 
Specjalne cechy:
chwytanie głazów, niepodatność na zimno, widzenie w słabym świetle, wrażliwość na ogień 
aura rozpaczy, aura zła, chwytanie głazów, mroczne błogosławieństwo, niepodatność na zimno, odporność na ogień 10, rozkazywanie nieumarłym, stosowanie trucizny, widzenie w słabym świetle, wrażliwość na ogień, wykrycie dobra 
Rzuty obronne:
Wytr +14, Ref +3, Wola +6
Wytr +25, Ref +13, Wola +13
Atrybuty:
S 29, Zr 9, Bd 21, Int 10, Rzt 14, Cha 11
S 32, Zr 12, Bd 22, Int 10, Rzt 12, Cha 18
Umiejętności:
Rzemiosło (dowolne jedno) +6, Skakanie +17, Spostrzegawczość +12, Wspinaczka +13, Zastraszanie +6 
Jeździectwo +11, Skakanie +17, Spostrzegawczość +5, Ukrywanie się +2, Wiedza (religia) +2, Wspinaczka +17 
Atuty:
Doskonalsze obalanie, Doskonalsze roztrzaskiwanie, Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie 
Błyskawiczny refleks, Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsze roztrzaskiwanie, Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie, Szybkie dobywanie broni, Żelazna wola 
Środowisko:
góry w klimacie zimnym
góry w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo, banda (2–5), gromadka (6–9 plus 35% niewalczących plus jeden adept lub kapłan 1–2. poziomu), drużyna łowiecka/łupieżcza (6–9 plus 35% niewalczących plus jeden adept lub zaklinacz 3–5. poziomu plus 2–4 zimowe wilki i 2–3 ogry) lub plemię (21–30 plus jeden adept, kapłan lub zaklinacz 6–7. poziomu plus 12–30 zimowych wilków, 12–22 ogry oraz 1–2 młode białe smoki)
pojedynczo lub z plemieniem
Skala Wyzwania:
9
17
Skarb:
standardowy
standardowy
Charakter:
często chaotyczny zły
zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+4
— 

Włosy mają jasnoniebieskie lub brudnożółte, a ich oczy są podobnego koloru. Noszą skóry oraz futra. Ponadto ozdabiają się wszelką posiadaną biżuterią. Wojownicy zakładają koszulki kolcze oraz metalowe hełmy zdobne w rogi lub pióra.
Dorosły mężczyzna mierzy do 4,5 metra wzrostu, a waży około 1400 kilogramów. Kobiety są nieco niższe i lżejsze, lecz poza tym nie różnią się od mężczyzn. Lodowi giganci dożywają 250 lat.
Walka
Lodowi giganci zwykle rozpoczynają starcie trzymając się na dystans i miotając głazami. Dopiero gdy skończą im się kamienie lub gdy przeciwnik blisko podejdzie, chwytają za pokaźnych rozmiarów topory.
Jeśli chodzi o strategię walki, to lodowi giganci lubują się w organizowaniu zasadzek – ukrywają się w zaspie na szczycie śniegowego lub lodowego zbocza. W tej sytuacji przeciwnikom trudno ich nie tylko zauważyć, ale i dosięgnąć.
Miotanie głazami (zw): gigant lodowy miota głazami z przyrostem zasięgu 36 metrów.
Lodowi giganci jako postacie tła
Pośród lodowych gigantów trafiają się kapłani, posiadający dostęp do dowolnych dwóch z następujących domen: chaos, wojna, zniszczenie oraz zło (większość wybiera wojnę lub zniszczenie, a niektórzy obie te domeny).
Jarl gigantów lodowych
Wodzami gigantów lodowych często zostają barbarzyńcy, kapłani, wojownicy lub zaklinacze. Niemniej czasem do przywództwa dochodzą najbardziej źli i najokrutniejsi przedstawiciele tej rasy, którzy zostają rycerzami ciemności.
Opisany tu jarl posiada wszystkie cechy oraz zdolności typowego giganta lodowego, a także inne moce (patrz statystyki) wynikające z klasy prestiżowej rycerz ciemności. Oto szczegółowe informacje dotyczące kilku z nich.
Aura rozpaczy (zn): tego jarla otacza szkodliwa aura nakładająca na wszystkich wrogów w promieniu 3 metrów wokół niego karę –2 do każdego rzutu obronnego.
Aura zła (zw): ten jarl emanuje silną aurą zła (patrz czar wykrycie zła) – jak kapłan złego bóstwa 8. poziomu.
Rozkazywanie nieumarłym (zn): ten jarl może rozkazywać i karcić nieumarłych jak kapłan 6. poziomu.
Mroczne błogosławieństwo (zn): ten jarl otrzymuje premię do wszystkich rzutów obronnych równą modyfikatorowi z Charyzmy
Wykrycie dobra (zc): na życzenie ten jarl może użyć wykrycia dobra jak zdolności czaropodobnej, duplikując efekt zaklęcia o tej samej nazwie.
Stosowanie trucizny: rycerz ciemności jest szkolony w posługiwaniu się truciznami – nigdy nie ryzykuje, że przypadkowo sam się zatruje, gdy nakłada toksynę na ostrze.
Ugodzenie dobra (zn): dwa razy dziennie ten jarl może spróbować ugodzić dobro wykonując normalny atak wręcz. Do testu ataku dodaje wówczas premię z Charyzmy +4, a jeśli trafi, zadaje 8 dodatkowych obrażeń (1 na poziom rycerza ciemności). Jeżeli przez przypadek ugodzi istotę, która nie jest dobra, niniejsza zdolność nie działa, niemniej została ona w ten sposób wykorzystana na dany dzień.
Typowe przygotowane zaklęcia rycerza ciemności (3/1; ST rzutu obronnego 11 + poziom czaru): 1 – magiczna broń, wywołanie strachu, zagłada; 2 – siła byka.
Dobytek: topór dwuręczny mrozu +2, pełna zbroja płytowa +2, płaszcz charyzmy +2, pierścień słabej odporności na energię (ogień), 2 dawki trucizny z krwiokorzenia (korzyści wynikające z owych przedmiotów uwzględniono w statystykach).
Gigant ogniowy
 
Duży gigant (ognia)
Kostka Wytrzymałości:
15k8+75 (142 pw)
Inicjatywa:
–1
Szybkość:
9 m w zbroi półpłytowej (6 pól); bazowa szybkość 12 m
Klasa Pancerza:
23 (–1 rozmiar, –1 Zr, +8 naturalny, +7 zbroja półpłytowa), dotyk 8, nieprzygotowany 23
Bazowy atak/zwarcie:
+11/+25
Atak:
miecz dwuręczny +20 wręcz (3k6+15) lub walnięcie +20 wręcz (1k4+10) lub głaz +10 dystansowo (2k6+10 plus 2k6 ogień)
Całkowity atak:
miecz dwuręczny +20/+15/+10 wręcz (3k6+15) lub 2 walnięcie +20 wręcz (1k4+10) lub głaz +10 dystansowo (2k6+10 plus 2k6 ogień)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
miotanie głazami
Specjalne cechy:
chwytanie głazów, niepodatność na ogień, widzenie w słabym świetle, wrażliwość na zimno 
Rzuty obronne:
Wytr +14, Ref +4, Wola +9
Atrybuty:
S 31, Zr 9, Bd 21, Int 10, Rzt 14, Cha 11
Umiejętności:
Rzemiosło (dowolne jedno) +6, Skakanie +9, Spostrzegawczość +14, Wspinaczka +9, Zastraszanie +6 
Atuty:
Doskonalsze obalanie, Doskonalsze roztrzaskiwanie, Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie, Żelazna wola 
Środowisko:
góry w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, banda (2–5), gromadka (6–9 plus 35% niewalczących plus jeden adept lub kapłan 1. bądź 2. poziomu), drużyna łowiecka/łupieżcza (6–9 plus jeden adept lub zaklinacz 3–5. poziomu plus 2–4 piekielne ogary i 2–3 trolle lub ettiny) lub plemię (21–30 plus jeden adept, kapłan lub zaklinacz 6–7. poziomu plus 12–30 piekielnych ogarów, 12–22 trolle, 5–12 ettinów oraz 1–2 młode czerwone smoki)
Skala Wyzwania:
10
Skarb:
standardowy
Charakter:
często praworządny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+4

Niektórzy giganci ogniowi mają jaskrawopomarańczowe włosy. Dorosły mężczyzna mierzy do 3,6 metra wzrostu, ma klatkę piersiową o obwodzie równym nawet 3 metry, waży około 3,5 tony. Kobiety są trochę niższe i lżejsze. Giganci ogniowi dożywają 350 lat.
Opisywani giganci ogniowi noszą wytrzymałe płócienne lub skórzane ubiory – czerwone, pomarańczowe, żółte lub czarne. Wojownicy noszą hełmy i zbroje półpłytowe z czernionej stali.
Walka
Giganci ogniowi rozgrzewają wcześniej głazy w płomieniach, gejzerach lub lawie, przez co kamienie powodują dodatkowe obrażenia od ognia. Kiedy walczą wręcz, dzierżą magiczne miecze ogniste (jeśli są w stanie je zdobyć). Lubią chwytać mniejszych przeciwników i rzucać nimi tam, gdzie panują bardzo wysokie temperatury.
Miotanie głazami (zw): gigant ogniowy miota głazami z przyrostem zasięgu 36 metrów.
Giganci ogniowi jako postacie tła
Pośród ogniowych gigantów trafiają się kapłani, posiadający dostęp do dowolnych dwóch z następujących domen: oszustwo, prawo, wojna oraz zło (większość wybiera oszustwo lub wojnę, niektórzy obie te domeny).
Gigant wzgórzowy
 
Duży gigant
Kostka Wytrzymałości:
12k8+48 (102 pw)
Inicjatywa:
–1
Szybkość:
9 m w zbroi skórzanej (6 pól); bazowa szybkość 12 m
Klasa Pancerza:
20 (–1 rozmiar, –1 Zr, +9 naturalny, +3 zbroja skórzana), dotyk 8, nieprzygotowany 20
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+20
Atak:
maczuga dwuręczna +16 wręcz (2k8+10) lub walnięcie +15 wręcz (1k4+7) lub głaz +8 dystansowo (2k6+7)
Całkowity atak:
maczuga dwuręczna +16/+11 wręcz (2k8+10) lub 2 walnięcie +15 wręcz (1k4+7) lub głaz +8 dystansowo (2k6+7)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
miotanie głazami
Specjalne cechy:
chwytanie głazów, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +12, Ref +3, Wola +4
Atrybuty:
S 25, Zr 8, Bd 19, Int 6, Rzt 10, Cha 7
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +3, Skakanie +7, Spostrzegawczość +6, Wspinaczka +7 
Atuty:
Doskonalsze roztrzaskiwanie, Doskonalsza szarża byka, Potężny atak, Rozszczepienie, Skupienie na broni (maczuga dwuręczna)
Środowisko:
wzgórza w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, banda (2–5), gromadka (6–9 plus 35% niewalczących), drużyna łowiecka/łupieżcza (6–9 plus 2–4 złowieszcze wilki) lub plemię (21–30 plus 35% niewalczących plus 12–30 złowieszczych wilków, 2–4 ogry oraz 12–22 orków)
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
standardowy
Charakter:
często chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+4

Skóra tych gigantów ma barwę od jasnobrązowej do ciemnoczerwonobrązowej. Ich włosy są brązowe lub czarne, a oczy tego samego koloru.
Jeśli chodzi o ubiór, to giganci wzgórzowi noszą prymitywnie wygarbowane skóry niepozbawione sierści. Strój ten ma zwykle wiele warstw. Niemal nigdy nie bywa czyszczony czy naprawiany. Giganci po prostu zakładają następne warstwy na podniszczone lub znoszone.
Dorośli mierzą do 3,15 metra wzrostu, a ważą około 550 kilogramów. Giganci wzgórzowi dożywają 200 lat.
Walka
Giganci wzgórzowi najchętniej zajmują pozycje na szczycie wysokich wzniesień lub skał, skąd mogą zasypywać wroga kamieniami, niewiele ryzykując.
Te stworzenia, jeśli już decydują się wziąć udział w walce wręcz, często w pierwszej rundzie wykonują akcję obalenie, gdy przeciwnicy są mniejsi od nich. Potem stoją w miejscu i wymachują masywnymi maczugami.
Miotanie głazami (zw): gigant wzgórzowy miota głazami z przyrostem zasięgu 36 metrów.
Giganci wzgórzowi jako bohaterowie
Nieokrzesani brutale o niezwykłej sile i niewielkiej inteligencji – nic dziwnego, że postacie wywodzące się spośród gigantów wzgórzowych nie są ani mile widziane, ani naprawdę akceptowane w cywilizowanych społecznościach. Niemniej opisywane istoty dobrze sobie radzą na pograniczach, wykuwając wytrzymałe i przynoszące korzyści osady. Pomimo surowego wyglądu i znacznej wielkości, mniej lub bardziej humanoidalne kształty pozwalają im na jako takie relacje z bardziej cywilizowanymi ludami.
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła +14, Zręczność –2, Budowa +8, Intelekt –4, Charyzma –4.
— Duży rozmiar. Kara –1 do Klasy Pancerza, kara –1 do testów ataków, kara –4 do testów Ukrywania się, premia +4 do testów zwarcia, limity udźwigu i unoszonego ciężaru ulegają podwojeniu w stosunku do bohaterów średniego rozmiaru.
— Przestrzeń/zasięg: 3 metry/3 metry.
— Bazowa szybkość naziemna giganta wzgórzowego to 12 metrów.
— Widzenie w słabym świetle.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: gigant wzgórzowy rozpoczyna z dwunastoma poziomami giganta, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 12k8, bazową premię do ataku +8 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +8, Ref +4 i Wola +4.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez giganta wzgórzowego poziomy giganta zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 15 × (2 + modyfikator z Int). Jego umiejętności klasowe to – Nasłuchiwanie, Skakanie, Spostrzegawczość oraz Wspinaczka.
— Atuty rasowe: posiadane przez giganta wzgórzowego poziomy giganta zapewniają mu pięć atutów.
— Premia z naturalnego pancerza +9.
— Specjalne ataki (patrz wcześniej): miotanie głazami.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): chwytanie głazów.
— Biegłość w broni i pancerzu: gigant wzgórzowy automatycznie biegle posługuje się wszelką bronią prostą i żołnierską, a także średnimi i lekkimi pancerzami oraz tarczami.
— Automatyczne języki: giganci. Premiowe języki: elfi, goblini, orkowy, smoczy, wspólny.
— Ulubiona klasa: barbarzyńca.
— Dostosowanie poziomu +4.
Girallon
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
7k10+20 (58 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
12 m (8 pól), wspinanie 12 m
Klasa Pancerza:
16 (–1 rozmiar, +3 Zr, +4 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+17
Atak:
pazury +12 wręcz (1k4+6)
Całkowity atak:
4 pazury +12 wręcz (1k4+6) oraz ugryzienie +7 wręcz (1k8+3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
rozrywanie 2k4+9
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +8, Wola +5
Atrybuty:
S 22, Zr 17, Bd 14, Int 2, Rzt 12, Cha 7
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +8, Spostrzegawczość +6, Wspinaczka +14 
Atuty:
Twardość (2), Żelazna wola 
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub zastęp (5–8)
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
8–10 KW (duży); 11–21 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Girallony są dzikimi, magicznymi kuzynami goryli.
Po ziemi chodzą na nogach, podpierając się dolnymi ramionami. Dorosłe girallony mierzą około 2,4 metra wzrostu i obdarzone są niezwykle szerokimi klatkami piersiowymi. Pokrywa je grube, jasne (prawie białe) futro. Ważą średnio 400 kilogramów.
Walka
Samotny girallon zwykle ukrywa się w gałęziach drzew lub pod stertą liści i gałęzi, spod której wystaje mu tylko czubek nosa. Gdy zauważy lub wywęszy zdobycz, szarżuje. Wybiera ofiarę, która jest na tyle mała, by mógł ją chwycić. Kiedy złapie zdobycz, ucieka, często znikając pośród drzew, zanim towarzysze nieszczęśnika zdołają zareagować.
Girallon, który atakuje większych przeciwników, wybiera jednego wroga i stara się go możliwie najszybciej rozszarpać, by potem zająć się następnym.
Rozrywanie (zw): girallon, który zakończy powodzeniem przynajmniej dwa ataki pazurami, wczepia się w ciało przeciwnika i je rozrywa, zadając w ten sposób automatycznie dodatkowe 2k4+9 obrażeń.
Umiejętności: girallon posiada premię rasową +8 do testów Wspinaczki i zawsze ma prawo wziąć 10 w teście tej umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Gnilnik
 
Duża roślina
Kostka Wytrzymałości:
8k8+24 (60 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
6 m (4 pola), pływanie 6 m
Klasa Pancerza:
20 (–1 rozmiar, +11 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 20
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+15
Atak:
walnięcie +11 wręcz (2k6+5)
Całkowity atak:
2 walnięcie +11 wręcz (2k6+5)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, duszenie 2k6+7 
Specjalne cechy:
cechy roślin, niepodatność na elektryczność, odporność na ogień 10, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +2, Wola +4
Atrybuty:
S 21, Zr 10, Bd 17, Int 7, Rzt 10, Cha 9
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +8, Nasłuchiwanie +8, Ukrywanie się +3* 
Atuty:
Potężny atak, Skupienie na broni (walnięcie), Żelazna wola 
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
9–12 KW (duży); 13–24 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+6

Gnilnik wygląda niczym sterta rozkładającej się roślinności. Tak naprawdę jest to inteligentna padlinożerna roślina, mająca mózgopodobne centrum nerwowe w górnej część ciała.
Ciało gnilnika ma 240 centymetrów obwodu i około 180 centymetrów wysokości. Stwór waży jakieś 1900 kilogramów.
Walka
Gnilnik atakuje przeciwników dwoma masywnymi odnóżami przypominającymi ramiona. Czasem dusi wrogów.
Doskonalsze łapanie (zw): gnilnik, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić przeciwnika oboma atakami walnięciem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
Duszenie (zw): gnilnik zadaje 2k6+7 obrażeń po udanym teście zwarcia.
Niepodatność na elektryczność (zw): gnilnik nie otrzymuje obrażeń spowodowanych przez elektryczność. Zamiast tego każdy atak elektrycznością zapewnia mu 1k4 tymczasowe punkty Budowy. Gnilnik traci te punkty w tempie jednego na godzinę.
Umiejętności: gnilnik posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się, Nasłuchiwania oraz Ukrywania się.
* Na bagnistym lub zalesionym obszarze otrzymuje premię rasową +12 do testów Ukrywania się.
Gnoll
 
Średni humanoid (gnoll)
Kostka Wytrzymałości:
2k8+2 (11 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 naturalny, +2 skórznia, +2 ciężka stalowa tarcza), dotyk 10, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+3
Atak:
topór wojenny +3 wręcz (1k8+2/×3) lub łuk krótki +1 dystansowo (1k6/×3)
Całkowity atak:
topór wojenny +3 wręcz (1k8+2/×3) lub łuk krótki +1 dystansowo (1k6/×3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +0, Wola +0
Atrybuty:
S 15, Zr 10, Bd 13, Int 8, Rzt 11, Cha 8
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +2, Spostrzegawczość +3
Atuty:
Potężny atak
Środowisko:
równiny w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para, drużyna łowiecka (2–5 i 1–2 hieny), gromadka (10–100 plus 50% niewalczących plus jeden sierżant 3. poziomu na 20 dorosłych i jeden przywódca 4–6. poziomu oraz 5–8 hien) lub plemię (20–200 plus jeden sierżant 3. poziomu na 20 dorosłych, jeden lub dwóch poruczników 4-5. poziomu, jeden przywódca 6–8. poziomu oraz 7–12 hien; w podziemnych leżach spotkać można też 1–3 trolli)
Skala Wyzwania:
1
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+1

Gnolle to złe humanoidy. Cechą charakterystyczną tych stworów są głowy hien. Tworzą plemiona o stosunkowo luźnych strukturach i hierarchii.
Przeciętny gnoll ma brudnożółtą lub czerwonobrązową sierść.
Te humanoidy są mięsożercami, którzy polują nocą. Do ich ulubionych dań należą inteligentne stworzenia, które w trakcie konsumpcji głośniej krzyczą, co sprawia gnollom dużą przyjemność.
Przeciętny gnoll mierzy ponad 220 centymetrów wzrostu, ważąc przy tym 150 kilogramów.
Niniejsze istoty mówią gnollim.
Walka
Walcząc, gnolle starają się wykorzystywać przewagę liczebną. Atakują całymi hordami, próbując obezwładnić, przytłoczyć i powalić przeciwników, co bardzo ułatwia im ich znaczna siła. Niemniej nie walczą nazbyt zdyscyplinowanie, chyba że przywódca jest potężny – wtedy potrafią zachować porządek i tworzyć oddziały. Zwykle gnolle nie zastawiają pułapek, ale za to szykują zasadzki i starają się flankować przeciwników. Tarcza sprawia, że podlegają karze do Ukrywania się –2 (umiejętność niewyszkolona). Dlatego też bardzo uważnie organizują zasadzki, starając się wykorzystać wszystkie okoliczności (ciemność, osłonę oraz ukrycie).
Gnolle jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła +4, Budowa +2, Intelekt –2, Charyzma –2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna gnolla to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: gnoll rozpoczyna z dwoma poziomami humanoida, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 2k8, bazową premię do ataku +1 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +3, Ref +0 i Wola +0.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez gnolla poziomy humanoida zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 5 × (2 + modyfikator z Int). Jego umiejętności klasowe to – Nasłuchiwanie i Spostrzegawczość.
— Atuty rasowe: posiadane przez gnolla poziomy humanoida zapewniają mu jeden atut.
— Premia z naturalnego pancerza +1
— Automatyczne języki: gnolli. Premiowe języki: elfi, goblini, orkowy, smoczy, wspólny.
— Ulubiona klasa: tropiciel.
— Dostosowanie poziomu +1.
Gnom
 
Gnom, zbrojny 1. poziomu
Svirfneblin, zbrojny 1. poziomu
 
Mały humanoid (gnom)
Mały humanoid (gnom)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+2 (6 pw)
1k8+4 (8 pw)
Inicjatywa:
+0
+1
Szybkość:
6 m (4 pola)
4,5 m w zbroi krytej (3 pola); bazowa szybkość 6 m
Klasa Pancerza:
16 (+1 rozmiar, +4 koszulka kolcza, +1 lekka tarcza), dotyk 11, nieprzygotowany 16
23 (+1 rozmiar, +1 Zr, +4 unik, +6 zbroja kryta, +1 puklerz), dotyk 16, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–3
+1/–3
Atak:
miecz długi +2 wręcz (1k6/19–20) lub lekka kusza +3 dystansowo (1k6/19–20)
ciężki nadziak +2 wręcz (1k4/×4) lub lekka kusza +3 dystansowo (1k6/19–20)
Całkowity atak: 
miecz długi +2 wręcz (1k6/19–20) lub lekka kusza +3 dystansowo (1k6/19–20)
ciężki nadziak +2 wręcz (1k4/×4) lub lekka kusza +3 dystansowo (1k6/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
cechy rasowe gnomów
cechy rasowe gnomów, cechy rasowe svirfneblinów, odporność na czary 12 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +0, Wola –1
Wytr +5, Ref +3, Wola +2
Atrybuty:
S 11, Zr 11, Bd 14, Int 10, Rzt 9, Cha 8
S 11, Zr 13, Bd 12, Int 10, Rzt 11, Cha 4
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +1, Spostrzegawczość +1, Ukrywanie się +3 
Nasłuchiwanie +2, Spostrzegawczość +2, Ukrywanie się +2 
Atuty:
Skupienie na broni (lekka kusza)
Twardość
Środowisko:
wzgórza w klimacie umiarkowanym
(leśne gnomy: lasy w klimacie umiarkowanym)
podziemia
Występowanie:
zastęp (2–4), oddział (11–20 plus jeden dowódca 3–6. poziomu i dwóch poruczników 3. poziomu) lub gromadka (30–50 plus jeden sierżant 3. poziomu na 20 dorosłych, pięciu poruczników 5. poziomu, trzech kapitanów 7. poziomu oraz 2–5 złowieszczych borsuków)
zastęp (2–4), oddział (11–20 plus jeden przywódca 3–6. poziomu i dwóch poruczników 3. poziomu) lub gromadka (30–50 plus jeden sierżant 3. poziomu na 20 dorosłych, pięciu poruczników 5. poziomu, trzech kapitanów 7. poziomu oraz 2–5 średnich żywiołaków ziemi)
Skala Wyzwania:
1/2
1
Skarb:
standardowy
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny dobry
zwykle neutralny
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+0
+3

Przedstawiciele tej rasy mierzą od 90 do 105 centymetrów wzrostu, a ważą od 20 do 25 kilogramów. Ich skóra przybiera barwy przechodzące od ciemnej opalenizny do drzewnego brązu, włosy są jasne, a oczy mają dowolny odcień niebieskiego. Mężczyźni lubią nosić krótkie, starannie przystrzyżone bródki. Przedstawiciele tej rasy zwykle noszą skóry i tkaniny w barwie ziemi. Często ozdabiają odzież skomplikowanymi ściegami lub ładnie wykonaną biżuterią.
Gnomy osiągają dorosłość w wieku 40 lat, a żyją średnio 350, choć niektóre dożywają nawet 500.
Przedstawiciele opisywanej rasy posługują się własnym językiem – gnomim. Ci z nich, którzy często opuszczają krainy gnomów (handlarze, druciarze czy poszukiwacze przygód), znają wspólny. Natomiast zbrojni żyjący w osadach tej rasy zwykle uczą się goblińskiego.
Większość gnomów, których spotyka się poza osadami tej rasy, to zbrojni. Przedstawione tu statystyki dotyczą zbrojnego 1. poziomu.
Walka
Gnomy niemal zawsze starają się wprowadzić przeciwników w błąd i stosują podstępy. Tę taktykę przedkładając nad bezpośrednią konfrontację. Wolą stosować fortele i ośmieszać wrogów, niż ich zabijać (inaczej traktują tylko goblinoidów i koboldy). Chętnie sięgają po iluzyjną magię, a jeśli to tylko możliwe, organizują zasadzki oraz tworzą pułapki.
Cechy rasowe gnomów (zw): gnomy posiadają następujące cechy rasowe:
— Budowa +2, Siła –2.
— Mały rozmiar. Premia +1 do Klasy pancerza, premia +1 do testów ataków, premia +4 do testów Ukrywania się, kara –4 do testów zwarcia, limity udźwigu i unoszonego ciężaru wynoszą 3/4 tego co w przypadku bohaterów średniego rozmiaru.
— Bazowa szybkość naziemna gnoma to 6 metrów.
— Widzenie w słabym świetle.
— Obeznanie z bronią: przedstawiciel tej rasy traktuje gnomi młot z hakiem jak broń żołnierską, a nie egzotyczną.
— Premia rasowa +2 do rzutów obronnych na iluzje.
— Skala Trudności wszystkich rzutów obronnych na rzucone przez gnoma czary ze szkoły iluzji zwiększa się o +1. Ten modyfikator kumuluje się z innymi uzyskanymi za sprawą podobnych efektów, takich jak atut Skupienie na czarze.
— Premia rasowa +1 do testów ataków wymierzonych w koboldy oraz goblinoidy (włączając gobliny, hobgobliny oraz niedźwieżuki).
— Premia unikowa +4 do Klasy Pancerza względem potworów zaliczanych do typu gigant (takich jak ogry, trolle czy giganci wzgórzowi).
— Premia rasowa +2 do testów Nasłuchiwania.
— Premia rasowa +2 do testów Rzemiosła (alchemii).
— Automatyczne języki: gnomi, wspólny. Premiowe języki: elfi, giganci, goblini, krasnoludzki, orkowy i smoczy.
— Zdolności czaropodobne: 1/dzień – rozmawianie ze zwierzętami (tylko ssaki kopiące nory, czas działania 1 minuta). Gnom posiadający Charyzmę wartości co najmniej 10 może również korzystać z następujących zdolności czaropodobnych: 1/dzień – kuglarstwo, tańczące światła, widmowy odgłos. Poziom czarującego = 1; ST rzutu obronnego 10 + modyfikator z Cha gnoma + poziom czaru.
— Ulubiona klasa: bard.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu gnoma zbrojnego przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Podrasy
Wszystkie wcześniejsze informacje dotyczą najczęściej spotykanych skalnych gnomów. Poza nimi wyróżnia się jeszcze dwie następujące podrasy:
Svirfneblin
Svirfnebliny – nazywane również podziemnymi gnomami – mieszkają podobno w wielkich miastach ukrytych głęboko pod ziemią.
Te gnomy mają szorstką skórę barwy kamienia, w odcieniach od jasnego brązu do ciemnoszarego. Mężczyźni nie posiadają włosów. Z kolei włosy kobiety to siwe, zwisające strąki.
Przeciętny svirfneblin dożywa 250 lat.
Svirfnebliny mówią gnomim, wspólnym oraz podwspólnym.
Cechy rasowe svirfneblinów (zw): Niniejsze cechy uzupełniają cechy rasowe skalnych gnomów, chyba że podano inaczej.
— Siła –2, Zręczność +2, Roztropność +2, Charyzma –4. Niniejsze modyfikatory zastępują modyfikacje rasowe do wartości atrybutów skalnych gnomów.
— Skalny zmysł: ta zdolność zapewnia gnomowi premię rasową +2 do testów Przeszukiwania wykonywanych w celu dostrzeżenia nietypowego wykorzystania kamieniarstwa. Podziemny gnom, który zbliży się na odległość minimum 3 metrów do takiego nietypowego przejawu kamieniarstwa, może wykonać test Przeszukiwania, tak jakby aktywnie wykorzystywał tę umiejętność czegoś szukając. Ponadto ma prawo wykorzystywać umiejętność Przeszukiwanie do znajdowania kamiennych pułapek, tak jak robi to łotrzyk. Svirfneblin wyczuwa również intuicyjnie szacunkową głębokość w podobny sposób, w jaki człowiek orientuje się, gdzie jest góra, a gdzie dół.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 36 metrów oraz widzenie w słabym świetle.
— Odporność na czary równa 11 + poziomy klasowe.
— Premia rasowa +2 do wszystkich rzutów obronnych (uwzględniona w przedstawionych wcześniej statystykach). Niniejsza cecha zastępuje premię rasową do rzutów obronnych na iluzje, jaką posiada skalny gnom.
— Skala Trudności wszystkich rzutów obronnych na rzucone przez svirfneblina czary ze szkoły iluzji zwiększa się o +1. Ten modyfikator kumuluje się z innymi uzyskanymi za sprawą podobnych efektów, takich jak atut Skupienie na czarze.
— Premia rasowa +1 do testów ataków wymierzonych w koboldy oraz goblinoidy.
— Premia unikowa +4 do Klasy Pancerza względem wszystkich istot (uwzględniona w przedstawionych wcześniej statystykach). Niniejsza cecha zastępuje premię unikową względem gigantów, jaką posiada skalny gnom.
— Automatyczne języki: gnomi, podwspólny, wspólny. Premiowe języki: elfi, giganci, goblini, krasnoludzki, orkowy, ziemny. Ta cecha zastępuje automatyczne i premiowe języki skalnego gnoma.
— Zdolności czaropodobne: 1/dzień – przebranie, rozmycie, ślepota/głuchota (typowe ST rzutu obronnego 13). Poziom czarującego = poziomy klasowe svirfneblina. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie i wzięto pod uwagę rasowy modyfikator +4. Niniejsza cecha zastępuje zdolności czaropodobne skalnego gnoma.
— Niewykrywalność (zn): svirfneblin posiada cały czas aktywną zdolność niewykrywalność analogiczną do zaklęcia (poziom czarującego = poziomy klasowe).
— Premia rasowa +2 do testów Nasłuchiwania i Rzemiosła (alchemii).
— Premia rasowa +2 do testów Ukrywania się, która w podziemiach rośnie do +4.
— Ulubiona klasa: łotrzyk.
— Dostosowanie poziomu +3.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu svirfneblina zbrojnego przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Skala Wyzwania: svirfneblin posiadający poziomy w klasie BN ma SW równe poziomowi postaci. Svirfneblin z poziomami w klasie BG ma SW równe poziomowi postaci +1.
Leśny gnom
Członkowie tej podrasy są najmniejszymi gnomami, mierzącymi 60–75 centymetrów wzrostu. Ich skóra ma barwę kory lub szarozieloną. Ale poza tym wyglądają jak skalne gnomy. Włosy mają ciemne, a oczy niebieskie, brązowe lub zielone. Te gnomy są długowieczne – przeciętnie żyją 500 lat.
Cechy rasowe leśnych gnomów (zw): niniejsze cechy uzupełniają cechy rasowe skalnych gnomów, chyba że podano inaczej.
— Przejście bez śladu (zn): leśny gnom posiada wrodzoną zdolność używania przejścia bez śladu (tylko na siebie w darmowej akcji) – analogicznie do zaklęcia rzucanego przez druida na poziomie klasowym gnoma.
— Premia rasowa +1 do testów ataków wymierzonych w koboldy, goblinoidy, orki oraz gadzie humanoidy.
— Automatyczne języki: elfi, gnomi i leśny oraz prosta mowa pozwalająca im komunikować się na bardzo podstawowym poziomie z leśnymi zwierzętami (co zastępuje zdolność skalnych gnomów rozmawianie ze zwierzętami). Premiowe języki: giganci, goblini, krasnoludzki, orkowy, smoczy, wspólny. Ta cecha zastępuje automatyczne i premiowe języki skalnego gnoma.
— Premia rasowa +4 do testów Ukrywania się, która na zadrzewionych obszarach rośnie do +8.
Goblin
 
Goblin, zbrojny 1. poziomu
 
Mały humanoid (goblinoid)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 (5 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 rozmiar, +1 Zr, +2 skórznia, +1 lekka tarcza), dotyk 12, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–3
Atak:
morgensztern +2 wręcz (1k6) lub oszczep +3 dystansowo (1k4)
Całkowity atak:
morgensztern +2 wręcz (1k6) lub oszczep +3 dystansowo (1k4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +1, Wola –1
Atrybuty:
S 11, Zr 13, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 6
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +5, Jeździectwo +4, Nasłuchiwanie +2, Spostrzegawczość +2, Ukrywanie się +5 
Atuty:
Czujność
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
banda (4–9), gromadka (10–100 plus 100% niewalczących plus jeden sierżant 3. poziomu na 20 dorosłych i jeden przywódca 4–6. poziomu), formacja wojskowa (10–24 z wierzchowcami worgami) lub plemię (40–400 plus 100% niewalczących plus jeden sierżant 3. poziomu na 20 dorosłych, jeden lub dwóch poruczników 4–5. poziomu, jeden przywódca 6–8. poziomu, 10–24 worgów oraz 2–4 złowieszcze wilki)
Skala Wyzwania:
1/3
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+0

Te humanoidy mierzą od 90 do 105 centymetrów wzrostu, ważąc przy tym od 20 do 25 kilogramów. Oczy mają mętne i szkliste, barwy od żółtej do czerwonej. Skóra zaś posiada różną karnację, od żółtego przez różne odcienie pomarańczowego aż do ciemnoczerwonej. Zwykle członkowie jednego plemiona mają ten sam kolor skóry. Ubierają się w ciemne skóry, lubując się przede wszystkim w monotonnych barwach ziemi.
Przedstawiciele tej rasy mówią językiem goblińskim, a jeśli mają Intelekt wartości co najmniej 12 znają także wspólny.
Większość goblinów, których spotyka się poza osadami tej rasy, to zbrojni. Przedstawione tu statystyki dotyczą zbrojnego 1. poziomu.
Walka
Dręczone przez większe, silniejsze stworzenia gobliny nauczyły się korzystać z jedynej przewagi, jaką obdarzyła ich natura – szybkiego przyrostu naturalnego i wrodzonej złośliwości. Idea uczciwej walki w ich społeczeństwie nie ma żadnej wartości. Organizują zasadzki, atakują mając znaczną przewagę liczebną, stosują paskudne sztuczki oraz wszelkie fortele, jakie są w stanie wymyślić.
Gobliny nie mają największego pojęcia o strategii i są z natury tchórzliwe, jeśli więc bitwa przybiera niekorzystny dla nich obrót, bez wahania biorą nogi za pas. Niemniej gdy ktoś nimi dowodzi, potrafią wprowadzić w życie nawet złożony plan. A wtedy ich liczebność może mieć ogromne, śmiertelnie niebezpieczne znaczenie.
Umiejętności: goblin posiada premię rasową +4 do testów Ciche poruszanie się oraz Jeździectwa. Kawalerzyści tej rasy (dosiadający worgów) zwykle wybierają zamiast Czujności atut Walka z wierzchowca, w efekcie czego ich modyfikatory do testów Spostrzegawczości i Nasłuchiwania maleją z +3 do +1.
Skala Wyzwania: goblin posiadający poziomy w klasie BN ma SW równe poziomowi postaci –2.
Gobliny jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła –2, Zręczność +2, Charyzma –2.
— Mały rozmiar. Premia +1 do Klasy pancerza, premia +1 do testów ataków, premia +4 do testów Ukrywania się, kara –4 do testów zwarcia, limity udźwigu i unoszonego ciężaru wynoszą 3/4 tego co w przypadku bohaterów średniego rozmiaru.
— Bazowa szybkość naziemna goblina to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Premia rasowa +4 do testów Cichego poruszania się i Jeździectwa.
— Automatyczne języki: goblini, wspólny. Premiowe języki: elfi, giganci, gnolli, orkowy, smoczy
— Ulubiona klasa: łotrzyk.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu goblina zbrojnego przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Golem
Golemy to stworzone za pomocą magii mechanizmy obdarzone wielką siłą. Skonstruowanie jednego z nich wymaga zastosowania potężnej magii oraz sił żywiołów.
Każdy z tych niezwykłych bytów ożywia duch pochodzący z Planu Żywiołu Ziemi. Twórca w procesie kreacji golema wiąże wspomnianego ducha ze sztucznym ciałem oraz opanowuje go, zmuszając do poddaństwa.
Walka
Golemy to istoty wytrwałe i niesamowicie silne, ale przy tym bezmyślne – robią wyłącznie to, co rozkazał im twórca. Wypełniają tylko instrukcje i nie są w stanie wymyślić żadnej strategii. Walczą bez emocji i nie sposób ich sprowokować.
Twórca może rozkazywać golemowi, jeśli znajdują się w odległości 18 metrów od siebie i konstrukt widzi oraz słyszy swego pana. Golem, który nie otrzymuje żadnych wytycznych, zwykle stara się możliwie najlepiej postępować zgodnie z ostatnią instrukcją. Niemniej zaatakowany, będzie się bronił. Konstruktor może również wykreować prosty program, według którego postępować będzie golem pod nieobecność twórcy. Konstruktor ma także prawo nakazać golemowi wykonywać komendy innej osoby (która też może oddać konstrukt pod kontrolę kolejnego pana – i tak dalej). Niemniej twórca może zawsze odzyskać kontrolę nad swym dziełem, nakazując posłuszeństwo tylko konstruktorowi, czyli sobie.
Niepodatność na magię (zw): golemy są niepodatne na większość magicznych i nadnaturalnych efektów, chyba że podano inaczej.
Tworzenie
Podany w opisie poszczególnych golemów koszt obejmuje skonstruowanie ciała oraz wykorzystanie materiałów i zaklęć, które w trakcie procesu są wykorzystywane, ulegając zniszczeniu lub stając się częścią konstrukta. Powołanie do istnienia takiego bytu w zasadzie niewiele różni się od wykreowania jakiegoś przedmiotu magicznego. Niemniej na ciało golema składają się kosztowne komponenty materialne, które mogą wymagać nieco dodatkowej uwagi. Twórca jest w stanie osobiście złożyć ciało, bądź też zlecić komuś to zadanie. Niemniej kreator ciała musi posiadać odpowiednie umiejętności, zależne od rodzaju golema.
Zakończenie rytuału wysącza z twórcy pewną liczbę PD. Ostatniego dnia musi on również osobiście rzucić wszystkie wymagane zaklęcia, choć może w tym celu posłużyć się, na przykład, zwojami.
Charakterystyki golema wynikające z faktu, iż ma on taką samą naturę jak magiczny przedmiot (chodzi o poziom czarującego, wymagane atut i zaklęcia, cena rynkowa, koszt stworzenia) podano na końcu opisu każdego z tych konstruktów.
Uwaga: cena rynkowa golema o rozwiniętych możliwościach (czyli mającego więcej Kostek Wytrzymałości niż podaje opis danego konstrukta) rośnie o 5000 sz na każdą dodatkową Kostkę Wytrzymałości oraz o 50 000, jeśli zwiększeniu ulegnie rozmiar bytu. Koszt w PD stworzenia golema o rozwiniętych możliwościach wynosi 1/25 ceny rynkowej minus koszt specjalnych wymaganych materiałów.
Cielesny golem
 
Duży konstrukt
Kostka Wytrzymałości:
9k10+30 (79 pw)
Inicjatywa:
–1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
18 (–1 rozmiar, –1 Zr, +10 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+15
Atak:
walnięcie +10 wręcz (2k8+5)
Całkowity atak:
2 walnięcie +10 wręcz (2k8+5)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
berserk
Specjalne cechy:
cechy konstruktów, redukcja obrażeń 5/adamantyt, widzenie w ciemnościach 18 m, niepodatność na magię, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +2, Wola +3
Atrybuty:
S 21, Zr 9, Bd — , Int — , Rzt 11, Cha 1
Umiejętności:
— 
Atuty:
— 
Środowisko:
każde 
Występowanie:
pojedynczo lub banda (2–4)
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
10–18 KW (duży); 19–27 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Cielesny golem to okropny zbiór humanoidalnych części ciała, zszytych lub w inny sposób połączonych ze sobą tak, by tworzyły jeden obiekt.
Żadne zwykłe zwierzę nie będzie z własnej woli tropiło cielesnego golema.
Ten konstrukt nosi taki strój, w jaki wyposażył go twórca – zwykle są to tylko obszarpane spodnie. Nie ma żadnego ekwipunku ani broni. Mierzy 240 centymetrów wzrostu, ważąc przy tym 250 kilogramów.
Opisywany golem nie potrafi mówić, choć może ryczeć, dość chrapliwie. Porusza się sztywno, jakby nie miał pełnej kontroli nad swym ciałem.
Walka
Berserk (zw): w każdej rundzie walki istnieje kumulatywna szansa 1%, że ożywiający cielesnego golema duch żywiołu wyzwoli się i wpadnie w szał. Konstrukt, który wyrwał się spod kontroli, zaczyna siać zniszczenie – atakuje najbliższą istotę, a jeżeli nikogo nie ma, to zadowala się zdewastowaniem przedmiotu, który jest mniejszy od niego. Potem rusza dalej, niszcząc co popadnie. Twórca, który znajduje się w odległości 18 metrów od takiego golema, może próbować odzyskać nad nim władzę. W tym celu musi stanowczo przemówić do swego dzieła i przekonać je odpowiednimi słowy – udany test Charyzmy (ST 19). Po minucie nieaktywności szansa na to, że golem wpadnie w szał, spada do 0%.
Niepodatność na magię (zw): cielesny golem jest niepodatny na wszystkie zaklęcia oraz zdolności czaropodobne, na które wpływa odporność na czary. Ponadto niektóre wymienione dalej zaklęcia i efekty mają na niego inny wpływ niż podano w ich opisie.
Magiczne ataki powodujące obrażenia od zimna lub ognia spowalniają cielesnego golema (analogicznie do czaru spowolnienie) na 2k6 rund, bez rzutu obronnego.
Magiczne ataki powodujące obrażenia od elektryczności przełamują ewentualne spowolnienie i leczą 1 obrażenie na każde 3 rany, które by spowodowały. Jeżeli liczba wyleczonych ran przekroczy normalną całkowitą liczbę punktów wytrzymałości konstrukta, to nadwyżka staje się tymczasowymi punktami wytrzymałości. Na przykład, na cielesnego golema wpłynęła błyskawica – zamiast otrzymać 11 obrażeń leczy on 3 rany. Cielesny golem nie wykonuje żadnego rzutu obronnego względem magicznych ataków powodujących obrażenia od elektryczności.
Tworzenie
Ciało tego golema należy stworzyć z normalnych ludzkich zwłok, które nie uległy zbytniemu rozkładowi. Do konstrukcji potrzeba przynajmniej sześciu różnych umarłych – po jednym na każdą kończynę, do tego dochodzi tułów (z głową) oraz mózg. W niektórych przypadkach twórca może potrzebować więcej zwłok. Musi jeszcze użyć specjalnych maści oraz dratw wartych w sumie 500 sz. Należy również zauważyć, że stworzenie cielesnego golema wymaga rzucenia czarów z określnikiem zło.
Zszycie lub połączenie w inny sposób fragmentów zwłok wymaga udanego testu Rzemiosła (rymarstwo) lub Leczenia – w obu wypadkach ST wynosi 13.
PC 8; Stworzenie konstrukta, ograniczone życzenie, ożywienie umarłego, siła byka, zadanie/misja, poziom czarującego musi być równy przynajmniej 8; Cena 20 000 sz; Koszt 10 500 sz + 780 PD.
Gliniany golem
 
Duży konstrukt
Kostka Wytrzymałości:
11k10+30 (90 pw)
Inicjatywa:
–1
Szybkość:
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
22 (–1 rozmiar, –1 Zr, +14 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 22
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+19
Atak:
walnięcie +14 wręcz (2k10+7 plus przeklęta rana)
Całkowity atak:
2 walnięcie +14 wręcz (2k10+7 plus przeklęta rana)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
berserk, przeklęta rana
Specjalne cechy:
cechy konstruktów, niepodatność na magię, przyspieszenie, redukcja obrażeń 10/adamantyt i miażdżone, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +2, Wola +3
Atrybuty:
S 25, Zr 9, Bd — , Int — , Rzt 11, Cha 1
Umiejętności:
— 
Atuty:
— 
Środowisko:
każde
Występowanie:
pojedynczo lub banda (2–4)
Skala Wyzwania:
10
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
12–18 KW (duży); 19–33 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Humanoidalne ciało tego golema tworzy się z gliny.
Gliniany golem nie nosi ubrania – wyjątek to metalowa lub skórzana opaska biodrowa.
Ten golem nie potrafi mówić i nie wydaje żadnych dźwięków głosowych. Porusza się powoli, a chodzi ślamazarnie i niezdarnie. Waży około 300 kilogramów.
Walka
Berserk (zw): w każdej rundzie walki istnieje kumulatywna szansa 1%, że ożywiający glinianego golema duch żywiołu wyzwoli się i wpadnie w szał. Konstrukt, który wyrwał się spod kontroli, zaczyna siać zniszczenie – atakuje najbliższą istotę, a jeżeli nikogo nie ma, to zadowala się zdewastowaniem przedmiotu, który jest mniejszy od niego. Potem rusza dalej, niszcząc co popadnie. Nie ma sposobu na odzyskanie kontroli nad golemem, który wpadł w berserk.
Przeklęta rana (zw): obrażenia, które powoduje gliniany golem, nie goją się w sposób naturalny, a opierają się również magii uzdrowicielskiej. Osoba próbująca rzucić zaklęcie przywoływania (leczenia) na stworzenie zranione przez tego konstrukta musi wykonać udany test poziomu czarującego o ST 26 – w przeciwnym razie czar nie będzie miał na podmiot żadnego wpływu.
Niepodatność na magię (zw): gliniany golem jest niepodatny na wszystkie zaklęcia oraz zdolności czaropodobne, na które wpływa odporność na czary. Ponadto niektóre wymienione dalej zaklęcia i efekty mają na niego inny wpływ niż podano w ich opisie.
Czar poruszenie ziemi odrzuca golema 36 metrów do tyłu i zadaje mu 3k12 obrażeń.
Zaklęcie dezintegracja powoduje jego spowolnienie (analogicznie do czaru spowolnienie) na 1k6 rund i zadaje mu 1k12 obrażeń.
Trzęsienie ziemi rzucone bezpośrednio na golema unieruchamia go (nie może się ruszyć w swej następnej turze) i zadaje mu 5k10 obrażeń. Konstrukt nie ma prawa do rzutu obronnego chroniącego przed którymkolwiek z tych efektów.
Każdy wymierzony w golema magiczny atak powodujący obrażenia od kwasu leczy 1 obrażenie na każde 3 rany jakie by w przeciwnym razie spowodował. Jeżeli liczba wyleczonych ran przekroczy normalną całkowitą liczbę punktów wytrzymałości konstrukta, to nadwyżka staje się tymczasowymi punktami wytrzymałości. Na przykład, na glinianego golema wpłynęła broń oddechowa czarnego smoka – zamiast otrzymać 22 obrażenia leczy on 7 ran. Gliniany golem nie wykonuje żadnego rzutu obronnego względem magicznych ataków powodujących obrażenia od kwasu.
Przyspieszenie (zn): gliniany golem, który walczył przynajmniej rundę, może raz dziennie przyspieszyć swoje ruchy (akcja darmowa). Moc działa 3 rundy i we wszystkich pozostałych aspektach funkcjonuje analogicznie do czaru przyspieszenie.
Tworzenie
Ciało tego golema musi zostać wyrzeźbione z jednego bloku gliny, ważącego przynajmniej 500 kilogramów. Następnie należy je potraktować rzadkimi olejkami i proszkami wartymi 1500 sz. Stworzenie ciała wymaga udanego testu Rzemiosła (rzeźbiarstwa) lub Rzemiosła (garncarstwa) – w obu wypadkach o ST 15.
PC 11; Stworzenie konstrukta, obcowanie, ożywienie przedmiotów, zmartwychwstanie, poziom czarującego musi być równy przynajmniej 11; Cena 40 000 sz; Koszt 21 500 sz + 1540 PD.
Kamienny golem
 
Kamienny golem
Potężniejszy kamienny golem
 
Duży konstrukt
Wielki konstrukt
Kostka Wytrzymałości:
14k10+30 (107 pw)
42k10+40 (271 pw)
Inicjatywa:
–1
–2
Szybkość:
6 m (4 pola)
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
26 (–1 rozmiar, –1 Zr, +18 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 26
27 (–2 rozmiar, –2 Zr, +21 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 27
Bazowy atak/zwarcie:
+10/+23
+31/+52
Atak:
walnięcie +18 wręcz (2k10+9)
walnięcie +42 wręcz (4k8+13)
Całkowity atak:
2 walnięcie +18 wręcz (2k10+9)
2 walnięcie +42 wręcz (4k8+13)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
spowolnienie
spowolnienie
Specjalne cechy:
cechy konstruktów, niepodatność na magię, redukcja obrażeń 10/adamantyt, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
cechy konstruktów, niepodatność na magię, redukcja obrażeń 10/adamantyt, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +3, Wola +4
Wytr +14, Ref +12, Wola +14
Atrybuty:
S 29, Zr 9, Bd — , Int — , Rzt 11, Cha 1
S 37, Zr 7, Bd — , Int — , Rzt 11, Cha 1
Umiejętności:
— 
— 
Atuty:
— 
— 
Środowisko:
każde
każde
Występowanie:
pojedynczo lub banda (2–4)
pojedynczo lub banda (2–4)
Skala Wyzwania:
11
16
Skarb:
żaden
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
zawsze neutralny
Rozwój:
15–21 KW (duży); 22–42 (wielki)
— 
Dostosowanie poziomu:
— 
— 

Ten golem ma postać humanoidalnego ciała wykonanego z kamienia.
Opisywany konstrukt mierzy 2,7 metra wzrostu i waży około tony. Jego ciało często bywa rzeźbione zgodnie z gustem twórcy. Może, na przykład, “nosić” zbroję z wyrzeźbionym na napierśniku symbolem lub ozdobione rytami kończyn.
Walka
Spowolnienie (zn): kamienny golem może raz na 2 rundy użyć spowolnienia jak czaru (akcja darmowa). Efekt ma zasięg 3 metry, a czas trwania wynosi 7 rund. Ofiara ma prawo do rzutu obronnego na Wolę (ST 17) – udany neguje. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Niepodatność na magię (zw): kamienny golem jest niepodatny na wszystkie zaklęcia oraz zdolności czaropodobne, na które wpływa odporność na czary. Ponadto niektóre wymienione dalej zaklęcia i efekty mają na niego inny wpływ niż podano w ich opisie.
Czar przemiana skały w błoto powoduje jego spowolnienie (analogicznie do czaru spowolnienie) na 2k6 rund, bez rzutu obronnego. Natomiast przemiana błota w skałę leczy wszystkie utracone przez niego punkty wytrzymałości.
Kamień w ciało nie zmienia struktury golema, lecz na całą rundę neguje jego redukcję obrażeń oraz niepodatność na magię.
Tworzenie
Ciało tego golema musi zostać wyciosane z jedynego bloku twardej skały – na przykład granitu – ważącego przynajmniej 1,5 tony. Kamień musi być wyjątkowej jakości i kosztuje 5000  sz. Wykonanie ciała wymaga udanego testu Rzemiosła (rzeźbiarstwo) lub Rzemiosła (kamieniarstwo) – w obu wypadkach ST wynosi 17.
PC 14; Stworzenie konstrukta, pole antymagii, spowolnienie, symbol oszołomienia, zadanie/misja, poziom czarującego musi być równy przynajmniej 14; Cena 90 000 sz; Koszt 50 000 sz + 3400 PD.
Potężniejszy kamienny golem
Potężniejszy kamienny golem mierzy 5,4 metra wzrostu i waży mniej więcej 16 ton. We wszystkich aspektach przypomina typowego kamiennego golema, z taką jednakże różnicą, iż ST rzutu obronnego na Wolę na zdolność spowolnienie w jego wypadku wynosi 31.
PC 14; Stworzenie konstrukta, pole antymagii, spowolnienie, symbol oszołomienia, zadanie/misja, poziom czarującego musi być równy przynajmniej 14; Cena 196 000 sz; Koszt 105 000 sz + 7640 PD.
Żelazny golem
 
Duży konstrukt
Kostka Wytrzymałości:
18k10+30 (129 pw)
Inicjatywa:
–1
Szybkość:
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
30 (–1 rozmiar, –1 Zr, +22 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 30
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+28
Atak:
walnięcie +23 wręcz (2k10+11)
Całkowity atak:
2 walnięcie +23 wręcz (2k10+11)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa
Specjalne cechy:
cechy konstruktów, niepodatność na magię, redukcja obrażeń 15/adamantyt, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +5, Wola +6
Atrybuty:
S 33, Zr 9, Bd — , Int — , Rzt 11, Cha 1
Umiejętności:
— 
Atuty:
— 
Środowisko:
każde
Występowanie:
pojedynczo lub banda (2–4)
Skala Wyzwania:
13
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
19–24 KW (duży); 25–54 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Ten golem ma humanoidalne ciało wykonane z żelaza.
Opisywany konstrukt może mieć niemal dowolny wygląd, podobnie jak kamienny golem (patrz wcześniej), choć niemal zawsze zdaje się “nosić” jakąś zbroję. Jest on również zwykle bardziej dopracowany niż kamienny golem. Niektóre z tych konstruktów są wyposażane w krótki miecz, który dzierżą w dłoni.
Żelazny golem mierzy 3,6 metra wysokości i waży około 2,5 tony. Nie może mówić i nie wydaje żadnych dźwięków głosowych. Nie otacza go żadna charakterystyczna woń. Porusza się ciężkimi, lecz płynnymi krokami. A każdy jego krok wprawia w drżenie powierzchnię, po której stąpa, chyba że jest ona naprawdę gruba i solidna.
Walka
Broń oddechowa (zn): 3-metrowy stożek, istniejąca rundę chmura trującego gazu, darmowa akcja raz na 1k4+1 rund; początkowy efekt – 1k4 Bd, drugorzędny efekt – 3k4 Bd, Wytrwałość ST 19 neguje. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Niepodatność na magię (zw): żelazny golem jest niepodatny na wszystkie zaklęcia oraz zdolności czaropodobne, na które wpływa odporność na czary. Ponadto niektóre wymienione dalej zaklęcia i efekty mają na niego inny wpływ niż podano w ich opisie.
Magiczne ataki powodujące obrażenia od elektryczności spowalniają żelaznego golema (analogicznie do czaru spowolnienie) na 3 rundy, bez rzutu obronnego.
Magiczne ataki powodujące obrażenia od ognia przełamują ewentualne spowolnienie i leczą 1 obrażenie na każde 3 rany, które by spowodowały. Jeżeli liczba wyleczonych ran przekroczy normalną całkowitą liczbę punktów wytrzymałości konstrukta, to nadwyżka staje się tymczasowymi punktami wytrzymałości. Na przykład, na żelaznego golema wpłynęła kula ognista – zamiast otrzymać 18 obrażeń leczy on 6 ran. Żelazny golem nie wykonuje żadnego rzutu obronnego względem magicznych ataków powodujących obrażenia od ognia.
Na żelaznego golema w normalny sposób wpływają moce powodujące rdzewienie, na przykład ataki rdzewiacza oraz czar rdzewienie.
Tworzenie
Ciało tego golema musi zostać wykonane z 2,5 tony czystego żelaza, które wytapia się z rzadkimi mieszaninami różnych substancji oraz ingrediencjami kosztującymi w sumie przynajmniej 10 000 sz. Wykonanie ciała wymaga udanego testu Rzemiosła (płatnerstwo) lub Rzemiosła (zbrojmistrzostwo) – w obu wypadkach ST wynosi 20.
PC 16; Stworzenie konstrukta, ograniczone życzenie, zabójcza chmura, zadanie/misja, poziom czarującego musi być równy przynajmniej 16; Cena 150 000 sz; Koszt 80 000 sz + 5600 PD.
Gorgona
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
8k10+40 (85 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
20 (–1 rozmiar, +11 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 20
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+17
Atak:
bodnięcie +12 wręcz (1k8+7)
Całkowity atak:
bodnięcie +12 wręcz (1k8+7)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, tratowanie 1k8+7
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +11, Ref +6, Wola +5
Atrybuty:
S 21, Zr 10, Bd 21, Int 2, Rzt 12, Cha 9
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +9, Spostrzegawczość +8
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Żelazna wola
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para, sfora (3–4) lub grupka (5–13)
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
9–15 KW (duży); 16–24 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Typowa gorgona ma w kłębie ponad 1,8 metra wysokości, a od pyska do ogona mierzy 2,4 metra. Waży około 2 ton.
Gorgony znane są z agresywności. Atakują intruzów, gdy ci tylko znajdą się w polu widzenia – starając się ich stratować, nadziać na rogi lub spetryfikować. Nie ma sposobu na uspokojenie tych oszalałych bestii. Nie da się ich także oswoić.
Walka
Jeśli to tylko możliwe, gorgona rozpoczyna spotkanie szarżując na przeciwników.
Broń oddechowa (zn): 18-metrowy stożek, raz na 1k4 rundy (lecz maksymalnie pięć razy dziennie), permanentna przemiana w kamień, Wytrwałość ST 19 neguje. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Tratowanie (zw): Refleks ST 19 zmniejsza o połowę. ST rzutu obronnego oparto na Sile.
Grik
 
Średnie wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
2k8 (9 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m (6 pól), wspinanie 6 m
Klasa Pancerza:
16 (+2 Zr, +4 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+3
Atak:
macka +3 wręcz (1k4+2)
Całkowity atak:
4 macka +3 wręcz (1k4+2); ugryzienie –2 wręcz (1k3+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
redukcja obrażeń 10/magia, węch, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +0, Ref +2, Wola +5
Atrybuty:
S 14, Zr 14, Bd 11, Int 3, Rzt 14, Cha 5
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +3*, Wspinaczka +10 
Atuty:
Czujność, TropienieP
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo lub chmara (2–4)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
3–4 KW (średni); 5–6 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Dorosłe wynaturzenie tego rodzaju mierzy 2,4 metra długości od czubka macek do zwieńczenia ciała. Waży jakieś 100 kilogramów. Ciało stwora jest jednolite, ciemne, z wyjątkiem bladego podbrzusza.
Walka
Griki atakują, gdy są głodne lub czują się zagrożone. Polując, zaszywają się w pobliżu często uczęszczanych szlaków, wtapiając się w mrok, w czym pomaga im ich naturalne ubarwienie. Gdy zwierzyna (czyli praktycznie wszystko, co się porusza) podejdzie wystarczająco blisko, stwór atakuje mackami. Ponieważ zaś stwór ma dość małą paszczę – w stosunku do wielkości ciała – nie pożera zdobyczy natychmiast, tylko zaciąga ją do leża i tam spokojnie zjada. Gumowate ciało grika wydaje się być niepodatne na wszelkie ciosy.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną grika traktuje się jak broń magiczną.
W trakcie walki griki nie współpracują ze sobą. Każdy stwór atakuje najbliższą ofiarę, a gdy tylko nadarza się okazja, wycofuje się ze starcia, odciągając martwą lub nieprzytomną zdobycz.
Umiejętności: grik posiada premię rasową +8 do testów Wspinaczki i zawsze ma prawo wziąć 10 w teście rzeczonej umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
* Ubarwienie grika zapewnia mu premię rasową +8 do testów Ukrywania się na naturalnym, skalistym terenie.
Grimlok
 
Średni humanoid-potwór
Kostka Wytrzymałości:
2k8+2 (11 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 Zr, +4 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+4
Atak:
topór wojenny +4 wręcz (1k8+3/×3)
Całkowity atak:
topór wojenny +4 wręcz (1k8+3/×3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
niepodatności, ślepowidzenie 12 m, węch
Rzuty obronne:
Wytr +1, Ref +4, Wola +2
Atrybuty:
S 15, Zr 13, Bd 13, Int 10, Rzt 8, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +3, Ukrywanie się +3*, Wspinaczka +4 
Atuty:
Czujność, TropienieP
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
banda (2–4), sfora (10–20), plemię (10–60 plus jeden przywódca 3–5. poziomu na 10 dorosłych)
Skala Wyzwania:
1
Skarb:
standardowe monety; standardowe dobra (tylko klejnoty); standardowe przedmioty
Charakter:
często neutralny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+2
Walka
Grimlokowie to istoty ślepe, które określają położenie przeciwników za pomocą niezwykle wyczulonych zmysłów węchu oraz słuchu. Nie używają zatem broni dystansowej – rzucają się do walki, dzierżąc kamienne topory wojenne.
Ślepowidzenie (zw): grimlok wyczuwa wszystkich wrogów w promieniu 12 metrów tak jak istota obdarzona zmysłem wzroku. Każdego, kto znajduje się poza tym zasięgiem, należy traktować jakby korzystał z całkowitego ukrycia.
Grimlok jest wrażliwy na ataki oparte na dźwięku oraz zapachu, a głośne dźwięki oraz zaklęcia dźwiękowe (na przykład: widmowy odgłos czy cisza) oraz silne wonie (choćby śmierdząca chmura czy powietrze przesączone zapachem kadzidła) wpływają nań normalnie. Jeśli zmysł węchu lub słuchu zostaną zanegowane, ślepowidzenie działa niczym atut Walka na oślep. W przypadku ograniczenia obu zmysłów, grimloka należy traktować jak istotę ślepą.
Niepodatności: grimlok jest niepodatny na ataki wzrokowe, efekty wizualne, iluzje oraz inne formy ataku, które zależą od zmysłu wzroku.
Umiejętności: * ciemnoszara skóra grimloka ułatwia mu chowanie się w naturalnym dla niego środowisku (w górach i pod ziemią), zapewniając premię rasową +10 do testów Ukrywania się.
Grimlokowie jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła +4, Zręczność +2, Budowa +2, Roztropność –2, Charyzma –4.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna grimloka to 9 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: grimlok rozpoczyna z dwoma poziomami humanoida-potwora, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 2k8, bazową premię do ataku +2 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +0, Ref +3 i Wola +3.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez grimloka poziomy humanoida-potwora zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 5 × (2 + modyfikator z Int, minimum 1). Jego umiejętności klasowe to – Nasłuchiwanie, Spostrzegawczość, Ukrywanie się oraz Wspinaczka. Grimlok otrzymuje też premię rasową +10 do testów Ukrywania się w górach i pod ziemią.
— Atuty rasowe: posiadane przez grimloka poziomy humanoida-potwora zapewniają mu jeden atut.
— Biegłość w broni: grimlok automatycznie biegle posługuje się toporem wojennym.
— Premia z naturalnego pancerza +4.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): niepodatności, ślepowidzenie 12 m, węch.
— Automatyczne języki: grimloków, wspólny. Premiowe języki: gnomi, krasnoludzki, podwspólny, smoczy, ziemny.
— Ulubiona klasa: barbarzyńca.
— Dostosowanie poziomu +2.
Grotostrząb
 
Dziecko grotostrząb
Dorosły grotostrząb
Stary grotostrząb
 
Mały przybysz (powietrza, pozaplanarny)
Średni przybysz (powietrza, pozaplanarny)
Duży przybysz (powietrza, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+3 (16 pw)
7k8+7 (38 pw)
15k8+45 (112 pw)
Inicjatywa:
+5
+5
+5
Szybkość:
Latanie 18 m (doskonała) (12 pól)
Latanie 18 m (doskonała) (12 pól)
Latanie 18 m (doskonała) (12 pól)
Klasa Pancerza:
20 (+1 rozmiar, +5 Zr, +4 naturalny), dotyk 16, nieprzygotowany 15
21 (+5 Zr, +6 naturalny), dotyk 15, nieprzygotowany 16
22 (–1 rozmiar, +5 Zr, +8 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+0
+7/+9
+15/+25
Atak:
Promień elektryczności +9 dotykowy dystansowy (2k6) lub ugryzienie +9 wręcz (1k6+1)
Promień elektryczności +12 dotykowy dystansowy (2k8) lub ugryzienie +12 wręcz (1k8+3)
Promień elektryczności +19 dotykowy dystansowy (2k8) lub ugryzienie +21 wręcz (2k6+9)
Całkowity atak:
Promień elektryczności +9 dotykowy dystansowy (2k6) lub ugryzienie +9 wręcz (1k6+1)
Promień elektryczności +12 dotykowy dystansowy (2k8) lub ugryzienie +12 wręcz (1k8+3)
Promień elektryczności +19 dotykowy dystansowy (2k8) lub ugryzienie +20 wręcz (2k6+9)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Promień elektryczności
Promień elektryczności
Promień elektryczności
Specjalne cechy:
Niepodatność na elektryczność, kwas i trucizny, odporność na ogień 10 i zimno 10, widzenie w ciemnościach 18 m 
Niepodatność na elektryczność, kwas i trucizny, odporność na ogień 10 i zimno 10, widzenie w ciemnościach 18 m 
Niepodatność na elektryczność, kwas i trucizny, odporność na ogień 10 i zimno 10, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +8, Wola +4
Wytr +6, Ref +10, Wola +6
Wytr +12, Ref +14, Wola +10
Atrybuty:
S 12, Zr 21, Bd 12, Int 10, Rzt 13, Cha 13
S 14, Zr 21, Bd 12, Int 10, Rzt 13, Cha 13
S 22, Zr 21, Bd 16, Int 10, Rzt 13, Cha 13
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +11, Dyplomacja +3, Nasłuchiwanie +7, Przeszukiwanie +6, Spostrzegawczość +7, Sztuka przetrwania +7 (+9 podążenie tropem, +9 Plan Powietrza), Używanie lin +5 (+7 względem pęt), Wiedza (plany) +6, Wyczucie pobudek +7, Wyzwalanie się +11 
Ciche poruszanie się +15, Dyplomacja +3, Nasłuchiwanie +11, Przeszukiwanie +10, Spostrzegawczość +11, Sztuka przetrwania +11 (+13 podążenie tropem, +13 Plan Powietrza), Używanie lin +5 (+7 względem pęt), Wiedza (plany) +10, Wyczucie pobudek +11, Wyzwalanie się +15 
Ciche poruszanie się +23, Dyplomacja +3, Nasłuchiwanie +21, Przeszukiwanie +18, Spostrzegawczość +21, Sztuka przetrwania +19 (+21 podążenie tropem, +21 Plan Powietrza), Używanie lin +5 (+7 względem pęt), Wiedza (plany) +18, Wyczucie pobudek +19, Wyzwalanie się +23 
Atuty:
Uniki, Finezja w broni
Atak z powietrza, Finezja w broni, Uniki 
Atak z powietrza, Czujność, Finezja w broni, Skupienie na broni (ugryzienie)P, Uniki, Walka na oślep, Zmysł walki 
Środowisko
Plan Żywiołu Powietrza
Plan Żywiołu Powietrza
Plan Żywiołu Powietrza
Występowanie:
Pojedynczo lub stadko (2–4)
Pojedynczo lub stadko (2–4)
Pojedynczo lub stadko (2–4)
Skala Wyzwania:
3
5
8
Skarb:
Żaden
Żaden
Żaden
Charakter:
Zawsze neutralny
Zawsze neutralny
Zawsze neutralny
Rozwój:
4–6 KW (mały)
8–14 KW (średni)
16–24 KW (duży); 25–32 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

Grotostrzębie to drapieżniki, ale również padlinożercy. Pochodzą z Planu Żywiołu Powietrza.
Potrafią poruszać się z maksymalną prędkością w dowolnym kierunku, zmieniając położenie ciała i tempo uderzeń skrzydłami.
Dziecko tego gatunku (wiek od roku do dziesięciu lat) od dzioba do ogona mierzy około 1,5 metra, czego trzecią część stanowi ciało. Waży około 10 kilogramów, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi nieco ponad 2 metry. Dorosły (11-40 lat) ma 3 metry długości, rozpiętość skrzydeł do 4,5 metra, a waży około 50 kilogramów. Stary grotostrząb (41-75 lat) osiąga do 6 metrów długości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi około 9 metrów, waży zaś do 400 kilogramów.
Grotostrzębie posługują się powietrznym, lecz nie są szczególnie gadatliwe.
Walka
Grotostrzębie to istoty niezwykle terytorialne i niemal zawsze głodne. Atakują prawie każde napotkane stworzenie – albo uznając je za pożywienie, albo starając się przepędzić rywala. Walcząc korzystają przede wszystkim z promienia elektryczności, którym strzelają z ogonów. Potrafią również gryźć, lecz wolą trzymać się z dala od wroga.
Promień elektryczności (zn): Grotostrząb może strzelać promieniem raz w rundzie (zasięg 15 metrów).
Gryf
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
7k10+21 (59 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 24 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
17 (–1 rozmiar, +2 Zr, +6 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+15
Atak:
ugryzienie +11 wręcz (2k6+4)
Całkowity atak:
ugryzienie +11 wręcz (2k6+4) oraz 2 pazury +8 wręcz (1k4+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
rozszarpywanie 1k6+2, skok do walki 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +7, Wola +5
Atrybuty:
S 18, Zr 15, Bd 16, Int 5, Rzt 13, Cha 8
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Skakanie +8, Spostrzegawczość +10 
Atuty:
Skupienie na broni (ugryzienie), Wielokrotny atak, Żelazna wola 
Środowisko:
wzgórza w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub stado (6–10)
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
8–10 KW (duży); 11–21 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Gryfy są potężnymi, majestatycznymi stworzeniami, posiadającymi pewne cechy lwa i orła.
Dorosły gryf od dzioba do ogona może mierzyć nawet 2,4 metra długości. Ani samców, ani samic nie zdobi grzywa. Z kolei z grzbietu wyrastają im szerokie, złote skrzydła o rozpiętości nieco poniżej 8 metrów. Przeciętny gryf waży 250 kilogramów.
Gryfy nie potrafią mówić, ale rozumieją wspólny.
Walka
Gryfy najchętniej pikują na ofiary, skacząc do walki.
Skok do walki (zw): jeżeli gryf zaszarżuje lub zapikuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku, włączając w to dwa rozszarpywania.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +8 wręcz, obrażenia 1k6+2.
Umiejętności: gryf posiada premię rasową +4 do testów Skakania i Spostrzegawczości.
Tresowanie gryfa
Gryf to inteligentne stworzenie, niemniej zanim poniesie on jeźdźca do walki, musi przejść tresurę. Podstawowe wymaganie szkolenia to przyjazne nastawienie opisywanej istoty do tresera (co można osiągnąć poprzez udane testy Dyplomacji). Wytresowanie przyjaznego gryfa na powietrznego wierzchowca wiąże się z koniecznością wykonania udanego testu Postępowania ze zwierzętami (ST 25) oraz poświęcenia sześciu tygodni na taki trening. Osoba dosiadająca gryfa musi używać egzotycznego siodła. Stworzenie może walczyć, gdy niesie jeźdźca. Ten ostatni ma natomiast prawo atakować wraz z wierzchowcem tylko jeśli powiedzie mu się test Jeździectwa.
Jaja gryfów są na wolnym rynku warte 3500 sz za sztukę, pisklęta zaś – 7000 sz za sztukę. Zawodowi treserzy biorą 1500 sz za wychowanie bądź wytresowanie takiej istoty.
Udźwig: W przypadku gryfa małe obciążenie to maksymalnie 150 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 150,5 do 300 kilogramów, a duże obciążenie od 300,5 do 450 kilogramów.
Grzyb

Wrzaskun
Fioletowy grzyb
 
Średnia roślina
Średnia roślina
Kostka Wytrzymałości:
2k8+2 (11 pw)
2k8+6 (15 pw)
Inicjatywa:
–5
–1
Szybkość:
0 m
3 m (2 pola)
Klasa Pancerza:
8 (–5 Zr, +3 naturalny), dotyk 5, nieprzygotowany 8
13 (–1 Zr, +4 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–4
+1/+3
Atak:
— 
Macka +3 wręcz (1k6+2 plus trucizna)
Całkowity atak:
— 
4 macka +3 wręcz (1k6+2 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/0 m
1,5 m/3 m
Specjalne ataki:
wrzask
trucizna
Specjalne cechy:
cechy roślin, widzenie w słabym świetle 
cechy roślin, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref — , Wola –4
Wytr +6, Ref –1, Wola +0
Atrybuty:
S — , Zr — , Bd 13, Int — , Rzt 2, Cha 1
S 14, Zr 8, Bd 16, Int — , Rzt 11, Cha 9
Umiejętności:
— 
— 
Atuty:
— 
— 
Środowisko:
podziemia
podziemia
Występowanie:
pojedynczo lub kępa (3–5)
pojedynczo, kępa (2–4) lub mieszana kępa (2–4 fioletowe grzyby i 3–5 wrzaskunów)
Skala Wyzwania:
1
3
Skarb:
żaden
żaden
Charakter:
Zawsze neutralny
Zawsze neutralny
Rozwój:
3 KW (średni)
3–6 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
Walka
Wrzaskuny i fioletowe grzyby często współpracują ze sobą, wzbudzając zainteresowanie ofiary, którą potem zabijają. Gdy przerażający pisk wrzaskuna zwróci uwagę zaciekawionego stworzenia, fioletowy grzyb próbuje je zabić. Potem wspólnie korzystają z upolowanej zdobyczy.
Wrzaskun
Ten grzyb się nie porusza. Emituje głośny dźwięk, by przyciągnąć uwagę potencjalnej ofiary oraz gdy zostanie w jakiś sposób zaniepokojony. Wrzaskuny żyją pod ziemią, w ciemnościach. Często koegzystują z fioletowymi grzybami, na których jad są niepodatne.
Wrzaskuny przybierają barwę różnych odcieni purpury.
Walka
Wrzaskun nie atakuje w żaden sposób. Kusi za to ofiarę, by się do niego zbliżyła, emitując przeszywający, głośny dźwięk.
Wrzask (zw): ruch lub źródło światła w promieniu 3 metrów od wrzaskuna sprawiają, że emituje on przeszywający dźwięk, trwający 1k3 rundy. Ów odgłos zwraca uwagę znajdujących się w pobliżu stworzeń, które zwykle pragną zbadać jego źródło. Inteligentniejsze istoty, które żyją w pobliżu wrzaskunów, szybko się uczą, że ten odgłos oznacza, iż w pobliżu grzyba pojawiło się jakieś pożywienie.
Fioletowy grzyb
Fioletowe grzyby z wyglądu przypominają wrzaskuny. Często oba gatunki występują razem.
Fioletowe grzyby mają barwę od purpury do szarości lub fioletu z purpurowymi plamami.
Walka
Fioletowy grzyb atakuje mackami żyjące stworzenia, które znajdą się w jego zasięgu.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 14, początkowy i drugorzędny efekt – 1k4 S i 1k4 Bd. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Guardinal
Avoral
 
Średni przybysz (dobry, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
7k8+35 (66 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
12 m (8 pól), latanie 27 m (dobra)
Klasa Pancerza:
24 (+6 Zr, +8 naturalny), dotyk 16, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+9
Atak:
szpony +13 wręcz (2k6+2) lub skrzydło +13 wręcz (2k8+2)
Całkowity atak:
2 szpony +13 wręcz (2k6+2) lub 2 skrzydło +13 wręcz (2k8+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
aura strachu, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
nakładanie rąk, niepodatność na elektryczność i petryfikację, odporność na czary 25, odporność na dźwięk 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/zło lub srebro, rozmawianie ze zwierzętami, widzenie prawdy, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +10 (+14 na trucizny), Ref +11, Wola +8
Atrybuty:
S 15, Zr 23, Bd 20, Int 15, Rzt 16, Cha 16
Umiejętności:
Blefowanie +13, Ciche poruszanie się +16, Czarostwo +12, Dyplomacja +7, Jeździectwo +8, Koncentracja +15, Nasłuchiwanie +13, Postępowanie ze zwierzętami +13, Przebieranie +3 (+5 udawanie), Spostrzegawczość +21, Ukrywanie się +16, Wiedza (dowolna jedna) +12, Wyczucie pobudek +13, Zastraszanie +5 
Atuty:
Atak z powietrza, Finezja w broni, Wzmocnienie zdolności czaropodobnej (magiczny pocisk)
Środowisko:
Plan o dobrym charakterze
Występowanie:
pojedynczo, para lub oddział (3–5)
Skala Wyzwania:
9
Skarb:
brak monet; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
zawsze neutralny dobry
Rozwój:
8–14 KW (średni); 15–21 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Avoral ma wytrzymałe, ale puste w środku kości, w efekcie czego nawet największy przedstawiciel tej rasy nie waży powyżej 60 kilogramów. Mierzą oni zaś przeciętnie 210 centymetrów wzrostu.
W połowie skrzydeł avorali znajdują się małe dłonie. Gdy skrzydła są złożone, owe ręce znajdują się mniej więcej tam, gdzie byłyby ludzkie dłonie. Skrzydlate dłonie są obdarzone podobnymi do ludzkich zdolnościami manualnymi.
Opisywane stworzenia mają niesamowicie bystry wzrok. Widzą szczegóły nawet na dystans 15 kilometrów, a ponoć są w stanie określić kolor oczu istoty z odległości 200 kroków.
Avorale mówią niebiańskim, piekielnym i smoczym, choć mogą się też porozumieć z niemal każdym stworzeniem, a to z racji zdolności rozmawianie ze zwierzętami.
Walka
Stojący na ziemi avoral atakuje skrzydłami. Woli jednak walczyć z wrogami w powietrzu, gdzie jest w stanie wykorzystać twarde niczym stal szpony oraz szybkość i zwinność. Kiedy lata, nie może oczywiście atakować skrzydłami.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną avorala oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o dobrym charakterze.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – drzwi poprzez wymiary, magiczny krąg przeciw złu (tylko na siebie), magiczny pocisk, podmuch wiatru (ST 15), rozkaz (ST 14), rozmycie (tylko na siebie), rozproszenie magii, światło, unieruchomienie osoby (ST 16), wspomożenie, wykrycie magii, zobaczenie niewidzialnego; 3/dzień – błyskawica (ST 16). Poziom czarującego = 8. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Aura strachu (zn): raz dziennie avoral może otoczyć się aurą strachu o promieniu 6 metrów, która działa w pozostałych aspektach niczym zaklęcie strach (poziom czarującego = 8, ST rzutu obronnego 17). ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Nakładanie rąk (zn): jak właściwość klasowa paladyna, z taką jednakże różnicą, iż avoral może wyleczyć tyle obrażeń, ile maksymalnie posiada normalnych punktów wytrzymałości.
Rozmawianie ze zwierzętami (zn): ta zdolność działa jak zaklęcie rozmawianie ze zwierzętami (poziom czarującego = 8), ale trzeba na nią poświęcić darmową akcję i nie wymaga dźwięków.
Widzenie prawdy (zn): zdolność analogiczna do zaklęcia widzenie prawdy (poziom czarującego = 14), z taką jednakże różnicą, iż ma ona zasięg osobisty i avoral musi się skupić na jedną całą rundę, aby zaczęła działać. Potem moc funkcjonuje dopóki guardinal się na niej koncentruje.
Umiejętności: bystre oczy zapewniają avoralowi premię rasową +8 do testów Spostrzegawczości.
Leonal
 
Średni przybysz (dobry, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
12k8+60 (114 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
18 m (12 pól)
Klasa Pancerza:
27 (+3 Zr, +14 naturalny)
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+20
Atak:
pazury +20 wręcz (1k6+8)
Całkowity atak:
2 pazury +20 wręcz (1k6+8) oraz ugryzienie +15 wręcz (1k8+4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, rozszarpywanie 1k6+8, ryk, skok do walki, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
aura ochronna, nakładanie rąk, niepodatność na elektryczność i petryfikację, odporność na czary 28, odporność na dźwięk 10 i zimno 10, redukcja obrażeń 10/zło i srebro, rozmawianie ze zwierzętami, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +13 (+17 na trucizny), Ref +11, Wola +10
Atrybuty:
S 27, Zr 17, Bd 20, Int 14, Rzt 14, Cha 15
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +22, Dyplomacja +4, Koncentracja +12, Nasłuchiwanie +17, Skakanie +35, Spostrzegawczość +17, Sztuka przetrwania +17, Ukrywanie się +22, Wiedza (dowolna) +17, Wyczucie pobudek +17, Zachowanie równowagi +22, Zastraszanie +10 
Atuty:
Atak z doskoku, Ruchliwość, Skupienie na zdolności (ryk), Tropienie, Uniki 
Środowisko:
Plan o dobrym charakterze
Występowanie:
pojedynczo lub stado (4–9)
Skala Wyzwania:
12
Skarb:
brak monet; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
zawsze neutralny dobry
Rozwój:
13–18 KW (średni); 19–36 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 
Walka
Leonale walczą bezpośrednio i możliwie najprościej. Najpierw rykiem wytrącają wrogów z równowagi, a potem szaleńczo atakują kłami i pazurami. Ściśle współdziałają z innymi członkami stada, wzajemnie strzegąc swych flank i wspólnie przypuszczając niszczące ataki.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną leonala oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze dobrym.
Ryk (zn): leonal może użyć tej zdolności trzy razy dziennie. Każdy ryk działa na obszarze 18-metrowego stożka; efekt analogiczny do czaru święte słowo, lecz zadaje dodatkowo 2k6 obrażeń od dźwięku (Wytrwałość ST 20 neguje). ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Skok do walki (zw): jeżeli leonal zaszarżuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku, włączając w to dwa rozszarpywania.
Doskonalsze łapanie (zw): leonal, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo rozszarpywać.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +20 wręcz, obrażenia 1k6+8.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – kula ognista (ST 15), ściana mocy, unieruchomienie potwora (ST 17), wykrycie myśli; 3/dzień – leczenie krytycznych ran (ST 16), neutralizacja trucizny, przełamanie choroby; 1/dzień – uzdrowienie (ST 18). Poziom czarującego = 10. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Nakładanie rąk (zn): jak właściwość klasowa paladyna, z taką jednakże różnicą, iż leonal może wyleczyć tyle obrażeń, ile maksymalnie posiada normalnych punktów wytrzymałości.
Rozmawianie ze zwierzętami (zn): ta zdolność działa jak zaklęcie rozmawianie ze zwierzętami (poziom czarującego = 8), ale potrzeba na nią poświęcić darmową akcję i nie wymaga dźwięków.
Aura ochronna (zn): ta zdolność zapewnia każdemu w promieniu 6 metrów od leonala premię z odbicia +4 do KP i premię z odporności +4 do rzutów obronnych względem ataków wykonywanych przez złe istoty oraz wywołanych przez nie efektów. W pozostałych aspektach działa jak magiczny krąg przeciw złu oraz słabszy klosz niewrażliwości, oba o promieniu 6 metrów (poziom czarującego jest równy KW leonala). Niniejszą aurę można rozproszyć, ale leonal ma prawo odtworzyć ją w swej następnej turze w akcji darmowej. Obronnych efektów działania kręgu nie uwzględniono w statystykach leonala.
Umiejętności: leonal posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się, Ukrywania się oraz Zachowania równowagi.
Harpia

Harpia
Harpia łucznik, wojownik 7. poziomu
 
Średni humanoid-potwór
Średni humanoid-potwór
Kostka Wytrzymałości:
7k8 (31 pw)
7k8 + 7k10 + 28 (103 pw)
Inicjatywa:
+2
+9
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 24 m (przeciętna)
6 m (4 pola), latanie 24 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
13 (+2 Zr, +1 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 11
23 (+5 Zr, +1 naturalny, +6 +3 ćwiekowana skórznia, +1 pierścień ochrony +1), dotyk 16, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+7
+14/+15
Atak:
maczuga +7 wręcz (1k6)
łuk długi refleksyjny mrozu +1 (premia z S +1) +22 dystansowo (1k8+4/19–20/×3 plus 1k6 zimno) lub pazury +15 wręcz (1k3+1)
Całkowity atak:
maczuga +7/+2 wręcz (1k6) oraz 2 pazury +2 wręcz (1k3)
łuk długi refleksyjny mrozu +1 (premia z S +1) +22/+17/+12 dystansowo (1k8+4/19–20/×3 plus 1k6 zimno) lub 2 pazury +15 wręcz (1k3+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
urzekająca pieśń
urzekająca pieśń
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m
widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +7, Wola +6
Wytr +11, Ref +14, Wola +11
Atrybuty:
S 10, Zr 15, Bd 10, Int 7, Rzt 12, Cha 17
S 12, Zr 20, Bd 14, Int 6, Rzt 11, Cha 19
Umiejętności:
Blefowanie +11, Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +3, Występy (oratorstwo) +5, Zastraszanie +7 
Blefowanie +11, Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +5, Występy (oratorstwo) +10, Zastraszanie +5 
Atuty:
Atak z powietrza, Sugestywność, Uniki 
Bezpośredni strzał, Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsze trafienie krytyczne (łuk długi refleksyjny), Skupienie na broni (łuk długi refleksyjny), Specjalizacja w broni (łuk długi refleksyjny), Szybki strzał, Wielostrzał, Żelazna wola 
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub tabun (7–12)
pojedynczo
Skala Wyzwania:
4
11
Skarb:
standardowy
standardowy (włączając wyposażenie)
Charakter:
zwykle chaotyczny zły
zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+3
+3

Te plugawe istoty lubią oczarowywać podróżnych magiczną pieśnią. Opętanych magią nieszczęśników torturują, dopóki się nie znudzą – a wtedy uwalniają ofiary od cierpienia, zabijając je i pożerając.
Walka
Walczące harpie najczęściej starają się atakować z powietrza i uderzać przeciwników bronią do walki wręcz.
Urzekająca pieśń (zn): to najplugawsza moc harpii. Gdy stwór śpiewa, wszystkie istoty (z wyjątkiem harpii) znajdujące się na obszarze 90-metrowej fali muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 16) – nieudany oznacza, że pieśń urzekła ofiarę. Jest to dźwiękowy, wpływający na umysł efekt zauroczenia. Na istoty, którym rzut obronny się powiedzie, urzekająca pieśń danej harpii przez 24 godziny nie wpływa. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Ofiara, którą urzekła pieśń, rusza najprostszą drogą w kierunku harpii. Jeżeli porusza się przez niebezpieczny obszar (płomienie, przepaść itp.), ma prawo do drugiego rzutu obronnego. Ofiara tej mocy może jedynie się bronić (na przykład: wojownik nie ucieka, lecz też nie atakuje, a przy okazji nie podlega żadnym karom do obrony) – nie wykonuje innych akcji. Kiedy zaś znajdzie się w odległości 1,5 metra od harpii, staje w bezruchu i nie opiera się atakom stwora. Moc działa dopóty, dopóki harpia śpiewa i jeszcze przez rundę później. Zdolność barda kontrpieśń pozwala urzeczonej istocie wykonać nowy rzut obronny na Wolę.
Umiejętności: harpia posiada premię rasową +4 do testów Blefowania i Nasłuchiwania.
Harpia łucznik
Tego rodzaju istoty to okrutni myśliwi i niebezpieczni bandyci. Są wojownikami specjalizującymi się w walce na dystans. Często zostają najemnikami sprzedającymi swe usługi temu, kto zaoferuje największą stawkę. Niezatrudnione harpie łucznicy parają się rabunkiem przy szlakach, czym zmuszają kupców do opłacania ochrony karawan.
Walka
Urzekająca pieśń (zn): Wola ST 17 neguje.
Dobytek: ćwiekowana skórznia +3, łuk długi refleksyjny mrozu +1 (premia z S +1), 10 strzał z zimnego żelaza, 10 posrebrzanych strzał, 5 strzał +2, słabsze karwasze łucznictwa, eliksir leczenie średnich ran, eliksir gracji kota, płaszcz odporności +2, pierścień ochrony +1 (różne harpie łucznicy mogą posiadać odmienne wyposażenie).
Hipogryf
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
3k10+9 (25 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
15 m (10 pól), latanie 30 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +2 Zr, +4 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+11
Atak:
szpony +6 wręcz (1k4+4)
Całkowity atak:
2 szpony +6 wręcz (1k4+4) oraz ugryzienie +1 wręcz (1k8+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +5, Wola +2
Atrybuty:
S 18, Zr 15, Bd 16, Int 2, Rzt 13, Cha 8
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +8
Atuty:
Uniki, Zwrot przez skrzydło
Środowisko:
wzgórza w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub tabun (7–12)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
4–6 KW (duży); 7–9 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Hipogryfy to agresywne stworzenia, mające cechy konia i ogromnego orła. Są żarłocznymi wszystkożercami, a na humanoidów polują równie chętnie, co na inne stworzenia.
Typowy hipogryf mierzy 270 centymetrów długości, ważąc przy tym 500 kilogramów. Rozpiętość jego skrzydeł dochodzi do 6 metrów.
Walka
Hipogryf pikuje na ofiarę i atakuje szponami przednich łap. Jeśli jest to niemożliwe, walczy szponami i dziobem. Pary i grupy hipogryfów atakują wspólnie, pikując raz po raz, starając się odpędzić lub zabić intruzów. Stwory broniące gniazd i piskląt walczą do śmierci – tym bardziej, iż są cenionymi powietrznymi wierzchowcami, za które w cywilizowanych miejscach można otrzymać duże sumy.
Umiejętności: hipogryf posiada premię rasową +4 do testów Spostrzegawczości.
Tresowanie hipogryfa
Zanim hipogryf poniesie jeźdźca do walki, musi przejść tresurę. Wyszkolenie go na powietrznego wierzchowca wiąże się z koniecznością wykonania udanego testu Postępowania ze zwierzętami (ST 25) oraz poświęcenia sześciu tygodni na taki trening. Osoba dosiadająca hipogryfa musi używać egzotycznego siodła. Stwór może walczyć, gdy niesie jeźdźca. Ten ostatni ma natomiast prawo atakować wraz z wierzchowcem tylko jeśli powiedzie mu się test Jeździectwa.
Jaja hipogryfów są na wolnym rynku warte 2000 sz za sztukę, pisklęta zaś – 3000 sz za sztukę. Zawodowi treserzy biorą 1000 sz za wychowanie bądź wytresowanie tego stworzenia.
Udźwig: w przypadku hipogryfa małe obciążenie to maksymalnie 150 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 150,5 do 300 kilogramów, a duże obciążenie od 300,5 do 450 kilogramów.
Hobgoblin
 
Hobgoblin, zbrojny 1. poziomu
 
Średni humanoid (goblinoid)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+2 (6 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 Zr, +3 ćwiekowana skórznia, +1 lekka tarcza), dotyk 11, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+2
Atak:
miecz długi +2 wręcz (1k8+1/19–20) lub oszczep +2 dystansowo (1k6+1)
Całkowity atak:
miecz długi +2 wręcz (1k8+1/19–20) lub oszczep +2 dystansowo (1k6+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +1, Wola –1
Atrybuty:
S 13, Zr 13, Bd 14, Int 10, Rzt 9, Cha 8
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +3, Nasłuchiwanie +2, Spostrzegawczość +2, Ukrywanie się +3 
Atuty:
Czujność
Środowisko:
wzgórza w klimacie gorącym
Występowanie:
banda (4–9), gromadka (10–100 plus 50% niewalczących plus jeden sierżant 3. poziomu na 20 dorosłych i jeden przywódca 4–6. poziomu), formacja wojskowa (10–24) lub plemię (30–300 plus 50% niewalczących plus jeden sierżant 3. poziomu na 20 dorosłych, jeden czy dwóch poruczników 4–5. poziomu, jeden przywódca 6–8. poziomu, 2–4 złowieszcze wilki oraz 1–4 ogrów lub 1–2 trolle)
Skala Wyzwania:
1/2
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle praworządny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+1

Hobgobliny to więksi kuzyni goblinów.
Włosy członków tej rasy są różnej barwi, począwszy od ciemnoczerwonej, a skończywszy na ciemnoszarej. Skórę mają zaś pomarańczowoczerwoną lub ciemnopomarańczową. Dorośli mężczyźni mają sine lub czerwone nosy. Oczy hobgoblinów są żółtawe lub ciemnobrązowe, zęby zaś – żółte. Jeśli chodzi o ubiór, to stroje tych istot są najczęściej jasnej barwy, choć lubią one również zakładać czarną lub krwistoczerwoną odzież ze skóry. Uzbrojenie utrzymują w dobrym stanie, często je czyszczą i naprawiają.
Hobgobliny mówią goblińskim i wspólnym.
Większość hobgoblinów, których spotyka się poza osadami tej rasy, to zbrojni. Przedstawione tu statystyki dotyczą zbrojnego 1. poziomu.
Walka
Hobgobliny znają się na strategii – są w stanie nie tylko dokładnie zaplanować złożoną taktykę na bitwę, ale również wcielić plan w życie. Jeśli przewodzi nimi wyszkolony taktyk, to zdyscyplinowanie tych istot może się okazać czynnikiem decydującym.
Umiejętności: hobgoblin otrzymuje premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu hobgoblina zbrojnego przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Hobgobliny jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Zręczność +2, Budowa +2.
— Bazowa szybkość naziemna hobgoblina to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach w zasięgu 18 metrów.
— Premia rasowa +4 do testów Cichego poruszania się.
— Automatyczne języki: goblini, wspólny. Premiowe języki: giganci, krasnoludzki, orkowy, piekielny, smoczy.
— Ulubiona klasa: wojownik.
— Dostosowanie poziomu +1.
Homunkulus
 
Malutki konstrukt
Kostka Wytrzymałości:
2k10 (11 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 15 m (dobra)
Klasa Pancerza:
14 (+2 Zr, +2 rozmiar), dotyk 14, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–8
Atak:
ugryzienie +2 wręcz (1k4–1 plus trucizna)
Całkowity atak:
ugryzienie +2 wręcz (1k4–1 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
Specjalne ataki:
trucizna
Specjalne cechy:
cechy konstruktów, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +0, Ref +4, Wola +1
Atrybuty:
S 8, Zr 15, Bd — , Int 10, Rzt 12, Cha 7
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +14 
Atuty:
Błyskawiczny refleks
Środowisko:
każde
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1
Skarb:
żaden
Charakter:
dowolny (taki sam jak twórca)
Rozwój:
3–6 KW (malutki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Homunkulus to niewielki sługa czarodzieja, swego twórcy. Jest kiepskim wojownikiem, ale za to świetnym szpiegiem, posłańcem i zwiadowcą.
Twórca tej istoty dokładnie determinuje jej cechy.
Homunkulusy to tak naprawdę tylko narzędzia, które są w stanie jedynie wypełniać powierzone im zadania. To pomocnicy, rzec można: przedłużenia rąk swych twórców. Konstrukt ma taki sam charakter oraz podobną naturę do osoby, która powołała go do życia.
Ta istota nie potrafi mówić, ale podczas powstawania między nią a twórcą rodzi się telepatyczna więź, dzięki której homunkulus wie to, co jego pan. Ponadto może on przekazywać mu informacje o wszystkim, co widzi oraz słyszy – na odległość do 450 metrów. Homunkulus nigdy z własnej woli nie oddali się od twórcy na większy dystans, choć można go do tego zmusić lub w jakiś sposób doprowadzić do takiej sytuacji. Jeżeli coś takiego się zdarzy, homunkulus za wszelką cenę postara się ponownie nawiązać kontakt z panem.
Atak, który zabija homunkulusa, zadaje jego twórcy 2k10 obrażeń. Jeśli zaś zginie pan, homunkulus również umiera, a jego ciało przemienia się w kałużę posoki.
Walka
Homunkulusy zwykle lądują na przeciwniku i gryzą go, wstrzykując jad.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 13, początkowy efekt – uśpienie na minutę, drugorzędny efekt – uśpienie na kolejne 5k6 minut. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, wliczając premię rasową +2.
Tworzenie
Ciało homunkulusa wykonuje się z mieszaniny gliny, popiołu, korzenia mandragory, źródlanej wody oraz 1,2 litra krwi twórcy. Materiały kosztują w sumie 50 sz. Twórca może uformować ciało samodzielnie lub wynająć kogoś, kto zrobi to za niego. Stworzenie ciała wymaga udanego testu Rzemiosła (rzeźbiarstwa) lub Rzemiosła (garncarstwa) – w obu wypadkach o ST 12.
Ukształtowane ciało musi zostać ożywione, co następuje podczas odprawienia magicznego rytuału w specjalnie przygotowanym laboratorium lub warsztacie. Owo pomieszczenie wygląda niczym pracownia alchemiczna, a jego wyposażenie kosztuje 500 sz. Jeśli przyszły pan osobiście tworzy ciało homunkulusa, może je jednocześnie kreować oraz zajmować się magicznymi obrzędami.
Można stworzyć homunkulusa mającego więcej niż 2 Kostki Wytrzymałości, ale każda dodatkowa Kostka Wytrzymałości zwiększa o +2000 sz koszt kreacji.
Stworzenie konstrukta, lustrzane odbicie, mistyczne oko, naprawa, poziom czarującego musi być równy przynajmniej 4; Cena — (nie sprzedaje się); Koszt 1050 sz + 78 PD.
Hydra
 
Pięciogłowa hydra
Sześciogłowa hydra
Siedmiogłowa hydra
 
Wielka magiczna bestia
Wielka magiczna bestia
Wielka magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
5k10+28 (55 pw)
6k10+33 (66 pw)
7k10+38 (77 pw)
Inicjatywa:
+1
+1
+1
Szybkość:
6 m (4 pola), pływanie 6 m
6 m (4 pola), pływanie 6 m
6 m (4 pola), pływanie 6 m
Klasa Pancerza:
15 (–2 rozmiar, +1 Zr, +6 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 14
16 (–2 rozmiar, +1 Zr, +7 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 15
17 (–2 rozmiar, +1 Zr, +8 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+5/+16
+6/+17
+7/+19
Atak:
5 ugryzienie +6 wręcz (1k10+3)
6 ugryzienie +8 wręcz (1k10+3)
7 ugryzienie +10 wręcz (1k10+4)
Całkowity atak:
5 ugryzienie +6 wręcz (1k10+3)
6 ugryzienie +8 wręcz (1k10+3)
7 ugryzienie +10 wręcz (1k10+4)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
4,5 m/3 m
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
— 
— 
Specjalne cechy:
szybkie leczenie 15, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
szybkie leczenie 16, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
szybkie leczenie 17, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +5, Wola +3
Wytr +10, Ref +6, Wola +4
Wytr +10, Ref +6, Wola +4
Atrybuty:
S 17, Zr 12, Bd 20, Int 2, Rzt 10, Cha 9
S 17, Zr 12, Bd 20, Int 2, Rzt 10, Cha 9
S 19, Zr 12, Bd 20, Int 2, Rzt 10, Cha 9
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Pływanie +11, Spostrzegawczość +6 
Nasłuchiwanie +6, Pływanie +11, Spostrzegawczość +7 
Nasłuchiwanie +7, Pływanie +12, Spostrzegawczość +7 
Atuty:
Twardość, Zmysł walkiP, Żelazna wola 
Skupienie na broni (ugryzienie), Twardość, Zmysł walkiP, Żelazna wola 
Skupienie na broni (ugryzienie), Twardość, Zmysł walkiP, Żelazna wola 
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
(piro-: bagna w klimacie gorącym)
(krio-: bagna w klimacie zimnym)
bagna w klimacie umiarkowanym
(piro-: bagna w klimacie gorącym)
(krio-: bagna w klimacie zimnym)
bagna w klimacie umiarkowanym
(piro-: bagna w klimacie gorącym)
(krio-: bagna w klimacie zimnym)
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
4 (normalna);
6 (piro- lub krio-)
5 (normalna);
7 (piro- lub krio-)
6 (normalna);
8 (piro- lub krio-)
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zwykle neutralny
zwykle neutralny
zwykle neutralny
Rozwój:
— 
— 
— 
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

 
Ośmiogłowa hydra 
Dziewięciogłowa hydra
Dziesięciogłowa hydra
 
Wielka magiczna bestia
Wielka magiczna bestia
Wielka magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
8k10+43 (87 pw)
9k10+48 (97 pw)
10k10+53 (108 pw)
Inicjatywa:
+1
+1
+1
Szybkość:
6 m (4 pola), pływanie 6 m
6 m (4 pola), pływanie 6 m
6 m (4 pola), pływanie 6 m
Klasa Pancerza:
18 (–2 rozmiar, +1 Zr, +9 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 17
19 (–2 rozmiar, +1 Zr, +10 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 18
20 (–2 rozmiar, +1 Zr, +11 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 19
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+20
+9/+22
+10/+23
Atak:
8 ugryzienie +11 wręcz (1k10+4)
9 ugryzienie +13 wręcz (1k10+5)
10 ugryzienie +14 wręcz (1k10+5)
Całkowity atak:
8 ugryzienie +11 wręcz (1k10+4)
9 ugryzienie +13 wręcz (1k10+5)
10 ugryzienie +14 wręcz (1k10+5)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
4,5 m/3 m
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
— 
— 
Specjalne cechy:
szybkie leczenie 18, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
szybkie leczenie 19, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
szybkie leczenie 20, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +11, Ref +7, Wola +4
Wytr +11, Ref +7, Wola +5
Wytr +12, Ref +8, Wola +3
Atrybuty:
S 19, Zr 12, Bd 20, Int 2, Rzt 10, Cha 9
S 21, Zr 12, Bd 20, Int 2, Rzt 10, Cha 9
S 21, Zr 12, Bd 20, Int 2, Rzt 10, Cha 9
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Pływanie +12, Spostrzegawczość +8 
Nasłuchiwanie +8, Pływanie +13, Spostrzegawczość +8 
Nasłuchiwanie +8, Pływanie +13, Spostrzegawczość +9 
Atuty:
Skupienie na broni (ugryzienie), Twardość, Zmysł walkiP, Żelazna wola 
Skupienie na broni (ugryzienie), Twardość, Walka na oślep, Zmysł walkiP, Żelazna wola 
Skupienie na broni (ugryzienie), Twardość, Walka na oślep, Zmysł walkiP, Żelazna wola 
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
(piro-: bagna w klimacie gorącym)
(krio-: bagna w klimacie zimnym)
bagna w klimacie umiarkowanym
(piro-: bagna w klimacie gorącym)
(krio-: bagna w klimacie zimnym)
bagna w klimacie umiarkowanym
(piro-: bagna w klimacie gorącym)
(krio-: bagna w klimacie zimnym)
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
7 (normalna);
9 (piro- lub krio-)
8 (normalna);
10 (piro- lub krio-)
9 (normalna);
11 (piro- lub krio-)
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zwykle neutralny
zwykle neutralny
zwykle neutralny
Rozwój:
— 
— 
— 
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

 
Jedenastogłowa hydra
Dwunastogłowa hydra
 
Wielka magiczna bestia
Wielka magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
11k10+58 (118 pw)
12k10+63 (129 pw)
Inicjatywa:
+1
+1
Szybkość:
6 m (4 pola), pływanie 6 m
6 m (4 pola), pływanie 6 m
Klasa Pancerza:
21 (–2 rozmiar, +1 Zr, +12 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 20
22 (–2 rozmiar, +1 Zr, +13 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 21
Bazowy atak/zwarcie:
+11/+25
+12/+26
Atak:
11 ugryzienie +16 wręcz (1k10+6)
12 ugryzienie +17 wręcz (2k8+6)
Całkowity atak:
11 ugryzienie +16 wręcz (1k10+6)
12 ugryzienie +17 wręcz (2k8+6)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
— 
Specjalne cechy:
szybkie leczenie 21, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
szybkie leczenie 22, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +12, Ref +8, Wola +5
Wytr +13, Ref +9, Wola +6
Atrybuty:
S 23, Zr 12, Bd 20, Int 2, Rzt 10, Cha 9
S 23, Zr 12, Bd 20, Int 2, Rzt 10, Cha 9
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +9, Pływanie +14, Spostrzegawczość +9 
Nasłuchiwanie +9, Pływanie +14, Spostrzegawczość +10 
Atuty:
Skupienie na broni (ugryzienie), Twardość, Walka na oślep, Zmysł walkiP, Żelazna wola 
Doskonalszy atak naturalny (ugryzienie), Skupienie na broni (ugryzienie), Twardość, Walka na oślep, Zmysł walkiP, Żelazna wola 
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
(piro-: bagna w klimacie gorącym)
(krio-: bagna w klimacie zimnym)
bagna w klimacie umiarkowanym
(piro-: bagna w klimacie gorącym)
(krio-: bagna w klimacie zimnym)
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
10 (normalna);
12 (piro- lub krio-)
11 (normalna);
13 (piro- lub krio-)
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zwykle neutralny
zwykle neutralny
Rozwój:
— 
— 
Dostosowanie poziomu:
— 
— 

Hydry to gadopodobne potwory mające wiele głów..
Skóra stwora może mieć różne odcienie brązu – od szarobrązowej do ciemnobrązowej. Jedynie podbrzusze jest jasnożółte lub jasnobrązowe. Oczy są za to bursztynowe, a zęby żółtobiałe. Hydra mierzy około 6 metrów długości, a waży średnio 2 tony.
Te istoty nie mówią.
Walka
Hydra może zaatakować wszystkimi głowami bez żadnych kar, nawet jeśli w rundzie wykonała ruch lub zaszarżowała.
Tego stwora da się zabić na dwa sposoby – odcinając wszystkie jego głowy lub siekąc na kawałki cielsko. Odcięcie łba następuje, gdy przeciwnik trafi w szyję potwora orężem zdającym rany cięte wyprowadzając udaną próbę roztrzaskiwania (przed wykonaniem ataku gracz musi zadeklarować, gdzie jego postać celuje). Takie działanie prowokuje okazyjny atak, chyba że dana osoba posiada atut Doskonalsze roztrzaskiwanie. Adwersarz może próbować uciąć głowę, przebywając w dowolnym miejscu, z którego może razić ciało hydry, jako że w trakcie walki jej łby wiją się i smagają to tu, to tam. Przeciwnik ma również prawo przygotować akcję i próbować wykonać atak roztrzaskiwania, gdy stwór będzie go gryzł.
Każdy łeb hydry ma punkty wytrzymałości równe całkowitym normalnym punktom wytrzymałości stwora podzielonym przez liczbę jego głów. Utrata głowy oznacza, że ciało hydry otrzymuje obrażenia w liczbie równej połowie całkowitych normalnych punktów wytrzymałości łba. Za sprawą naturalnej reakcji organizmu rana po odciętej głowie zasklepia się, przez co nie następuje dalszy upływ krwi. Oczywiście obcięty łeb nie będzie już atakować, lecz poza tym bestia nie podlega żadnym karom.
Za każdym razem, gdy odcięty zostanie jeden łeb, na jego miejsce w 1k4 rundy wyrastają dwa nowe. Niemniej hydra może mieć maksymalnie dwa razy więcej głów niż normalnie cały czas posiadała. W ciągu dnia wszystkie łby, które jej odrosły i których liczba przekroczyła oryginalną ich ilość, usychają i umierają. Z kikuta szyi nie muszą odrosnąć dwie nowe – w tym celu trzeba zadać przynajmniej 5 obrażeń spowodowanych przez ogień lub kwas i to zanim pojawią się nowe głowy (trafienie wymaga udanego testu ataku dotykowego). Ognisty oręż (i podobne efekty) zadaje kikutowi obrażenia od energii w tym samym ciosie, który ucina głowę. Rany powodowane przez ogień lub kwas na jakimś obszarze mogą “przyparzyć” kilka kikutów, a ponadto zranić ciało hydry. Stwór żyje, dopóki nie straci wszystkich głów i dopóki wszystkie kikuty nie zostaną potraktowane ogniem lub kwasem.
Cielsko hydry można zabić tak jak ciało każdej innej istoty, tyle że ten stwór posiada szybkie leczenie (patrz dalej), przez co trudno go w ten sposób pokonać. Każdy atak, który nie jest próbą zastosowania roztrzaskiwania względem łba (lub który nie może razić głowy), wpływa na ciało. Kierunkowe magiczne efekty nie są w stanie uciąć łbów stwora (a zatem należy nimi razić cielsko), chyba że powodują obrażenia tnące i można ich nadto użyć do wykonania próby roztrzaskiwania.
Szybkie leczenie (zw): w każdej rundzie hydra leczy obrażenia równe 10 + liczba oryginalnie posiadanych głów.
Umiejętności: duża liczba głów sprawia, że hydra otrzymuje premię rasową +2 do testów Nasłuchiwania oraz Spostrzegawczości.
Hydra posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma prawo też w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Pływając może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Atuty: Zmysł walki pozwala hydrze wykorzystywać wszystkie głowy do wykonywania ataków okazyjnych.
Pirohydra
Wielka magiczna bestia (ognia)
Te hydry o czerwonej skórze zioną ogniem – strumień (linia) wysokości 3 metrów, szerokości 3 metrów i długości 6 metrów. Każda z głów zieje raz na 1k4 rundy, zadając 3k6 obrażeń od ognia. Udany rzut obronny na Refleks zmniejsza obrażenia o połowę. ST rzutu wynosi 10 + 1/2 oryginalnej liczby głów + modyfikator z Bd hydry.
Ataki oparte na ogniu nie zapobiegają wyrośnięciu nowych głów z kikuta (ponieważ pirohydra jest niepodatna na ogień), lecz za to w ten sposób działa zadanie 5 obrażeń od zimna.
Kriohydra
Wielka magiczna bestia (zimna)
Te hydry o purpurowej skórze zieją chłodem – strumień (linia) wysokości 3 metrów, szerokości 3 metrów i długości 6 metrów. Każda z głów zionie raz na 1k4 rundy, zadając 3k6 obrażeń od zimna. Udany rzut obronny na Refleks zmniejsza obrażenia o połowę. ST rzutu wynosi 10 + 1/2 oryginalnej liczby głów + modyfikator z Bd.
Ataki oparte na zimnie nie zapobiegają wyrośnięciu nowych głów z kikuta (ponieważ kriohydra jest niepodatna na zimno), lecz za to w ten sposób działa zadanie 5 obrażeń od ognia.
Jaszczuroludź
 
Średni humanoid (gad)
Kostka Wytrzymałości:
2k8+2 (11 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+5 naturalny) lub 17 (+5 naturalny, +2 ciężka tarcza), dotyk 10, nieprzygotowany 15 lub 17
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+2
Atak:
pazury +2 wręcz (1k4+1) lub maczuga +2 wręcz (1k6+1) lub oszczep +1 dystansowo (1k6+1)
Całkowity atak:
2 pazury +2 wręcz (1k4+1) oraz ugryzienie +0 wręcz (1k4); lub maczuga +2 wręcz (1k6+1) oraz ugryzienie +0 wręcz (1k4); lub oszczep +1 dystansowo (1k6+1)
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
wstrzymywanie oddechu
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Rzuty obronne:
Wytr +1, Ref +3, Wola +0
Atrybuty:
S 13, Zr 10, Bd 13, Int 9, Rzt 10, Cha 10
Umiejętności:
Pływanie +2, Skakanie +5, Zachowanie równowagi +4 
Atuty:
Wielokrotny atak
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
banda (2–3), gromadka (6–10 plus 50% niewalczących plus jeden przywódca 3–6. poziomu) lub plemię (30–60 plus dwóch poruczników 3–6. poziomu i jeden przywódca 4–10. poziomu)
Skala Wyzwania:
1
Skarb:
50% monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+1

Te stworzenia mierzą zwykle od 1,8 do 2,1 metra wzrostu. Ich ciało pokrywają zielone, szare lub brązowe łuski. Wyrastające z tylnej części ciała ogony (długości od 90 do 120 centymetrów) ułatwiają im zachowanie równowagi.
Jaszczuroludzie mówią smoczym.
Walka
W trakcie walki jaszczuroludzie to niezorganizowana hałastra – każdy walczy samodzielnie. Ich ulubiona taktyka to frontalny atak lub wieloosobowa szarża. Czasem starają się też zepchnąć przeciwnika do wody, gdzie mają przewagę. Jeżeli wrogie siły są liczniejsze lub adwersarz wkroczył na ich terytorium, jaszczuroludzie zastawiają wnyki, organizują zasadzki oraz szarpią najeźdźcze oddziały, by je osłabić. Cywilizacyjnie rozwinięte plemiona są w stanie stosować bardziej złożoną taktykę, organizować skuteczniejsze zasadzki oraz zastawiać przemyślniejsze pułapki.
Wstrzymywanie oddechu: jaszczuroludź może wstrzymywać oddech na liczbę rund równą wartość jego Budowy pomnożona przez 4 zanim zacznie ryzykować utonięcie.
Umiejętności: za sprawą ogona jaszczuroludź otrzymuje premię rasową +4 do testów Pływania, Skakania oraz Zachowania równowagi. W podanych współczynnikach nie uwzględniono kary do testów z pancerza wynikającej z ciężkich tarcz (–4 do testów Pływania).
Jaszczuroludzie jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła +2, Budowa +2, Intelekt –2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna jaszczuroludzia to 9 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: jaszczuroludź rozpoczyna z dwoma poziomami humanoida, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 2k8, bazową premię do ataku +1 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +0, Ref +3 i Wola +0.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez jaszczuroludzia poziomy humanoida zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 5 × (2 + modyfikator z Int). Jego umiejętności klasowe to – Pływanie, Skakanie oraz Zachowanie równowagi. Jaszczuroludź otrzymuje premię rasową +4 do testów Pływania, Skakania oraz Zachowania równowagi.
— Atuty rasowe: posiadane przez jaszczuroludzia poziomy humanoida zapewniają mu jeden atut.
— Biegłość w broni i pancerzu: jaszczuroludź automatycznie biegle posługuje się wszelką bronią prostą i tarczami.
— Premia z naturalnego pancerza +5.
— Broń naturalna: 2 pazury (1k4) oraz ugryzienie (1k4).
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): wstrzymywanie oddechu.
— Automatyczne języki: smoczy, wspólny. Premiowe języki: goblini, gnolli, orkowy, wodny.
— Ulubiona klasa: druid.
— Dostosowanie poziomu +1.
Jednorożec

Jednorożec
Niebiański rycerz, kapłan 7. poziomu
 
Duża magiczna bestia
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
4k10+20 (42 pw)
8k10+7k8+75 (155 pw)
Inicjatywa:
+3
+4
Szybkość:
18 m (12 pól)
18 m (12 pól)
Klasa Pancerza:
18 (–1 rozmiar, +3 Zr, +6 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 15
24 (–1 rozmiar, +4 Zr, +6 naturalny, +5 karwasze pancerza +5), dotyk 13, nieprzygotowany 20
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+13
+13/+24
Atak:
róg +11 wręcz (1k8+8)
róg +22 wręcz (1k8+10)
Całkowity atak:
róg +11 wręcz (1k8+8) oraz 2 kopyto +3 wręcz (1k4+2)
róg +22 wręcz (1k8+10) oraz 2 kopyto +14 wręcz (1k4+3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Czary, odpędzanie nieumarłych 13/dzień, ugodzenie zła 
Specjalne cechy:
Magiczny krąg przeciw złu, niepodatność na trucizny, zauroczenia oraz przymusy, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, więź z dziczą, zdolności czaropodobne 
Elektryczność 10 oraz zimno 10, magiczny krąg przeciw złu, niepodatność na trucizny, zauroczenia oraz przymusy, odporność na czary 20, odporność na kwas 10, redukcja obrażeń 10/magia, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, więź z dziczą, zdolności czaropodobne 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +7, Wola +6
Wytr +16, Ref +12, Wola +15
Atrybuty:
S 20, Zr 17, Bd 21, Int 10, Rzt 21, Cha 24
S 24, Zr 18, Bd 20, Int 13, Rzt 27, Cha 22
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +9, Nasłuchiwanie +11, Skakanie +21, Spostrzegawczość +11, Sztuka przetrwania +8 
Ciche poruszanie się +12, Czarostwo +5, Koncentracja +11, Nasłuchiwanie +15, Spostrzegawczość +15, Sztuka przetrwania +15 (+17 nad ziemią)*, Wiedza (natura) +9, Wiedza (religia) +8 
Atuty:
Czujność, Skupienie na umiejętności (Sztuka przetrwania)
Czujność, Czarowanie w walce, Dodatkowe odpędzanie, Doskonalsze odpędzanie, Bieg, Skupienie na umiejętności (Sztuka przetrwania)
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Plan o charakterze chaotycznym dobrym
Występowanie:
pojedynczo, para lub kasta (3–6)
pojedynczo
Skala Wyzwania:
3
13
Skarb:
żaden
żaden
Charakter:
zawsze chaotyczny dobry
zawsze chaotyczny dobry
Rozwój:
5–8 KW (duży)
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+4 (kompan)
+8 (kompan)

Jednorożce mają oczy ciemnogranatowe, fioletowe, brązowe lub płomieniście złote. Samce cechują białe brody.
Typowy dorosły jednorożec ma 2,4 metra długości, 1,5 metra w kłębie i waży 600 kilogramów. Samice są nieco mniejsze i szczuplejsze niż samce.
Jednorożce mówią leśnym oraz wspólnym.
Walka
Jednorożce atakują najczęściej tylko wtedy, gdy bronią siebie lub swych lasów. Szarżują, starając się przebić wrogów długim rogiem niczym kopią albo uderzają kopytami. Róg to broń magiczna +3, tracąca moc po odcięciu.
Magiczny krąg przeciw złu (zn): niniejsza zdolność nieustannie duplikuje efekt czaru. Jednorożec nie może stłumić jej działania.
Zdolności czaropodobne: jednorożec może w darmowej akcji na życzenie używać wykrycia zła.
Raz dziennie może użyć potężniejszej teleportacji i przenieść się w dowolne miejsce na swoim terytorium (czyli w swoim domu). Nie może teleportować się poza granice lasu lub wrócić do niego, gdy go opuści.
Trzy razy dziennie jednorożec może użyć leczenia lekkich ran, a raz dziennie leczenia średnich ran (poziom czarującego = 5). W tym celu musi dotknąć rannego stworzenia rogiem.
Raz dziennie może użyć neutralizacji trucizny (ST 21, poziom czarującego = 8), również dotykając rogiem. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Więź z dziczą (zw): moc analogiczna do właściwości klasowej druida więź z dziczą, z taką jednakże różnicą, iż jednorożec otrzymuje premię rasową +6 do testu.
Umiejętności: jednorożec otrzymuje premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się.
* Jednorożec otrzymuje premię z biegłości +3 do testów Sztuki przetrwania wykonywanych w granicach swego lasu.
Niebiański rycerz
Opisany tu niebiański rycerz to niebiański jednorożec o 8 KW i siedmiu poziomach kapłana.
Walka
ST rzutu obronnego na zdolność neutralizacja trucizny niebiańskiego rycerza (ST 20) zmodyfikowano z racji większej liczby Kostek Wytrzymałości i innej wartości Charyzmy.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną jednorożca traktuje się jak magiczny oręż.
Ugodzenie zła (zn): jednorożec może raz dziennie wyprowadzić w złego przeciwnika normalny atak wręcz, powodując dodatkowe 15 obrażeń.
Przygotowane czary kapłana (6/7/6/5/4; ST rzutu obronnego 18 + poziom czaru): 0 – cnota (2), światło, wykrycie magii, wykrycie trucizny (2); 1 – błogosławieństwo (2), nieprzenikniona mgła, przełamanie strachu, sanktuarium, tarcza wiary, uspokojenie zwierzęcia*; 2 – przełamanie paraliżu, słabsze przywrócenie energii życiowej, tarcza dla przyjaciela, wspomożenie* (2), zwierzęcy posłaniec; 3 – modlitwa, ochrona przed energią, piekące światło, przełamanie klątwy, zdominowanie zwierzęcia*; 4 – boska moc, przywrócenie energii życiowej, stąpanie w powietrzu, święte ugodzenie*.
* Czar domenowy. domeny: dobro i zwierzęta.
Kobold
 
Kobold, zbrojny 1. poziomu
 
Mały humanoid (gad)
Kostka Wytrzymałości:
1k8 (4 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 rozmiar, +1 Zr, +1 naturalny, +2 skórznia), dotyk 12, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–4
Atak:
włócznia +1 wręcz (1k6–1/×3) lub proca +3 dystansowo (1k3)
Całkowity atak:
włócznia +1 wręcz (1k6–1/×3) lub proca +3 dystansowo (1k3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
Widzenie w ciemnościach 18 m, słabość w świetle
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +1, Wola –1
Atrybuty:
S 9, Zr 13, Bd 10, Int 10, Rzt 9, Cha 8
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +2, Nasłuchiwanie +2, Przeszukiwanie +2, Rzemiosło (zakładanie wnyków) +2, Spostrzegawczość +2, Ukrywanie się +6, Zawód (górnik) +2 
Atuty:
Czujność
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
banda (4–9), gromadka (10–100 plus 100% niewalczących plus jeden sierżant 3. poziomu na 20 dorosłych i jeden przywódca 4–6. poziomu), formacja wojskowa (10–24 plus 2–4 złowieszcze łasice), plemię (40–400 plus jeden sierżant 3. poziomu na 20 dorosłych, jeden czy dwóch poruczników 4–5. poziomu, jeden przywódca 6–8. poziomu oraz 5–8 złowieszczych łasic)
Skala Wyzwania:
1/4
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle praworządny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+0

Koboldy to tchórzliwe istoty mające sadystyczne skłonności. Są niskimi humanoidami posiadającymi pewne gadzie cechy.
Łuskowata skóra koboldów ma barwę od rdzawego brązu, aż do niemal czarnej czerwieni. Oczy stworów to świecące czerwienią punkciki. Koboldy mają niechwytne, szczurze ogony. Ich szaty – a raczej poszarpane łachmany – są zwykle czerwone lub pomarańczowe.
Przeciętny kobold mierzy od 60 do 70 centymetrów i waży około 20 kilogramów.
Koboldy mówią smoczym, głosami przypominającymi skomlenie psa.
Walka
Koboldy starają się mieć przewagę liczebną – przynajmniej dwa do jednego. Jeśli ją stracą, uciekają, chyba że ścierają się z gnomami (w tym przypadku walczą nawet wtedy, gdy jest ich tyle samo, co przeciwników).
Najczęściej koboldy najpierw strzelają z proc, a do przeciwników zbliżają się dopiero, gdy wcześniej osłabią ich odpowiednio. Jeśli tylko mogą, organizują zasadzki w pobliżu zabezpieczonego pułapkami terenu.
Słabość w świetle (zw): kobold w jasnym świetle i na obszarze działania czaru światło dnia jest olśniony.
Umiejętności: kobold posiada premię rasową +2 do testów Przeszukiwania, Rzemiosła (zakładanie wnyków) oraz Zawodu (górnik).

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu kobolda zbrojnego przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Skala Wyzwania: kobold z poziomami w klasach BN posiada SW równe poziom postaci –3.
Koboldy jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła –4, Zręczność +2, Budowa –2.
— Mały rozmiar. Premia +1 do Klasy pancerza, premia +1 do testów ataków, premia +4 do testów Ukrywania się, kara –4 do testów zwarcia, limity udźwigu i unoszonego ciężaru wynoszą 3/4 tego, co w przypadku bohaterów średniego rozmiaru.
— Bazowa szybkość naziemna kobolda to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Umiejętności rasowe: bohater będący koboldem posiada premię rasową +2 do testów Przeszukiwania, Rzemiosła (zakładanie wnyków) oraz Zawodu (górnik).
— Atuty rasowe: bohater będący koboldem uzyskuje atuty zgodnie z klasą postaci.
— Premia z naturalnego pancerza +1
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): słabość w świetle.
— Automatyczne języki: smoczy. Premiowe języki: podwspólny, wspólny.
— Ulubiona klasa: zaklinacz.
— Dostosowanie poziomu +0.
Kokatryks
 
Mała magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
5k10 (27 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 18 m (słaba)
Klasa Pancerza:
14 (+1 rozmiar, +3 Zr), dotyk 14, nieprzygotowany 11
Bazowy atak/zwarcie:
+5/–1
Atak:
Ugryzienie +9 wręcz (1k4–2 plus petryfikacja)
Całkowity atak:
Ugryzienie +9 wręcz (1k4–2 plus petryfikacja)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Petryfikacja
Specjalne cechy:
Widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +7, Wola +2
Atrybuty:
S 6, Zr 17, Bd 11, Int 2, Rzt 13, Cha 9
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +7
Atuty:
Czujność, Finezja w broniP, Uniki 
Środowisko:
Równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
Pojedynczo, para, tabun (3–5) lub mrowie (6–13)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze neutralny
Rozwój:
6–8 KW (mały); 9–15 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Samiec ma korale oraz grzebień niczym kogut. Samice, znacznie rzadziej spotykane niż samce, różnią się tylko tym, że nie mają ani korali, ani grzebienia. Przeciętny kokatryks waży 17–18 kilogramów.
Walka
Kokatryks zaciekle atakuje wszystko, co – jak sądzi – zagraża jemu lub jego siedzibie. Grupki tych stworów robią co tylko w ich mocy, by przytłoczyć przeciwników lub zamieszać im w głowach – czasami, na przykład, lecą im prosto w twarz.
Petryfikacja (zn): Istota ugryziona przez kokatryksa musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 12) – nieudany oznacza natychmiastową przemianę w kamień. ST rzutu obronnego oparto na Budowie. Kokatryks posiada niepodatność na petryfikującą moc pobratymców. Niemniej inne ataki petryfikujące wpływają na niego normalnie.
Kopacz
 
Wielkie wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
15k8+78 (145 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
9 m (6 pól), rycie 3 m
Klasa Pancerza:
24 (–2 rozmiar, +1 Zr, +15 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 23
Bazowy atak/zwarcie:
+11/+27
Atak:
Walnięcie +17 wręcz (1k6+8 plus 2k6 kwas)
Całkowity atak:
2 walnięcie +17 wręcz (1k6+8 plus 2k6 kwas)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
Śluz powodujący erozję
Specjalne cechy:
Kształtowanie kamienia, niepodatność na kwas, widzenie w ciemnościach 18 m, wyczuwanie drgań 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +12, Ref +6, Wola +11
Atrybuty:
S 27, Zr 13, Bd 21, Int 14, Rzt 14, Cha 12
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +17, Nasłuchiwanie +20, Spostrzegawczość +20, Sztuka przetrwania +14 (+16 w podziemiach), Wiedza (lochoznawstwo) +14, Wiedza (natura) +4 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Potężny atak, Twardość, Walka na oślep, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
Podziemia
Występowanie:
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
9
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zwykle neutralny
Rozwój:
16–30 KW (wielki); 31–45 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Przeciętny kopacz mierzy około 4,5 metra długości i 3 metry szerokości. Waży zwykle ponad 3 tony.
Te istoty mówią podwspólnym i ziemnym.
Walka
Stwory starają się toczyć walkę w wykopanych przez siebie tunelach – są wtedy chronione przed flankowaniem i mogą spokojnie atakować przeciwników kończynami.
Kopacz, który spodziewa się ataku, może wydrążyć w okolicy mnóstwo tuneli. Większość będzie zablokowana kilkucentymetrową warstwą skały. Stwór jest w stanie w kilka chwil rozpuścić taką barierę i zaatakować z zaskoczenia.
Śluz powodujący erozję (zw): Kopacz wytwarza śluz, który składa się w większości z substancji szybko powodujących erozję przede wszystkim kamienia.
Już sam dotyk kopacza powoduje 2k6 obrażeń od kwasu stworzeniom i przedmiotom z materii organicznej. W przypadku istot oraz przedmiotów metalowych, obrażenia wzrastają do 4k8. Jeżeli zaś ze śluzem zetkną się kamienne stworzenia (w tym żywiołaki ziemi) czy przedmioty, substancja spowoduje 8k10 obrażeń. Po każdym ataku walnięciem kopacza pozostaje plama śluzu, z którą kontakt oznacza otrzymanie 2k6 obrażeń oraz kolejne 2k6 w każdej z następnych 2 rund. Śluz usuwa duża ilość wody (przynajmniej litr) lub słabego kwasu, na przykład: octu.
Pancerz oraz ubranie przeciwnika mogą ulec rozpuszczeniu i natychmiast stać się bezużyteczne – śmiałek wykonuje rzut obronny na Refleks (ST 22), a nieudany oznacza utratę ekwipunku. Oręż, którym kopacz zostanie trafiony, również natychmiast się rozpuszcza, chyba że właścicielowi powiedzie się rzut obronny na Refleks (ST 22).
Istoty, które atakują kopacza bronią naturalną, otrzymują wywołane przez śluz obrażenia przy każdym udanym trafieniu, chyba że powiedzie im się rzut obronny na Refleks (ST 22). ST tych rzutów obronnych oparto na Budowie.
Kształtowanie kamienia (zw): Kopacz może wytworzyć mniej niszczący śluz, który czasowo zmiękczy kamień, nie rozpuszczając go. Na każde 10 minut stwór może zmiękczyć i ukształtować do 0,675 metra sześciennego kamienia – analogicznie do zaklęcia kształtowanie kamienia (poziom czarującego = 15).
Koszmar

Koszmar
Koszmar, cauchemar

Duży przybysz (pozaplanarny, zły)
Wielki przybysz (pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
6k8+18 (45 pw)
15k8+105 (172 pw)
Inicjatywa:
+6
+6
Szybkość:
12 m (8 pól), latanie 27 m (dobra)
12 m (8 pól), latanie 27 m (dobra)
Klasa Pancerza:
24 (–1 rozmiar, +2 Zr, +13 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 22
26 (–2 rozmiar, +2 Zr, +16 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 24
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+14
+15/+33
Atak:
Kopyto +9 wręcz (1k8+4 plus 1k4 ogień) 
Kopyto +23 wręcz (2k6+10 plus 1k4 ogień)
Całkowity atak:
2 kopyto +9 wręcz (1k8+4 plus 1k4 ogień) oraz ugryzienie +4 wręcz (1k8+2)
2 kopyto +23 wręcz (2k6+10 plus 1k4 ogień) oraz ugryzienie +18 wręcz (2k6+5)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
Dym, płomienne kopyta 
Dym, płomienne kopyta
Specjalne cechy:
Eteryczność, projekcja astralna, widzenie w ciemnościach 18 m 
Eteryczność, projekcja astralna, widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +7, Wola +6
Wytr +16, Ref +11, Wola +10
Atrybuty:
S 18, Zr 15, Bd 16, Int 13, Rzt 13, Cha 12
S 31, Zr 14, Bd 24, Int 16, Rzt 12, Cha 12
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +11, Dyplomacja +3, Koncentracja +12, Nasłuchiwanie +12, Przeszukiwanie +10, Spostrzegawczość +12, Sztuka przetrwania +10 (+12 na innych planach i podążenie tropem), Wiedza (plany) +10, Wyczucie pobudek +10, Zastraszanie +10 
Blefowanie +19, Ciche poruszanie się +20, Dyplomacja +5, Koncentracja +25, Nasłuchiwanie +21, Przebieranie +1 (+3 udawanie), Przeszukiwanie +21, Spostrzegawczość +21, Sztuka przetrwania +19 (+21 na innych planach i podążenie tropem), Wiedza (plany) +21, Wiedza (tajemna) +21, Wyczucie pobudek +19, Zastraszanie +21 
Atuty:
Bieg, Czujność, Doskonalsza inicjatywa 
Bieg, Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Potężny atak, Rozszczepienie, Tropienie 
Środowisko:
Plan o charakterze neutralnym złym
Plan o charakterze neutralnym złym
Występowanie:
Pojedynczo
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
5
11
Skarb:
Żaden
Żaden
Charakter:
Zawsze neutralny zły
Zawsze neutralny zły
Rozwój:
7–10 KW (duży); 11–18 KW (wielki)
— 
Dostosowanie poziomu:
+4 (kompan)
+4 (kompan)

Te istoty są wielkości mniej więcej lekkiego konia bojowego.
Walka
Stwór może walczyć, gdy niesie jeźdźca. Ten ostatni może atakować tylko jeśli powiedzie mu się test Jeździectwa.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną koszmaru oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym.
Płomienne kopyta (zn): Uderzenie kopytem powoduje zapalenie się łatwopalnych przedmiotów.
Dym (zn): W ferworze walki koszmar często parska i rży z wściekłości, dmuchając gorącym siarkowym dymem w 4,5-metrowym stożku. Wszystkie istoty, które znajdą się na tym obszarze, muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 16) – nieudany oznacza karę –2 do wszystkich testów ataków i obrażeń, która utrzymuje się przez 1k6 minut już po opuszczeniu oparu. Stożek istnieje przez 1 rundę, a koszmar może go powołać do istnienia w każdej rundzie w swojej turze w darmowej akcji. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Wydychany dym zapewnia koszmarowi ukrycie względem istot znajdujących się w odległości 1,5 metra od niego i całkowite ukrycie wobec tych przebywających w promieniu 3 metrów oraz dalej. Opary w żaden sposób nie ograniczają pola widzenia opisywanego stwora.
Projekcja astralna i eteryczność (zn): Obie moce działają analogicznie do czarów o tych samych nazwach (poziom czarującego = 20). Koszmar może ich używać na życzenie.
Udźwig: W przypadku tego koszmaru małe obciążenie to maksymalnie 150 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 150,5 do 300 kilogramów, a duże obciążenie od 300,5 do 450 kilogramów.
Cauchemar
Cauchemar to przerażająca, szczególnie okrutna wersja zwykłego koszmaru. Sam widok jednego z tych stworów wystarcza, by zmrozić serca nawet najodważniejszych herosów.
Walka
ST rzutu obronnego na specjalny atak dym (ST 24) zmodyfikowano ze względu na większą liczbę Kostek Wytrzymałości i wyższą wartość Budowy.
Udźwig: W przypadku koszmaru małe obciążenie to maksymalnie 306 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 306,5 do 612 kilogramów, a duże obciążenie od 612,5 do 920 kilogramów.
Kot morski
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
6k10+18 (51 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
3 m (2 pola), pływanie 12 m
Klasa Pancerza:
18 (–1 rozmiar, +1 Zr, +8 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+14
Atak:
pazury +9 wręcz (1k6+4)
Całkowity atak:
2 pazury +9 wręcz (1k6+4) oraz ugryzienie +4 wręcz (1k8+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
rozrywanie 2k6+6
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, wstrzymywanie oddechu 
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +6, Wola +5
Atrybuty:
S 19, Zr 12, Bd 17, Int 2, Rzt 13, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +8, Pływanie +12, Spostrzegawczość +7 
Atuty:
Czujność, Krzepa, Żelazna wola
Środowisko:
wody w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub stado (5–12)
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
7–9 KW (duży); 10–18 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Typowy morski kot mierzy 3,6 metra długości i waży 400 kilogramów.
Walka
Koty morskie walczą albo polując, albo broniąc swego terytorium. Atakują, gdy tylko ujrzą wroga. Zawsze walczą zarówno pazurami, jak i kłami, starając się rozerwać zdobycz. Wykazują się niezwykłą odwagą, gdyż nigdy nie ustępują pola (chyba że po śmierci), nawet stworzeniom wielokrotnie większym. Pary oraz stada kotów morskich atakują wspólnie, starając się zmęczyć przeciwnika, dopóki jedna z bestii nie będzie mogła rozerwać go na strzępy.
Rozrywanie (zw): kot morski, który zakończy powodzeniem oba ataki pazurami, wczepia się w ciało przeciwnika i je rozrywa, zadając w ten sposób automatycznie dodatkowe 2k6+6 obrażeń.
Wstrzymywanie oddechu (zw): kot morski może wstrzymywać oddech na liczbę rund równą wartości jego Budowy pomnożoną przez 6 zanim zacznie ryzykować utonięcie.
Umiejętności: kot morski posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Kraken
 
Olbrzymia magiczna bestia (wodna)
Kostka Wytrzymałości:
20k10+180 (290 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
pływanie 6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
20 (–4 rozmiar, +14 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 20
Bazowy atak/zwarcie:
+20/+44
Atak:
macka +28 wręcz (2k8+12/19–20)
Całkowity atak:
2 macka +28 wręcz (2k8+12/19–20) oraz 6 ramię +23 wręcz (1k6+6) oraz ugryzienie +23 wręcz (4k6+6)
Przestrzeń/zasięg:
6 m/4,5 m (18 m macką, 9 m ramieniem)
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, duszenie 2k8+12 lub 1k6+6
Specjalne cechy:
atramentowe miazmaty, odrzut, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, zdolności czaropodobne 
Rzuty obronne:
Wytr +21, Ref +12, Wola +13
Atrybuty:
S 34, Zr 10, Bd 29, Int 21, Rzt 20, Cha 20 
Umiejętności:
Dyplomacja +7, Koncentracja +21, Nasłuchiwanie +30, Pływanie +20, Przeszukiwanie +28, Spostrzegawczość +30, Stosowanie magicznych urządzeń +16, Sztuka przetrwania +5 (+7 podążenie tropem), Ukrywanie się +0, Wiedza (geografia) +17, Wiedza (natura) +16, Wyczucie pobudek +17, Zastraszanie +16 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsze przewracanie, Doskonalsze trafienie krytyczne (macka), Walka na oślep, Wyszkolenie w walce, Żelazna wola 
Środowisko:
wody w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
12
Skarb:
potrójny standardowy
Charakter:
zwykle neutralny zły
Rozwój:
21–32 KW (olbrzymi); 33–60 KW (kolosalny)
Dostosowanie poziomu:
— 

Stwór ma osiem odnóży - sześć ramion stwora jest krótka i mierzy około 9 metrów, a pozostałe dwie macki mają jakieś 18 metrów długości i pokrywają je niebezpieczne zadziory. Paszcza – nieco przypominająca dziób – znajduje się w miejscu, gdzie macki spotykają się z dolną częścią cielska.
Krakeny mówią wspólnym i wodnym.
Walka
Krakeny atakują przeciwników dłuższymi członkami, próbując ich złapać, a potem zmiażdżyć lub wepchnąć do ogromnej paszczy. Przeciwnik może spróbować wykonać akcję roztrzaskiwanie wymierzoną w dowolną z macek lub ramion stwora, jakby to była broń. Macki krakena mają po 20 punktów wytrzymałości, a ramiona – po 10. Jeżeli stwór prowadzi z przeciwnikiem zwarcie przy użyciu jednego z odnóży, to zwykle innymi wykonuje okazyjne ataki, gdy do wspomnianych prób roztrzaskiwania dochodzi. Ucięcie macki lub ramienia zadaje krakenowi obrażenia w liczbie równej połowie maksymalnych normalnych punktów wytrzymałości członka. Stwór zwykle wycofuje się z walki, gdy straci obie macki lub trzy z sześciu ramion. Ucięte kończyny odrastają w ciągu 1k10+10 dni.
Doskonalsze łapanie (zw): kraken, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ramieniem lub macką. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
Duszenie (zw): po udanym teście zwarcia kraken automatycznie zadaje obrażenia od macki lub ramienia.
Odrzut (zw): kraken może raz w rundzie rzucić się do tyłu z szybkością 84 metrów (akcja całorundowa). Musi się poruszać w linii prostej, ale stosując odrzut nie prowokuje ataków okazyjnych.
Atramentowe miazmaty (zw): kraken może raz na minutę wypuścić (akcja darmowa) obłok czarnego atramentu w 24-metrowej fali. Owe miazmaty zapewniają całkowite ukrycie, z którego stwór korzysta, by uciec z walki, gdy ta przybiera niekorzystny dlań obrót. Istoty w chmurze należy traktować tak, jakby znajdowały się w ciemności.
Zdolności czaropodobne: 1/dzień – kontrolowanie pogody, kontrolowanie wiatrów, odporność na energię, zdominowanie zwierzęcia (ST 18). Poziom czarującego = 9. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Umiejętności: kraken posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma prawo też w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Krasnolud
 
Krasnolud, zbrojny 1. poziomu
Duergar, zbrojny 1. poziomu
 
Średni humanoid (krasnolud)
Średni humanoid (krasnolud)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+2 (6 pw)
1k8+5 (9 pw)
Inicjatywa:
+0
+0
Szybkość:
6 m w zbroi łuskowej (4 pola); bazowa szybkość 6 m
6 m w kolczudze (4 pola); bazowa szybkość 6 m
Klasa Pancerza:
16 (+4 zbroja łuskowa, +2 ciężka tarcza), dotyk 10, nieprzygotowany 16
17 (+5 kolczuga, +2 ciężka tarcza), dotyk 10, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+2
+1/+2
Atak:
krasnoludzki topór bojowy +3 wręcz (1k10+1/×3) lub łuk krótki +1 dystansowo (1k6/×3)
młot bojowy +2 wręcz (1k8+1/×3) lub lekka kusza +1 dystansowo (1k8/19–20)
Całkowity atak:
krasnoludzki topór bojowy +3 wręcz (1k10+1/×3) lub łuk krótki +1 dystansowo (1k6/×3)
młot bojowy +2 wręcz (1k8+1/×3) lub lekka kusza +1 dystansowo (1k8/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
cechy rasowe krasnoludów
cechy rasowe duergarów, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
cechy rasowe krasnoludów, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy rasowe duergarów, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4*, Ref +0*, Wola –1*
Wytr +4*, Ref +0*, Wola –1*
Atrybuty:
S 13, Zr 11, Bd 14, Int 10, Rzt 9, Cha 6
S 13, Zr 11, Bd 14, Int 10, Rzt 9, Cha 4
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +2, Rzemiosło (kamieniarstwo) +2, Rzemiosło (kowalstwo) +2, Spostrzegawczość +2, Szacowanie +2 
Ciche poruszanie się –4, Nasłuchiwanie +3, Rzemiosło (kamieniarstwo) +2, Rzemiosło (kowalstwo) +2, Spostrzegawczość +2, Szacowanie +2 
Atuty:
Skupienie na broni (krasnoludzki topór bojowy)
Twardość
Środowisko:
góry w klimacie umiarkowanym
(podziemne: Podziemia)
podziemia
Występowanie:
drużyna (2–4), oddział (11–20 plus dwóch sierżantów 3. poziomu i przywódca 3–6. poziomu) lub klan (30–100 plus 30% niewalczących plus jeden sierżant 3. poziomu na 10 dorosłych, pięciu poruczników 5. poziomu oraz trzech kapitanów 7. poziomu)
drużyna (2–4), oddział (9–16 plus trzech sierżantów 3. poziomu i przywódca 3–8. poziomu lub klan (20–80 plus 25% niewalczących plus jeden sierżant 3. poziomu na 5 dorosłych, od trzech do sześciu poruczników 6. poziomu oraz od jednego do czterech kapitanów 9. poziomu)
Skala Wyzwania:
1/2
1
Skarb:
standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty
standardowe monety, podwójne dobra, standardowe przedmioty
Charakter:
często praworządny dobry
(podziemny: zwykle praworządny neutralny lub neutralny)
często praworządny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+0
+1

Jeśli chodzi o ubiór, przedstawiciele tej rasy preferują barwy ziemi, a lubią stroje proste i wygodne zarazem. Skórę miewają bardzo ciemną, zawsze w odcieniu jasnobrązowym lub brązowym. Noszą długie włosy, które zwykle są czarne, siwe lub brązowe. Przeciętny krasnolud mierzy 120 centymetrów i waży tyle samo co dorosły człowiek.
Członkowie tej rasy posługują się rzecz jasna krasnoludzkim. Większość opuszczających rodzinne ziemie (jak choćby kupcy, najemnicy czy poszukiwacze przygód) zna wspólny, a zbrojni chroniący krasnoludzkie miasta zwykle uczą się goblińskiego, dzięki czemu mogą przesłuchać lub szpiegować wrogów swej rasy.
Większość krasnoludów, których spotyka się poza ich siedzibami, to zbrojni.
Walka
Krasnoludy to specjaliści, jeśli chodzi o toczenie walk. Świetnie wykorzystują otoczenie i umieją doskonale zaplanować oraz przeprowadzić atak całą grupą. Rzadko korzystają z magii, bowiem niewielu jest wśród nich czarodziejów czy zaklinaczy (niemniej krasnoludzcy kapłani rzucają się w wir walki ramię przy ramieniu ze zbrojnymi). Jeżeli mają czas, by się przygotować, chętnie budują kamienne zapadnie lub inne pułapki. Posługują się nie tylko krasnoludzkimi toporami bojowymi oraz młotami do rzucania, ale również młotami bojowymi, nadziakami, krótkimi łukami, ciężkimi kuszami oraz buzdyganami.
Cechy rasowe krasnoludów (zw): krasnoludy posiadają następujące cechy rasowe:
— Budowa +2, Charyzma –2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna krasnoluda to 6 metrów. Jednakże przedstawiciel niniejszej rasy może się poruszać z tą prędkością nawet mając na sobie średni lub ciężki pancerz, tudzież dźwigając średnie lub duże obciążenie.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Skalny zmysł: ta zdolność zapewnia krasnoludowi premię rasową +2 do testów Przeszukiwania wykonywanych w celu dostrzeżenia nietypowego wykorzystania kamieniarstwa – przesuwanych ścian, kamiennych pułapek, nowych elementów konstrukcji (nawet, gdy postarano się, by pasowały do starych części budowli), niebezpiecznych kamiennych podłoży, chwiejnych kamiennych stropów i tak dalej. Pod tę kategorię podpada również wszystko, co wykonano nie z kamienia, ale tak, by go przypominało. Krasnolud, który zbliży się na odległość minimum 3 metrów od takiego nietypowego przejawu kamieniarstwa, może wykonać test Przeszukiwania, tak jakby aktywnie wykorzystywał tę umiejętność czegoś szukając. Ponadto ma prawo wykorzystywać umiejętność Przeszukiwanie do znajdowania kamiennych pułapek, tak jak robi to łotrzyk. Krasnolud wyczuwa również intuicyjnie szacunkową głębokość w podobny sposób, w jaki człowiek orientuje się, gdzie jest góra, a gdzie dół. Przedstawiciele tej rasy mają szósty zmysł jeśli chodzi o kamieniarstwo. Tę wrodzoną zdolność często wykorzystują i rozwijają w swych podziemnych domostwach.
— Obeznanie z bronią: przedstawiciel tej rasy traktuje krasnoludzki topór bojowy oraz krasnoludzki urgrosh jak broń żołnierską, a nie egzotyczną.
— Stabilność: przedstawiciele tej rasy twardo trzymają się na nogach. Krasnoludy zyskują premię +4 do testów atrybutów wykonywanych w celu oparcia się szarży byka oraz próbie przewrócenia, jeśli stoją na ziemi (ale nie gdy się wspinają, lecą, dosiadają wierzchowca lub w inny sposób nie opierają się stabilnie na podłożu).
— Premia rasowa +2 do rzutów obronnych na truciznę. *Nieuwzględniona w rzutach obronnych podanych w pobliskich statystykach.
— Premia rasowa +2 do rzutów obronnych na zaklęcia i efekty czaropodobne. *Nieuwzględniona w rzutach obronnych podanych w pobliskich statystykach.
— Premia rasowa +1 do testów ataków wymierzonych w orków (włączając półorków) i goblinoidy (włączając gobliny, hobgobliny i niedźwieżuków).
— Premia unikowa +4 do Klasy Pancerza względem potworów zaliczanych do typu gigant (takich jak ogry, trolle czy giganci wzgórzowi).
— Premia rasowa +2 do testów Szacowania wykonywanych w związku z przedmiotami wykonanymi z kamienia lub metalu.
— Premia rasowa +2 do testów Rzemiosła wykonywanych w związku z kamieniem lub metalem.
— Automatyczne języki: wspólny i krasnoludzki. Premiowe języki: giganci, gnomi, goblini, orkowy, podwspólny oraz ziemny.
— Ulubiona klasa: wojownik.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu krasnoluda zbrojnego przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Podrasy
Podane wcześniej informacje dotyczą krasnoludów wzgórzowych – najpowszechniejszych przedstawicieli tej rasy. Istnieją jednak trzy inne ważne podrasy, które różnią się od opisanej zgodnie z podanymi dalej informacjami.
Duergar
Te złe istoty, nazywane czasem szarymi krasnoludami, żyją w podziemiach.
Większość duergarów jest łysa (nawet kobiety). Noszą stroje o monotonnych barwach, dzięki którym stapiają się z kamieniem. W siedzibach mogą nosić biżuterię, lecz zawsze jest ona matowa.
Duergarowie toczą wojny z pozostałymi krasnoludami, od czasu do czasu sprzymierzając się nawet z innymi mieszkańcami Podmroku.
Mówią krasnoludzkim i podwspólnym.
Cechy rasowe duergarów (zw): niniejsze cechy uzupełniają cechy rasowe krasnoludów wzgórzowych, wyjąwszy co następuje.
— Charyzma –4 zamiast –2.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 36 metrów.
— Niepodatność na paraliż, złudzenia i trucizny. Ta cecha zastępuje premię rasową +2 krasnoludów wzgórzowych do rzutów obronnych na trucizny.
— Premia rasowa +2 do rzutów obronnych na zaklęcia i zdolności czaropodobne.
— Zdolności czaropodobne: 1/dzień – powiększenie osoby i niewidzialność jak czarodziej na poziomie klasowym duergara razy dwa (minimalny poziom czarującego = 3). Ta zdolność wpływa tylko na duergara i niesiony przez niego ekwipunek.
— Słabość w świetle: duergar ulega olśnieniu w jasnym świetle i na obszarze działania zaklęcia światło dnia.
— Premia rasowa +4 do testów Cichego poruszania się.
— Premia rasowa +1 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
— Automatyczne języki: krasnoludzki, podwspólny, wspólny. Premiowe języki: giganci, goblini, orkowy, smoczy, ziemny. Ta cecha zastępuje automatyczne i premiowe języki krasnoluda wzgórzowego.
— Ulubiona klasa: wojownik.
— Dostosowanie poziomu +1.
— W odróżnieniu od pozostałych krasnoludów, duergar nie jest obeznany z taką bronią jak krasnoludzki topór bojowy czy krasnoludzki urgrosh.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu duergara zbrojnego przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Skala Wyzwania: duergar posiadający poziomy w klasie BN ma SW równe poziomowi postaci. Duergar z poziomami w klasie BG ma SW równe poziom postaci +1.
Krasnolud górski
Krasnoludy górskie żyją głębiej niż wzgórzowe, lecz bliżej powierzchni niż podziemne. Przeciętnie mierzą 135 centymetrów wzrostu. Ich skóra oraz włosy są jaśniejsze niż u krasnoludów wzgórzowych, ale – uogólniając – wyglądają podobnie do tych ostatnich.
Krasnolud podziemny
Te krasnoludy żyją głęboko pod ziemią. Do przedstawicieli innych, niekrasnoludzkich ras podchodzą z dużo większą rezerwą niż ich pobratymcy.
Przedstawiciele rzeczonej podrasy osiągają ten sam wzrost co inne krasnoludy, lecz są znacznie szczuplejsi. Ich skóra ma czasem czerwonawy odcień, a dużym oczom w kolorze jasnoniebieskim brak błyskotliwości typowej dla pozostałych pobratymców. Jeśli chodzi o włosy, to mają one różne odcienie – od jaskrawoczerwonych do słomianych.
Krasnoludy podziemne niemal nie utrzymują kontaktów z mieszkańcami powierzchni. W handlu polegają na pośrednictwie swych wzgórzowych bądź górskich pobratymców. Mówią krasnoludzkim i goblińskim, a czasem też smoczym lub podwspólnym.
Cechy rasowe krasnoludów podziemnych (zw): Niniejsze cechy uzupełniają cechy rasowe krasnoludów wzgórzowych, chyba że podano inaczej.
— Premia rasowa do rzutów obronnych na zaklęcia i zdolności czaropodobne rośnie do +3.
— Premia rasowa do rzutów obronnych na Wytrwałość na trucizny rośnie do +3.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 27 metrów.
— Słabość w świetle: krasnolud podziemny ulega olśnieniu w jasnym świetle i na obszarze działania zaklęcia światło dnia.
Krenshar
 
Średnia magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
2k10 (11 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+2 Zr, +3 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+2
Atak:
ugryzienie +2 wręcz (1k6)
Całkowity atak:
ugryzienie +2 wręcz (1k6) oraz 2 pazury +0 wręcz (1k4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
wystraszenie
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +5, Wola +1
Atrybuty:
S 11, Zr 14, Bd 11, Int 6, Rzt 12, Cha 13
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Nasłuchiwanie +3, Skakanie +9, Ukrywanie się +4 
Atuty:
TropienieP, Wielokrotny atak 
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub stado (6–10)
Skala Wyzwania:
1
Skarb:
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
3–4 KW (średni); 5–8 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+2

Krenshar to dziwny, przypominający kota mięsożerca o niezwykle elastycznej skórze.
Typowy przedstawiciel tego gatunku mierzy od 1,2 do 1,5 metra długości i ma długą, wąską głowę. Waży około 85 kilogramów.
Walka
Pojedynczy zwiadowcy zapędzają zwierzynę w pułapkę, którą stanowi reszta stada. Zwykle krenshar wyskakuje z ukrycia, wykorzystuje swą moc wystraszania, a następnie goni za uciekającą ofiarą, by przyłączyć się do ataku.
Wystraszanie (zw lub zn): krenshar potrafi ściągnąć z łba skórę (akcja standardowa), ukazując mięśnie oraz kości czaszki. Już to wystarcza, by odstraszyć wrogów – należy to traktować jak test Blefowania z premią +3.
Jeżeli krenshar jednocześnie zawyje, efekt będzie jeszcze bardziej niepokojący – analogicznie do zaklęcia wystraszenie na 3. poziomie czarującego (Wola ST 13 częściowo neguje). Na istoty, którym rzut obronny się powiedzie, wystraszenie danego krenshara przez 24 godziny nie wpływa. Wycie nie wpływa również na inne krenshary. Jest to nadnaturalny dźwiękowy wpływający na umysł efekt strachu. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Umiejętności: krenshar posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się i Skakania.
Lamia
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
9k10+9 (58 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
18 m (12 pól)
Klasa Pancerza:
18 (–1 rozmiar, +2 Zr, +7 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+17
Atak:
dotyk +12 wręcz (wysączenie 1k4 Roztropności) lub sztylet +12 wręcz (1k6+4/19–20) lub pazury +12 wręcz (1k4+4)
Całkowity atak:
dotyk +12 wręcz (wysączenie 1k4 Roztropności); lub sztylet +12/+7 wręcz (1k6+4/19–20) oraz 2 pazury +7 wręcz (1k4+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
wysączanie Roztropności, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +8, Wola +7
Atrybuty:
S 18, Zr 15, Bd 12, Int 13, Rzt 15, Cha 12
Umiejętności:
Blefowanie +14, Dyplomacja +3, Koncentracja +10, Przebieranie +1 (+3 udawanie), Spostrzegawczość +11, Ukrywanie się +11, Zastraszanie +3 
Atuty:
Atak z doskoku, Ruchliwość, Uniki, Żelazna wola 
Środowisko:
pustynie w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub banda (3–4)
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny zły 
Rozwój:
10–13 KW (duży); 14–27 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+4

Typowa lamia mierzy 240 centymetrów długości i waży około 350 kilogramów.
Walka
Lamia to istota potężna i niebezpieczna w starciu, choć nie ma ona skłonności do toczenia uczciwej walki. Wykorzystuje zdolności iluzyjne, by wciągnąć bohaterów w niebezpieczeństwo, a potem dzięki atutowi Atak z doskoku wypada z cieni i wysącza Roztropność wrogów. Kiedy już osłabi wolę ofiar, sięga po zdolności do oczarowywania, by mamić i więzić nieszczęśników. Zmuszona do fizycznej walki dobywa sztylet, którym walczy, dzierżąc go w jednej z ludzkich dłoni, a jednocześnie atakuje lwimi pazurami.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – brzuchomówstwo, przebranie; 3/dzień – lustrzane odbicie, sugestia (ST 14), zaawansowany obraz (ST 14), zauroczenie potwora (ST 15); 1/dzień – głęboka drzemka (ST 14). Poziom czarującego = 9. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Wysączanie Roztropności (zn): każdy udany atak dotykowy lamii powoduje stałe wysączenie 1k4 punktów Roztropności (w odróżnieniu od innych istot wyprowadzających ataki wysączające lamia nie leczy obrażeń, gdy uda się jej wysączyć Roztropność). Zwykle stwór stara się wykorzystać tę moc na początku spotkania, by jego przeciwnicy stali się bardziej podatni na zauroczenie potwora czy sugestię.
Umiejętności: lamia posiada premię rasową +4 do testów Blefowania i Ukrywania się.
Lammasu

Lammasu
Złoty obrońca (niebiański półsmok lammasu)
 
Duża magiczna bestia 
Duży smok
Kostka Wytrzymałości:
7k10+21 (59 pw)
10k12+60 (125 pw)
Inicjatywa:
+1
+3
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 18 m (przeciętna)
9 m (6 pól), latanie 18 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
20 (–1 rozmiar, +1 Zr, +10 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 19
29 (–1 rozmiar, +3 Zr, +14 naturalny, +2 karwasze pancerza +2, +1 pierścień ochrony +1), dotyk 13, nieprzygotowany 26
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+17
+10/+23
Atak:
pazury +12 wręcz (1k6+6)
pazury +19 wręcz (1k6+9)
Całkowity atak:
2 pazury +12 wręcz (1k6+6)
pazury +19 wręcz (1k6+9) oraz ugryzienie +13 wręcz (1k8+4)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
czary, rozszarpywanie 1k6+3, skok do walki 
broń oddechowa, czary, rozszarpywanie 1k6+4, skok do walki, ugodzenie zła 
Specjalne cechy:
magiczny krąg przeciw złu, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, zdolności czaropodobne 
magiczny krąg przeciw złu, niepodatność na ogień, odporność na czary 15, odporność na kwas 10, elektryczność 10 oraz zimno 10, redukcja obrażeń 5/magia, uśpienie oraz paraliż, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, zdolności czaropodobne 
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +8, Wola +7
Wytr +13, Ref +12, Wola +10
Atrybuty:
S 23, Zr 12, Bd 17, Int 16, Rzt 17, Cha 14
S 28, Zr 17, Bd 22, Int 18, Rzt 20, Cha 18
Umiejętności:
Dyplomacja +4, Koncentracja +13, Nasłuchiwanie +13, Spostrzegawczość +15, Wiedza (tajemna) +13, Wyczucie pobudek +13 
Czarostwo +19, Dyplomacja +19, Koncentracja +19, Nasłuchiwanie +18, Przeszukiwanie +17, Spostrzegawczość +20, Sztuka przetrwania +18 (+20 tropienie i na innych planach), Wiedza (plany) +17, Wiedza (tajemna) +17, Wyczucie pobudek +18 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Walka na oślep, Żelazna wola 
Błyskawiczny refleks, Skupienie na broni (pazury), Walka na oślep, Żelazna wola 
Środowisko:
pustynie w klimacie umiarkowanym
Plan o charakterze praworządnym dobrym
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
8
13
Skarb:
standardowy
standardowy
Charakter:
zawsze praworządny dobry
zawsze praworządny dobry
Rozwój:
8–10 KW (duży); 11–21 KW (wielki)
11–30 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+5
+10

Typowy lammasu mierzy około 2,5 metra długości, a waży średnio 250 kilogramów.
Te stworzenia mówią wspólnym, smoczym i niebiańskim.
Walka
W walce lammasu używają czarów oraz ostrych niczym brzytwy pazurów. Niemal zawsze rzucają się do walki, jeśli widzą, że zła istota zagraża dobremu stworzeniu.
Czary: lammasu rzuca zaklęcia jak kapłan 7. poziomu. Wybiera czary z listy kapłańskiej oraz z dowolnych dwóch z następujących domen: dobro, leczenie, prawo i wiedza.
Typowe przygotowane zaklęcia kapłana (6/6/5/4/2; ST rzutu obronnego 13 + poziom czaru): 0 – odczytanie magii, odporność, przewodnictwo (2), światło, wykrycie magii; 1 – błogosławieństwo (2), boska łaska, ochrona przed złem*, tarcza entropii, wykrycie zła; 2 – odporność na energię, siła byka, słabsze przywrócenie energii życiowej, wspomożenie*, wytrzymałość niedźwiedzia; 3 – magiczny krąg przeciw złu*, przełamanie klątwy, rozproszenie magii, światło dnia; 4 – neutralizacja trucizny, święte ugodzenie*.
* Czar domenowy. Domeny: dobro i leczenie.
Skok do walki (zw): jeżeli lammasu zaszarżuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku, włączając w to dwa rozszarpywania.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +12 wręcz, obrażenia 1k6+3.
Magiczny krąg przeciw złu (zn): lammasu zawsze otacza magiczny krąg przeciwko złu o promieniu 6 metrów.
Zdolności czaropodobne: 2/dzień – potężniejsza niewidzialność (tylko na siebie); 1/dzień – drzwi poprzez wymiary. Poziom czarującego = 7.
Umiejętności: lammasu posiada premię rasową +2 do testów Spostrzegawczości.
Złoty obrońca (niebiański półsmok lammasu)
Złoty obrońca to dziecko niebiańskiego lammasu i złotego smoka. Przeniósł się na Plan Materialny, aby jeszcze aktywniej zwalczać zło.
Walka
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną złotego obrońcy traktuje się jak broń magiczną.
Broń oddechowa (zn): 9-metrowy stożek, 1/dzień, obrażenia 6k8 ogień, Refleks ST 21 zmniejsza o połowę.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +19 wręcz, obrażenia 1k6+4.
Ugodzenie zła (zn): raz dziennie złoty obrońca może wykonać normalny atak wręcz i zadać dodatkowe 10 obrażeń złemu przeciwnikowi.
Typowe przygotowane zaklęcia kapłana (6/7/5/4/3; ST rzutu obronnego 15 + poziom czaru): 0 – odczytanie magii, odporność, przewodnictwo (2), światło, wykrycie magii; 1 – błogosławieństwo (2), boska łaska (2), ochrona przed złem*, tarcza entropii, wykrycie zła; 2 – odporność na energię, siła byka, słabsze przywrócenie energii życiowej, wspomożenie*, wytrzymałość niedźwiedzia; 3 – magiczny krąg przeciw złu*, przełamanie klątwy, rozproszenie magii, światło dnia; 4 – neutralizacja trucizny, odesłanie, święte ugodzenie.
* Czar domenowy. Domeny: dobro i leczenie.
Dobytek: karwasze pancerza +2, pierścień ochrony +1 (każdy złoty obrońca może mieć specyficzne, jedyne w swoim rodzaju wyposażenie).
Licz
Liczowie to potrafiące rzucać czary osoby (najczęściej czarodzieje lub zaklinacze, czasem kapłani czy przedstawiciele innych klas), które użyły magicznej mocy, by nienaturalnie przedłużyć sobie życie – w taki sposób stały się też nieumarłymi.
W znacznej części wypadków liczowie mają postać szkieletowatych humanoidów o wysuszonych ciałach, ciasno przylegających do widocznych kości. Oczy tych nieumarłych szybko ulegają rozkładowi, więc w pustych oczodołach jarzą się kule karmazynowego światła.
Liczowie mówią wspólnym oraz innymi językami, jakie znali za życia.
Tworzenie licza
“Licz” to nabywany szablon, który można dodać do każdego humanoidalnego stworzenia (istotę, na którą nałożony zostanie szablon, nazywamy stworzeniem bazowym), jeśli stworzyło ono relikwiarz – patrz dalej “Relikwierz licza”.
Jeżeli nie stwierdzono inaczej, licz wykorzystuje wszystkie statystyki oraz specjalne zdolności stworzenia bazowego.
Rozmiar i typ: typ zmienia się na nieumarłego. Nie przeliczaj na nowo bazowej premii do ataku, rzutów obronnych czy punktów umiejętności stworzenia. Rozmiar nie ulega zmianie.
Kostka Wytrzymałości: wszystkie aktualne i przyszłe Kostki Wytrzymałości zmieniają się na k12.
Klasa Pancerza: licz posiada premię z naturalnego pancerza +5 lub premię z naturalnego pancerza bazowego stworzenia – pod uwagę należy brać wyższą wartość.
Atak: licz posiada atak dotykowy, który może wykonywać raz w rundzie. Jeżeli bazowe stworzenie może posługiwać się orężem, nieumarły zachowuje tę umiejętność. Istoty posiadające broń naturalną również jej nie tracą. Licz walczący bez broni używa albo ataku dotykowego, albo podstawowej broni naturalnej (jeśli takową posiada). Uzbrojony zaś wykorzystuje atak dotykowy lub oręż, zależnie od potrzeb.
Całkowity atak: licz walczący bez broni używa albo ataku dotykowego (patrz wcześniej), albo oręża naturalnego (jeśli takowy posiada). Uzbrojony zaś wykorzystuje oręż jako podstawową broń, a atak dotykowy jako drugorzędny atak, jeżeli rzecz jasna może go wyprowadzić (czyli ma wolną rękę lub naturalną broń zdatną do drugorzędnego ataku).
Obrażenia: licz nieużywający naturalnej broni wyprowadza ataki dotykowe wykorzystujące negatywną energię i zadające żywym stworzeniom 1k8+5 obrażeń. Udany rzut obronny na Wolę (ST 10 + 1/2 KW licza + jego modyfikator z Cha) zmniejsza ich liczbę o połowę. Stworzenia posiadające naturalne ataki mogą używać opisanego ataku dotykowego lub broni naturalnej zależnie od preferencji. W drugim z wymienionych wypadków atak naturalną bronią powoduje dodatkowe 1k8+5 obrażeń.
Specjalne ataki: licz zachowuje wszystkie specjalne ataki stworzenia bazowego, a ponadto otrzymuje opisane dalej moce. Jeśli nie stwierdzono inaczej, rzuty obronne mają ST równą 10 + 1/2 KW licza + jego modyfikator z Cha.
Aura strachu (zn): licza otacza przerażająca aura śmierci i zła w promieniu 18 metrów. Istoty, które znajdą się w jej obszarze, które mają mniej niż 5 KW i które patrzą na licza, muszą wykonać rzut obronny na Wolę – nieudany oznacza, iż padają ofiarą czaru strach rzuconego przez zaklinacza o poziomie nieumarłego. Na istoty, którym rzut obronny się powiedzie, aura strachu danego licza przez 24 godziny nie wpływa.
Czary: licz może rzucać te same zaklęcia, co za życia.
Paraliżujący dotyk (zn): żywe stworzenie dotknięte przez licza musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza permanentny paraliż. Ofiarę można uwolnić, rzucając przełamanie paraliżu lub dowolne zaklęcie zdejmujące klątwę (patrz opis czaru nałożenie klątwy). Tego efektu nie można rozproszyć. Sparaliżowana przez licza istota wygląda na martwą, choć udany test Leczenia (ST 15) lub Spostrzegawczości (ST 20) ujawnia, że ofiara wciąż żyje.
Specjalne cechy: licz zachowuje wszystkie specjalne cechy stworzenia bazowego oraz zyskuje opisane dalej moce.
Odporność na odpędzanie (zw): licz posiada odporność na odpędzanie +4.
Redukcja obrażeń (zn): nieumarłe ciało licza jest tak twarde, że zapewnia istocie redukcję obrażeń 15/miażdżone i magia. Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń jego broń naturalną traktuje się jak broń magiczną.
Niepodatności (zw): licz jest niepodatny na elektryczność, zimno, polimorfię (choć może jej używać względem siebie) i efekty wpływające na umysł.
Atrybuty: wartości atrybutów stworzenia bazowego ulegają następującym modyfikacjom: Int +2, Rzt +2, Cha +2. Jako nieumarły nie posiada wartości Budowy.
Umiejętności: licz otrzymuje premię rasową +8 do testów Cichego poruszania się, Nasłuchiwania, Przeszukiwania, Spostrzegawczości, Ukrywania się oraz Wyczucia pobudek. Pozostałe umiejętności są takie same, jakie miało stworzenie bzowe.
Występowanie: pojedynczo lub zespół (1 licz plus 2-4 wampiry i 5-8 wampirzych pomiotów).
Skala Wyzwania: jak stworzenie bazowe + 2.
Skarb: standardowe monety; podwójne dobra; podwójne przedmioty.
Charakter: dowolny zły.
Rozwój: zależnie od klasy postaci.
Dostosowanie poziomu: jak stworzenie bazowe +4.
Liczowie jako postacie tła
W proces przemiany w licza uwikłane jest przerażające zło. Poddać mu się może tylko i wyłącznie świadoma postać. Licz zachowuje wszelkie zdolności klasowe jakie miał za życia.
Relikwiarz licza
Nieodzownym elementem procesu przemiany w licza jest stworzenie magicznego relikwiarza, w którym nieumarły przechowuje swą energię życiową. Jeśli ów przedmiot nie zostanie odnaleziony i zniszczony, licz pojawi się znów – w 1k10 dni po rzekomej “śmierci”.
Każdy przyszły licz musi samodzielnie wykonać relikwiarz, do czego wymagany jest atut Stworzenie cudownego przedmiotu. Ponadto postać musi być w stanie rzucać zaklęcia przynajmniej 11. poziomu. Koszt stworzenia relikwiarza to 120 000 sz oraz 4800 PD. Poziom czarującego jest równy poziomowi twórcy w chwili powstania relikwiarza.
Relikwiarz ma najczęściej postać zapieczętowanego metalowego pudełka, w którym znajdują się skrawki pergaminu z zapisanymi magicznymi słowami. Pudełko ma rozmiar malutki, trwałość 20, 40 punktów wytrzymałości, a ST jego roztrzaskania wynosi 40.
Istnieją też inne relikwiarze – pierścienie, amulety czy podobne przedmioty.
Likantrop
Likantropy to humanoidzi lub giganci obdarzeni mocą przybierania kształtów zwierzęcia. W naturalnych formach wyglądają jak zwykli przedstawiciele gatunku, z którego się wywodzą. Natomiast naturalne likantropy lub też te osoby, które dłuższy już czas pozostają zarażone, nabywają pewnych cech typowych dla ich zwierzęcych form. W postaci zwierzęcej likantrop wygląda na potężną wersję normalnego zwierzęcia, lecz przy bliższym przyjrzeniu się jego świecącym czerwienią w ciemności oczom dostrzec można słabą iskrę nienaturalnej inteligencji.
Likantropia rozprzestrzenia się jak choroba. Czasem tego rodzaju istoty rozpoczynają życie jako normalny humanoid czy gigant, a potem zarażają się likantropią – poprzez ranę zadaną przez jedno z opisywanych stworzeń. Tak powstałego likantropa nazywa się zarażonym. Inne rodzą się już jako likantropy, a te zwie się naturalnymi.
Walka
Likantrop w formie humanoida lub giganta stosuje taktykę i broń typową dla innych przedstawicieli danego gatunku, choć bywa nieco bardziej agresywny. Posiada zmysły swej zwierzęcej postaci, wliczając w to węch oraz widzenie w słabym świetle. Obdarzony jest też empatią względem zwierząt odpowiadających jego zwierzęcej formie (i potrafi się z nimi komunikować). Zarażony likantrop, zraniony w trakcie walki, może poddać się straszliwemu szałowi, który zmusi go do mimowolnej przemiany w formę zwierzęcą.
Likantrop w zwierzęcej formie walczy jak stworzenie, które przypomina, tyle że gryząc, przenosi wspomnianą chorobę. Jest niezwykle sprytny i silny, a nadto posiada redukcję obrażeń, którą może przełamać tylko srebrna broń.
Wreszcie naturalny likantrop (oraz zarażony, który uświadomił sobie swą chorobę) może przybrać postać hybrydy – połączenia form zwierzęcej i humanoidalnej (czy giganciej). W tym kształcie posiada dłonie i może używać broni, ale jest też w stanie atakować zębiskami i pazurami. W postaci hybrydy zaraża likantropią poprzez ugryzienie, a przy tym ma taką samą redukcję obrażeń jak w formie zwierzęcej.
Dzikołak
 
Dzikołak, postać człowieka
Dzikołak, postać dzika
Dzikołak, Postać hybrydy
 
Średni humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Średni humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Średni humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+4 plus 3k8+12 (34 pw)
1k8+4 plus 3k8+12 (34 pw)
1k8+4 plus 3k8+12 (34 pw)
Inicjatywa:
+0
+0
+0
Szybkość:
6 m w zbroi łuskowej (4 pola); bazowa szybkość 9 m
12 m (8 pól)
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
18 (+2 naturalny, +4 zbroja łuskowa, +2 ciężka tarcza), dotyk 10, nieprzygotowany 18
18 (+8 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 18
18 (+8 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+4
+3/+6
+3/+6
Atak:
topór wojenny +4 wręcz (1k8+1/×3) lub oszczep +3 dystansowo (1k6+1)
bodnięcie +6 wręcz (1k8+4)
topór wojenny +6 wręcz (1k8+4/×3) lub pazury +6 wręcz (1k4+3)
Całkowity atak:
topór wojenny +4 wręcz (1k8+1/×3) lub oszczep +3 dystansowo (1k6+1)
bodnięcie +6 wręcz (1k8+4)
topór wojenny +6 wręcz (1k8+4/×3) oraz bodnięcie +1 wręcz (1k6+1); lub 2 pazury +6 wręcz (1k4+3) oraz bodnięcie +1 wręcz (1k6+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
klątwa likantropii
klątwa likantropii
Specjalne cechy:
dzicza empatia, dzikość, różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle 
dzicza empatia, dzikość, redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle 
dzicza empatia, dzikość, redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +3, Wola +3
Wytr +9, Ref +3, Wola +3
Wytr +9, Ref +3, Wola +3
Atrybuty:
S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 11, Cha 8
S 17, Zr 11, Bd 18, Int 10, Rzt 11, Cha 8
S 17, Zr 11, Bd 18, Int 10, Rzt 11, Cha 8
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Postępowanie ze zwierzętami +3, Spostrzegawczość +4, Zastraszanie +3 
Nasłuchiwanie +5, Postępowanie ze zwierzętami +3, Spostrzegawczość +4, Zastraszanie +3 
Nasłuchiwanie +5, Postępowanie ze zwierzętami +3, Spostrzegawczość +4, Zastraszanie +3 
Atuty:
CzujnośćP, Doskonalsza szarża byka, Potężny atak, Twardość, Żelazna wolaP 
(jak w postaci człowieka)
(jak w postaci człowieka)
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
lasy w klimacie umiarkowanym
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para, zgraja (3–4) lub zespół (2–4 plus 1–4 dziki)
(jak w postaci człowieka)
(jak w postaci człowieka)
Skala Wyzwania:
4
4
4
Skarb:
standardowy
standardowy
standardowy
Charakter:
zawsze neutralny
zawsze neutralny
zawsze neutralny
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+3
+3
+3

Dzikołaki w humanoidalnej formie to zwykle krępe i muskularne osoby przeciętnego wzrostu o krótkich i sztywnych włosach. Ubierają się w proste stroje, które łatwo zdjąć, naprawić lub zastąpić.
Walka
W każdym kształcie te istoty bywają równie dzikie co zwykłe zwierzęta, których formę potrafią przybrać. W postaci hybrydy walczą bronią oraz niebezpiecznym atakiem bodnięciem.
Różne kształty (zn): dzikołak może przybrać postać dzika lub hybrydy dzika i niedźwiedzia.
Dzicza empatia (zw): potrafi porozumiewać się z dzikami i złowieszczymi dzikami, a ponadto posiada premię rasową +4 do testów opartych na Charyzmie wykonywanych względem dzików i złowieszczych dzików.
Klątwa likantropii (zn): każdy humanoid lub gigant trafiony w ataku bodnięciem dzikołaka w formie zwierzęcia lub hybrydy musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza zarażenie się likantropią.
Dzikość (zw): dzikołak to nieustępliwy i wytrwały wojownik, który toczy starcie bez kar nawet okaleczony czy umierający.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu naturalnego likantropa dzikołaka człowieka zbrojnego 1. poziomu przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Niedźwiedziołak
 
Niedźwiedziołak, postać człowieka
Niedźwiedziołak, postać niedźwiedzia
Niedźwiedziołak, postać hybrydy
 
Średni humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Duży humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Duży humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 plus 6k8+30 (62 pw)
1k8+1 plus 6k8+30 (62 pw)
1k8+1 plus 6k8+30 (62 pw)
Inicjatywa:
+0
+1
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
12 m (8 pól)
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+2 naturalny, +3 ćwiekowana skórznia), dotyk 10, nieprzygotowany 15
17 (–1 rozmiar, +1 Zr, +7 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 16
17 (–1 rozmiar, +1 Zr, +7 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+5/+6
+5/+18
+5/+18
Atak:
topór dwuręczny +6 wręcz (1k12+1/×3) lub topór rzucany +5 dystansowo (1k6+1)
pazury +13 wręcz (1k8+9)
topór dwuręczny +11 wręcz (1k12+13/×3); lub pazury +13 wręcz (1k6+9)
Całkowity atak:
topór dwuręczny +6 wręcz (1k12+1/×3) lub topór rzucany +5 dystansowo (1k6+1)
2 pazury +13 wręcz (1k8+9) oraz ugryzienie +11 wręcz (2k6+4)
pazury +13 wręcz (1k6+9) oraz topór dwuręczny +9 wręcz (1k12+4/×3) oraz ugryzienie +11 wręcz (1k8+4) lub 2 pazury +13 wręcz (1k6+9) oraz ugryzienie +11 wręcz (1k8+4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
3 m/1,5 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
Doskonalsze łapanie, klątwa likantropii
Klątwa likantropii
Specjalne cechy:
niedźwiedzia empatia, różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle 
niedźwiedzia empatia, redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle 
niedźwiedzia empatia, redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +5, Wola +4
Wytr +12, Ref +6, Wola +4
Wytr +12, Ref +6, Wola +4
Atrybuty:
S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 11, Cha 8
S 29, Zr 13, Bd 20, Int 10, Rzt 11, Cha 8
S 29, Zr 13, Bd 20, Int 10, Rzt 11, Cha 8
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Pływanie +1, Postępowanie ze zwierzętami +3, Spostrzegawczość +4 
Nasłuchiwanie +4, Pływanie +13, Postępowanie ze zwierzętami +3, Spostrzegawczość +4 
Nasłuchiwanie +4, Pływanie +9, Postępowanie ze zwierzętami +3, Spostrzegawczość +5 
Atuty:
Bieg, Krzepa, Potężny atak, TropienieP, Wielokrotny atak, Żelazna wolaP 
(jak w postaci człowieka)
(jak w postaci człowieka)
Środowisko:
lasy w klimacie zimnym
lasy w klimacie zimnym
lasy w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo, para, rodzina (3–4) lub zespół (2–4 plus 1–4 niedźwiedzie brunatne)
(jak w postaci człowieka)
(jak w postaci człowieka)
Skala Wyzwania:
5
5
5
Skarb:
standardowy
standardowy
standardowy
Charakter:
zawsze praworządny dobry
zawsze praworządny dobry
zawsze praworządny dobry
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+3
+3
+3

Niedźwiedziołaki w humanoidalnej formie są zwykle przysadziste, dobrze umięśnione i owłosione. Mężczyźni często noszą brody. Mogą mieć włosy rudawe, blond, koloru kości słoniowej, białe lub czarne, odpowiadające barwie sierści niedźwiedziej formy. Ubierają się w proste płócienne i skórzane stroje, które łatwo zdjąć, naprawić lub zastąpić.
Walka
Te likantropy w zwierzęcej formie walczą jak niedźwiedzie brunatne. W postaci humanoida lub hybrydy szczególnie cenią sobie ciężki oręż w rodzaju topora dwuręcznego czy miecza dwuręcznego. Pierwsza z wymienionych broni jest w przypadku niedźwiedziołaka średnia, zatem w postaci hybrydy może on władać nią jedną ręką.
Różne kształty (zn): niedźwiedziołak może przybrać postać niedźwiedzia brunatnego lub hybrydy niedźwiedzia i humanoida.
Niedźwiedzia empatia (zw): potrafi porozumiewać się z niedźwiedziami i złowieszczymi niedźwiedziami, a ponadto posiada premię rasową +4 do testów opartych na Charyzmie wykonywanych względem niedźwiedzi i złowieszczych niedźwiedzi.
Klątwa likantropii (zn): każdy humanoid lub gigant trafiony w ataku ugryzieniem niedźwiedziołaka w formie zwierzęcia lub hybrydy musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza zarażenie się likantropią.
Doskonalsze łapanie (zw): niedźwiedziołak, aby użyć tej zdolności, musi, będąc w formie niedźwiedzia, wpierw trafić atakiem pazurami. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku.
Umiejętności: niedźwiedziołak w zwierzęcej formie posiada premię rasową +4 do testów Pływania.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu naturalnego likantropa niedźwiedziołaka człowieka zbrojnego 1. poziomu przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Szczurołak
 
Szczurołak, postać człowieka
Szczurołak, postać złowieszczego szczura
Szczurołak, postać hybrydy
 
Średni humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Mały humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Średni humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 plus 1k8+2 (12 pw)
1k8+1 plus 1k8+2 (12 pw)
1k8+1 plus 1k8+2 (12 pw)
Inicjatywa:
+0
+3
+3
Szybkość:
9 m (6 pól)
12 m (8 pól), wspinanie 6 m
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+2 naturalny, +2 skórznia, +1 puklerz), dotyk 10, nieprzygotowany 15
17 (+1 rozmiar, +3 Zr, +3 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 14
16 (+3 Zr, +3 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+2
+1/–2
+1/+2
Atak:
rapier +2 wręcz (1k6+1/18–20) lub lekka kusza +1 dystansowo (1k8/19–20)
ugryzienie +6 wręcz (1k4+1 plus choroba)
rapier +5 wręcz (1k6+1/18–20) lub lekka kusza +4 dystansowo (1k8/19–20)
Całkowity atak:
rapier +2 wręcz (1k6+1/18–20) lub lekka kusza +1 dystansowo (1k8/19–20)
ugryzienie +6 wręcz (1k4+1 plus choroba)
rapier +4 wręcz (1k6+1/18–20) oraz ugryzienie –1 wręcz (1k6 plus choroba); lub lekka kusza +4 dystansowo (1k8/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
klątwa likantropii, choroba
klątwa likantropii, choroba
Specjalne cechy:
różne kształty, szczurza empatia, węch, widzenie w słabym świetle 
redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, szczurza empatia, węch, widzenie w słabym świetle 
redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, szczurza empatia, węch, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +2, Wola +4
Wytr +6, Ref +5, Wola +4
Wytr +6, Ref +5, Wola +4
Atrybuty:
S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 11, Cha 8
S 13, Zr 17, Bd 14, Int 10, Rzt 11, Cha 8
S 13, Zr 17, Bd 14, Int 10, Rzt 11, Cha 8
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +0, Nasłuchiwanie +4, Pływanie +9, Postępowanie ze zwierzętami +3, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +1, Wspinaczka +0 
Ciche poruszanie się +4, Nasłuchiwanie +4, Pływanie +11, Postępowanie ze zwierzętami +3, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +8, Wspinaczka +11 
Ciche poruszanie się +4, Nasłuchiwanie +4, Pływanie +9, Postępowanie ze zwierzętami +3, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +5, Wspinaczka +4 
Atuty:
Czujność, Finezja w broniP, Uniki, Żelazna wolaP 
(jak w postaci człowieka)
(jak w postaci człowieka)
Środowisko:
każde
każde
każde
Występowanie:
pojedynczo, para, sfora (6–10) lub zespół (2–5 plus 5–8 złowieszczych szczurów)
(jak w postaci człowieka)
(jak w postaci człowieka)
Skala Wyzwania:
2
2
2
Skarb:
standardowy
standardowy
standardowy
Charakter:
zawsze praworządny zły
zawsze praworządny zły
zawsze praworządny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+3
+3
+3

Szczurołak w humanoidalnej formie to zwykle szczupła, żylasta osoba o wzroście mniejszym niż przeciętna, rozbieganych oczach oraz drgających w chwili podekscytowania nosie i ustach. Mężczyźni często noszą rzadkie, nierówne wąsiki.
Walka
W zwierzęcej formie szczurołaki unikają walki. Wykorzystują ją natomiast do czajenia się i szpiegowania. W postaci hybrydy walczą rapierami i lekkimi kuszami.
Różne kształty (zn): szczurołak może przybrać postać dwunogiej hybrydy lub złowieszczego szczura.
Klątwa likantropii (zn): każdy humanoid lub gigant trafiony w ataku ugryzieniem szczurołaka w formie zwierzęcia lub hybrydy musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza zarażenie się likantropią.
Choroba (zw): gorączka brudu; ugryzienie, Wytrwałość ST 12, okres wylęgania 1k3 dni, efekt 1k3 Zr i 1k3 Bd. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Szczurza empatia (zw): potrafi porozumiewać się ze szczurami i złowieszczymi szczurami, a ponadto posiada premię rasową +4 do testów opartych na Charyzmie wykonywanych względem szczurów i złowieszczych szczurów.
Umiejętności: szczurołak w postaci szczura lub hybrydy stosuje modyfikator ze Zręczności w testach Wspinaczki oraz Pływania. Posiada też premię rasową +8 do testów Wspinaczki i może zawsze wziąć 10 w teście tej umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Szczurołak ma również premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w postaci złowieszczego szczura.
Atuty: szczurołak otrzymuje Finezję w broni jako atut premiowy.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu naturalnego likantropa szczurołaka człowieka zbrojnego 1. poziomu przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Tygrysołak
 
Tygrysołak, postać człowieka
Tygrysołak, postać tygrysa
Tygrysołak, postać hybrydy
 
Średni humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Duży humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Duży humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 plus 6k8+18 (50 pw)
1k8+1 plus 6k8+18 (50 pw)
1k8+1 plus 6k8+18 (50 pw)
Inicjatywa:
+4
+6
+6
Szybkość:
6 m w napierśniku (4 pola); bazowa szybkość 9 m
12 m (8 pól)
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
17 (+2 naturalny, +5 napierśnik), dotyk 10, nieprzygotowany 17
16 (–1 rozmiar, +2 Zr, +5 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 14
16 (–1 rozmiar, +2 Zr, +5 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+5/+6
+5/+16
+5/+16
Atak:
glewia +6 wręcz (1k10+1/×3) lub łuk długi refleksyjny (premia z S +1) +5 dystansowo (1k8+1/×3)



pazury +11 wręcz (1k8+7)
pazury +11 wręcz (1k8+7)

Całkowity atak:
glewia +6 wręcz (1k10+1/×3) lub łuk długi refleksyjny (premia z S +1) +5 dystansowo (1k8+1/×3)
2 pazury +11 wręcz (1k8+7) oraz ugryzienie +6 wręcz (2k6+3)
2 pazury +11 wręcz (1k8+7) oraz ugryzienie +6 wręcz (2k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m (3 m z glewią)
3 m/1,5 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
doskonalsze łapanie, klątwa likantropii, rozszarpywanie, skok do walki 
klątwa likantropii
Specjalne cechy:
różne kształty, tygrysia empatia, węch, widzenie w słabym świetle 
redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, tygrysia empatia, węch, widzenie w słabym świetle 
redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, tygrysia empatia, węch, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +5, Wola +4
Wytr +10, Ref +7, Wola +4
Wytr +10, Ref +7, Wola +4
Atrybuty:
S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 11, Cha 8
S 25, Zr 15, Bd 16, Int 10, Rzt 11, Cha 8
S 25, Zr 15, Bd 16, Int 10, Rzt 11, Cha 8
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +0, Nasłuchiwanie +6, Postępowanie ze zwierzętami +3, Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +0, Wspinaczka +1, Zachowanie równowagi +0 
Ciche poruszanie się +12, Nasłuchiwanie +6, Postępowanie ze zwierzętami +3, Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +2*, Wspinaczka +12, Zachowanie równowagi +6 
Ciche poruszanie się +12, Nasłuchiwanie +6, Postępowanie ze zwierzętami +3, Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +2, Wspinaczka +12, Zachowanie równowagi +6 
Atuty:
CzujnośćP, Doskonalsza inicjatywa, Doskonalszy atak naturalny (ugryzienie, pazury), Żelazna wolaP, Zmysł walki 
(jak w postaci człowieka)
(jak w postaci człowieka)
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
lasy w klimacie gorącym
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub para
(jak w postaci człowieka)
(jak w postaci człowieka)
Skala Wyzwania:
5
5
5
Skarb:
standardowy
standardowy
standardowy
Charakter:
zawsze neutralny
zawsze neutralny
zawsze neutralny
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+3
+3
+3

Tygrysołaki w formie humanoidalnej to osoby zwykle umięśnione, bardzo zwinne i wyższe niż przeciętna.
Walka
Tygrysołak może przybrać postać hybrydy lub zwierzęcia. W drugiej z wymienionych może skakać do walki i łapać jak zwykły tygrys. W formie hybrydy korzysta przede wszystkim z niebezpiecznych pazurów.
Różne kształty (zn): tygrysołak może przybrać postać dwunogiej hybrydy lub tygrysa.
Klątwa likantropii (zn): każdy humanoid lub gigant trafiony w ataku ugryzieniem tygrysołaka w formie zwierzęcia lub hybrydy musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza zarażenie się likantropią.
Doskonalsze łapanie (zw): tygrysołak, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem pazurami lub ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo rozszarpywać.
Skok do walki (zw): jeżeli tygrysołak zaszarżuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku, włączając w to dwa rozszarpywania.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +9 wręcz, obrażenia 1k8+3.
Tygrysia empatia (zw): potrafi porozumiewać się z tygrysami i złowieszczymi tygrysami, a ponadto posiada premię rasową +4 do testów opartych na Charyzmie wykonywanych względem tygrysów i złowieszczych tygrysów.
Umiejętności: w każdej formie tygrysołak posiada premię +4 do testów Cichego poruszania się, Ukrywania się oraz Zachowania równowagi.
* Na obszarach porośniętych wysoką trawą lub o gęstym poszyciu premia do Ukrywania się wzrasta do +8.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu naturalnego likantropa tygrysołaka człowieka zbrojnego 1. poziomu przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Wilkołak
 
Wilkołak, postać człowieka
Wilkołak, postać wilka
Wilkołak, postać hybrydy
 
Średni humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Średni humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Średni humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 plus 2k8+6 (20 pw)
1k8+1 plus 2k8+6 (20 pw)
1k8+1 plus 2k8+6 (20 pw)
Inicjatywa:
+4
+6
+6
Szybkość:
9 m (6 pól)
15 m (10 pól)
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
17 (+2 naturalny, +4 koszulka kolcza, +1 lekka tarcza), dotyk 10, nieprzygotowany 17
16 (+2 Zr, +4 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 14
16 (+2 Zr, +4 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+3
+2/+4
+2/+4
Atak:
miecz długi +3 wręcz (1k8+1/19–20) lub lekka kusza +2 dystansowo (1k8/19–20)
ugryzienie +5 wręcz (1k6+3)
pazury +4 wręcz (1k4+2)
Całkowity atak:
miecz długi +3 wręcz (1k8+1/19–20) lub lekka kusza +2 dystansowo (1k8/19–20)
ugryzienie +5 wręcz (1k6+3)
2 pazury +4 wręcz (1k4+2) oraz ugryzienie +0 wręcz (1k6+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
klątwa likantropii, przewracanie
klątwa likantropii
Specjalne cechy:
różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle, wilcza empatia 
redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle, wilcza empatia 
redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle, wilcza empatia 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +3, Wola +2
Wytr +8, Ref +5, Wola +2
Wytr +8 Ref +5, Wola +2
Atrybuty:
S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 11, Cha 8
S 15, Zr 15, Bd 16, Int 10, Rzt 11, Cha 8
S 15, Zr 15, Bd 16, Int 10, Rzt 11, Cha 8
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +2, Nasłuchiwanie +1, Postępowanie ze zwierzętami +1, Spostrzegawczość +1, Sztuka przetrwania +2, Ukrywanie się +1 
Ciche poruszanie się +6, Nasłuchiwanie +1, Postępowanie ze zwierzętami +1, Spostrzegawczość +1, Sztuka przetrwania +2*, Ukrywanie się +6 
Ciche poruszanie się +6, Nasłuchiwanie +1, Postępowanie ze zwierzętami +1, Spostrzegawczość +1, Sztuka przetrwania +2*, Ukrywanie się +6 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Skupienie na broni (ugryzienie), TropienieP, Ukradkowość, Żelazna wolaP 
(jak w postaci człowieka)
(jak w postaci człowieka)
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
lasy w klimacie umiarkowanym
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para, sfora (6–10) lub zespół (2–5 plus 5–8 wilków)
(jak w postaci człowieka)
(jak w postaci człowieka)
Skala Wyzwania:
3
3
3
Skarb:
standardowy
standardowy
standardowy
Charakter:
zawsze chaotyczny zły
zawsze chaotyczny zły
zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+3
+3
+3

Wilkołaki w formie humanoidalnej nie posiadają żadnych wyróżniających je cech.
Walka
W postaci zwierzęcej ten likantrop może przewracać jak normalny wilk. W formie hybrydy zwykle walczy bronią, a za drugorzędny naturalny atak służy mu ugryzienie.
Różne kształty (zn): wilkołak może przybrać postać dwunogiej hybrydy lub złowieszczego wilka.
Klątwa likantropii (zn): każdy humanoid lub gigant trafiony w ataku ugryzieniem wilkołaka w formie zwierzęcia lub hybrydy musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza zarażenie się likantropią.
Przewracanie (zw): wilkołak w formie zwierzęcej, któremu powiedzie się atak ugryzieniem, może spróbować przewrócić przeciwnika (modyfikator testu +2) w akcji darmowej, nie wykonując ataku dotykowego i nie prowokując ataku okazyjnego. Jeżeli próba się nie powiedzie, wróg nie ma prawa zareagować i próbować przewrócić wilkołaka.
Wilcza empatia (zw): potrafi porozumiewać się z wilkami i złowieszczymi wilkami, a ponadto posiada premię rasową +4 do testów opartych na Charyzmie wykonywanych względem wilków i złowieszczych wilków.
Umiejętności: * Wilkołak w formie wilka lub hybrydy otrzymuje premię rasową +4 do testów Sztuki przetrwania, gdy tropi za pomocą węchu.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu naturalnego likantropa wilkołaka człowieka zbrojnego 1. poziomu przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Wilkołaczy wódz, likantrop
 
Wilkołaczy wódz, postać człowieka 
Wilkołaczy wódz, postać złowieszczego wilka
Wilkołaczy wódz, Postać hybrydy
 
Średni humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Duży humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Duży humanoid (człowiek, zmiennokształtny)
Kostka Wytrzymałości: 
10k10+20 plus 6k8+30 (132 pw) 
10k10+20 plus 6k8+30 (132 pw) 
10k10+20 plus 6k8+30 (132 pw)
Inicjatywa: 
+2 
+4 
+4
Szybkość: 
9 m (6 pól) 
12 m (8 pól) 
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza: 
26 (+2 Zr, +3 naturalny, +6 mithrilowa koszulka kolcza +2, +5 ciężka tarcza +3), dotyk 12, nieprzygotowany 24
19 (–1 rozmiar, +4 Zr, +6 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 15
19 (–1 rozmiar, +4 Zr, +6 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie: 
+14/+18 
+14/+29 
+14/+27
Atak: 
miecz półtoraręczny +2 +21 wręcz (1k10+8/17–20) lub mistrzowski łuk długi refleksyjny (premia z S +4) (2k8+15/17–20) +17 dystansowo (1k8+4/×3)
ugryzienie +25 wręcz (2k6+16/19–20) 
pazury +24 wręcz (1k6+11) lub miecz półtoraręczny +2 +27 wręcz (2k8+15/17–20)
Całkowity atak: 
miecz półtoraręczny +2 +21/+16/+11 wręcz (1k10+8/17–20) lub mistrzowski łuk długi refleksyjny (premia z S +4) +17/+12/+7 dystansowo (1k8+4/×3)
ugryzienie +25 wręcz (2k6+16/19–20) 
2 pazury +24 wręcz (1k6+11) oraz ugryzienie +20 wręcz (2k6+5/19–20); lub miecz półtoraręczny +2 +27/+22/+17 wręcz (2k8+15/17–20) oraz ugryzienie +20 wręcz (2k6+5/19–20)
Przestrzeń/zasięg: 
1,5 m/1,5 m 
3 m/1,5 m 
3 m/3 m
Specjalne ataki: 
— 
klątwa likantropii, przewracanie 
klątwa likantropii
Specjalne cechy: 
różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle, wilcza empatia 
redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle, wilcza empatia 
redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle, wilcza empatia 
Rzuty obronne: 
Wytr +16, Ref +12, Wola +13 
Wytr +17, Ref +12, Wola +11 
Wytr +17, Ref +12, Wola +11
Atrybuty: 
S 18, Zr 14, Bd 14 Int 10, Rzt 12, Cha 12
S 32, Zr 18, Bd 20 Int 10, Rzt 12, Cha 12
S 32, Zr 18, Bd 20 Int 10, Rzt 12, Cha 12
Umiejętności: 
Ciche poruszanie się +8, Nasłuchiwanie +9, Postępowanie ze zwierzętami +4, Spostrzegawczość +13, Sztuka przetrwania +5, Ukrywanie się +6 
Ciche poruszanie się +12, Nasłuchiwanie +9, Postępowanie ze zwierzętami +4, Spostrzegawczość +13, Sztuka przetrwania +5*, Ukrywanie się +6 
Ciche poruszanie się +12, Nasłuchiwanie +9, Postępowanie ze zwierzętami +4, Spostrzegawczość +13, Sztuka przetrwania +5*, Ukrywanie się +6 
Atuty:
Bieg, Biegłość w broni egzotycznej (miecz półtoraręczny), Czujność, Doskonalsze trafienie krytyczne (miecz półtoraręczny), Doskonalsze trafienie krytyczne (ugryzienie), Doskonalszy atak naturalny (ugryzienie), Doskonalszy naturalny pancerz, Potężny atak, Rozszczepienie, Skupienie na broni (miecz półtoraręczny), Skupienie na broni (ugryzienie), Specjalizacja w broni (miecz półtoraręczny), TropienieP, Ukradkowość, Zmysł walki, Żelazna wolaP 
(jak w postaci człowieka) 
(jak w postaci człowieka)
Środowisko: 
lasy w klimacie umiarkowanym 
lasy w klimacie umiarkowanym 
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie: 
pojedynczo, para lub sfora (1–2 wilkołaczych wódzów plus 2–4 wilkołaki plus 5–8 wilków)
(jak w postaci człowieka) 
(jak w postaci człowieka)
Skala Wyzwania: 
14 
14 
14
Skarb: 
standardowy 
standardowy 
standardowy
Charakter: 
zawsze chaotyczny zły 
zawsze chaotyczny zły 
zawsze chaotyczny zły
Rozwój: 
zależnie od klasy postaci 
zależnie od klasy postaci 
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu: 
+3 
+3 
+3

Wilkołaczy wódz to silniejszy, twardszy i niebezpieczniejszy przeciwnik niż jego mniejsi pobratymcy. Ta śmiertelnie groźna bestia uwielbia siać chaos.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu naturalnego likantropa wilkołaczego wodza człowieka wojownika 10. poziomu przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 16, Zr 14, Bd 14, Int 10, Rzt 10, Cha 12.
Walka
Wilkołaczy wódz może przybrać postać hybrydy lub zwierzęcia. W drugiej z wymienionych może przewracać jak złowieszcze wilki. W formie hybrydy dzierży broń i atakuje również pazurami.
Różne kształty (zn): wilkołaczy wódz może przybrać postać dwunogiej hybrydy lub złowieszczego wilka.
Klątwa likantropii (zn): każdy humanoid lub gigant trafiony w ataku ugryzieniem wilkołaczego wodza w formie zwierzęcia lub hybrydy musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza zarażenie się likantropią.
Przewracanie (zw): wilkołaczy wódz w formie złowieszczego wilka, któremu powiedzie się atak ugryzieniem, może spróbować przewrócić przeciwnika (modyfikator testu +15) w akcji darmowej, nie wykonując ataku dotykowego i nie prowokując ataku okazyjnego. Jeżeli próba się nie powiedzie, wróg nie ma prawa zareagować i próbować przewrócić wilkołaczego wodza.
Wilcza empatia (zw): potrafi porozumiewać się z wilkami i złowieszczymi wilkami, a ponadto posiada premię rasową +4 do testów opartych na Charyzmie wykonywanych względem wilków i złowieszczych wilków.
Umiejętności: * Wilkołaczy wódz w formie wilka lub hybrydy otrzymuje premię rasową +4 do testów Sztuki przetrwania gdy tropi za pomocą węchu.
Dobytek: mithrilowa koszulka kolcza +2, ciężka tarcza +3, miecz półtoraręczny +2, rękawice siły ogra, płaszcz odporności +2, mistrzowski łuk długi refleksyjny (premia z S +4).
Gigant wzgórzowy złowieszczy dzikołak
 
Gigant wzgórzowy złowieszczy dzikołak, postać giganta
Gigant wzgórzowy złowieszczy dzikołak, postać złowieszczego dzika
Gigant wzgórzowy złowieszczy dzikołak, postać hybrydy
 
Duży gigant (zmiennokształtny)
Duży gigant (zmiennokształtny)
Duży gigant (zmiennokształtny)
Kostka Wytrzymałości:
12k8+51 plus 7k8+49 (185 pw)
12k8+51 plus 7k8+49 (185 pw)
12k8+51 plus 7k8+49 (185 pw)
Inicjatywa:
–1
–1
–1
Szybkość:
9 m w zbroi skórzanej (6 pól); bazowa szybkość 12 m
12 m (8 pól)
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
22 (–1 rozmiar, –1 Zr, +11 naturalny, +3 zbroja skórzana), dotyk 8, nieprzygotowany 22
16 (–1 rozmiar, –1 Zr, +8 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 16
19 (–1 rozmiar, –1 Zr, +11 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 19
Bazowy atak/zwarcie:
+14/+25
+14/+33
+14/+33
Atak:
maczuga dwuręczna +21 wręcz (2k8+10) lub walnięcie +20 wręcz (1k4+7) lub głaz +12 dystansowo (2k6+7)
bodnięcie +28 wręcz (1k8+22)
maczuga dwuręczna +29 wręcz (2k8+22) lub pazury +28 wręcz (1k6+15)
Całkowity atak:
maczuga dwuręczna +21/+16 wręcz (2k8+10) lub 2 walnięcie +20 wręcz (1k4+7) lub głaz +12 dystansowo (2k6+7)
bodnięcie +28 wręcz (1k8+22)
maczuga dwuręczna +29 wręcz (2k8+22) oraz bodnięcie +23 wręcz (1k8+7); lub 2 pazury +28 wręcz (1k6+15) oraz bodnięcie +23 wręcz (1k8+7)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
3 m/1,5 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
miotanie głazami
klątwa likantropii
klątwa likantropii
Specjalne cechy:
chwytanie głazów, dzicza empatia, dzikość, różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle 
dzicza empatia, dzikość, redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle 
dzicza empatia, dzikość, redukcja obrażeń 10/srebro, różne kształty, węch, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +17, Ref +8, Wola +12
Wytr +20, Ref +8, Wola +12
Wytr +20, Ref +8, Wola +12
Atrybuty:
S 25, Zr 8, Bd 19, Int 6, Rzt 12, Cha 7
S 41, Zr 8, Bd 25, Int 6, Rzt 12, Cha 7
S 41, Zr 8, Bd 25, Int 6, Rzt 12, Cha 7
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +10, Skakanie +10, Spostrzegawczość +12, Wspinaczka +10 
Nasłuchiwanie +10, Skakanie +22, Spostrzegawczość +12, Wspinaczka +18 
Nasłuchiwanie 10, Skakanie +22, Spostrzegawczość +12, Wspinaczka +18 
Atuty:
CzujnośćP, Doskonalsze roztrzaskiwanie, Krzepa, Potężny atak, Doskonalsza szarża byka, Rozszczepienie, Skupienie na broni (maczuga dwuręczna), Żelazna wolaP 
(jak postać giganta)
(jak postać giganta)
Środowisko:
wzgórza w klimacie umiarkowanym
wzgórza w klimacie umiarkowanym
wzgórza w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para, zgraja (3–4) lub zespół (2–4 plus 1–4 złowieszcze dziki)
(jak postać giganta)
(jak postać giganta)
Skala Wyzwania:
11
11
11
Skarb:
standardowy
standardowy
standardowy
Charakter:
zawsze neutralny
zawsze neutralny
zawsze neutralny
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+7
+7
+7

Złowieszczy dzikołak w formie giganta ma wygląd giganta wzgórzowego, choć jest nieco bardziej masywny i gęściej porośnięty sztywniejszymi, grubymi włosami.

Opisany tu złowieszczy dzikołak to naturalny likantrop gigant wzgórzowy o normalnych wartościach atrybutów tego ostatniego.
Walka
Złowieszcze dzikołaki szybciej wpadają w gniew. Zwykle rozpoczynają walkę w postaci giganta, aby potem przeistoczyć się w hybrydę, z powodzeniem wykorzystując jej ogromną siłę. Lubią wykorzystywać atuty Doskonalsza szarża byka czy Doskonalsze roztrzaskiwanie, za sprawą których przepychają przeciwników i niszczą ich oręż czy tarcze.
Różne kształty (zn): złowieszczy dzikołak może przybrać postać dwunogiej hybrydy lub złowieszczego dzika.
Dzicza empatia (zw): potrafi porozumiewać się z dzikami i złowieszczymi dzikami, a ponadto posiada premię rasową +4 do testów opartych na Charyzmie wykonywanych względem dzików i złowieszczych dzików.
Klątwa likantropii (zn): każdy humanoid lub gigant trafiony w ataku ugryzieniem złowieszczego dzikołaka w formie zwierzęcia lub hybrydy musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza zarażenie się likantropią.
Dzikość (zw): złowieszczy dzikołak to nieustępliwy i wytrwały wojownik, który toczy starcie bez kar nawet okaleczony czy umierający.
Tworzenie likantropa
“Likantrop” to szablon, który da się nałożyć na dowolnego humanoida lub giganta (nazywanego dalej stworzeniem bazowym). Ten szablon może być dziedziczony (w przypadku naturalnych likantropów) lub nabywany (w przypadku zarażonych). Stanie się likantropem przypomina w dużym stopniu wieloklasowość zyskiwaną przez zwierzę i uzyskanie stosowanych Kostek Wytrzymałości.
Rozmiar i typ: typ stworzenia bazowego nie ulega zmianie, choć otrzymuje ono podtyp zmiennokształtny. Likantrop uzyskuje niektóre charakterystyki mięsożernego lub wszystkożernego zwierzęcia (nazywanego dalej zwierzęciem bazowym). Tym zwierzęciem może być dowolny drapieżnik, padlinożerca czy wszystkożerca o rozmiarze mieszczącym się w przedziale jednej kategorii mniej lub więcej od stworzenia bazowego (w przypadku gdy jest ono średnie, zwierzę bazowe może być małe, średnie lub duże). Likantrop potrafi także przybrać postać hybrydy, łączącej w sobie cechy stworzenia bazowego i zwierzęcia bazowego. W formie hybrydy ma on taki sam rozmiar, jak stworzenie bazowe lub zwierzę bazowe – pod uwagę należy brać większy.
Poza opisanymi dalej mocami likantrop używa albo statystyk i specjalnych zdolności stworzenia bazowego, albo zwierzęcia bazowego
Kostka Wytrzymałości i punkty wytrzymałości: jak stworzenie bazowe plus te zwierzęcia bazowego. W celu obliczenia całkowitej liczby punktów wytrzymałości, stosuj modyfikatory z Budowy zależnie od wartości tego atrybutu dla likantropa w danej formie.
Szybkość: jak stworzenie bazowe lub zwierzę bazowe, zależnie od tego, w jakiej formie jest likantrop. Hybryda wykorzystuje szybkość stworzenia bazowego.
Klasa Pancerza: premia z naturalnego pancerza we wszystkich formach wzrasta o +2. W postaci hybrydy premia z naturalnego pancerza jest równa premii z naturalnego pancerza zwierzęcia bazowego lub stworzenia bazowego – pod uwagę należy brać wyższą wartość.
Bazowy atak/zwarcie: dodaj bazową premię do ataku zwierzęcia bazowego do bazowej premii do ataku stworzenia bazowego. W premii do zwarcia likantropa należy użyć jego premię do ataku i modyfikatory z Siły oraz rozmiaru zależne od aktualnej formy.
Ataki: jak zwierzę bazowe lub stworzenie bazowe, zależnie od aktualnej formy likantropa. W postaci hybrydy zyskuje on dwa ataki pazurami i jeden atak ugryzieniem – w każdym wypadku jest to broń naturalna, która zadaje obrażenia zależne od rozmiaru tej formy. Przyjąwszy kształty hybrydy, likantrop może atakować orężem i gryząc lub bronią naturalną. Ugryzienie to drugorzędny atak hybrydy.

Rozmiar hybrydy
Pazury
Ugryzienie
Mały
1k3
1k4
Średni
1k4
1k6
Duży
1k6
1k8
Wielki
2k4
2k6

Obrażenia: jak zwierzę bazowe lub stworzenie bazowe, zależnie od aktualnej formy likantropa.
Specjalne ataki: likantrop zachowuje wszystkie specjalne ataki stworzenia bazowego lub zwierzęcia bazowego, zależnie od aktualnej formy, a ponadto otrzymuje specjalny atak opisany dalej.
Likantrop w postaci hybrydy nie zyskuje żadnych specjalnych ataków zwierzęcia bazowego. Jeżeli rzuca zaklęcia, w formie zwierzęcej nie może rzucić czaru o komponentach werbalnych, somatycznych lub materialnych. Z kolei w postaci hybrydy nie jest w stanie rzucić zaklęcia o komponentach werbalnych.
Klątwa likantropii (zn): każdy humanoid lub gigant trafiony w ataku ugryzieniem naturalnego likantropa w formie zwierzęcia lub hybrydy musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza zarażenie się likantropią. Jeżeli rozmiar ofiary nie mieści się w ograniczeniu (jest większy lub mniejszy o ponad jedną kategorię), to nie może się ona zarazić likantropią – przynajmniej po zranieniu przez danego likantropa. Zarażone likantropy nie przekazują tej klątwy.
Specjalne cechy: likantrop zachowuje wszystkie specjalne cechy stworzenia bazowego lub zwierzęcia bazowego, a ponadto otrzymuje następujące specjalne cechy:
Likantropiczna empatia (zw): w każdej z form likantrop potrafi komunikować się z normalnymi oraz złowieszczymi zwierzętami zaliczanymi do rasy jego zwierzęcej formy. Otrzymuje też premię rasową +4 do testów związanych z wpływaniem na nastawienie zwierzęcia. Ponadto może przekazywać proste idee oraz (jeśli zwierzę jest przyjazne) komendy w rodzaju: “Przyjaciel”, “Wróg”, “Uciekaj” czy “Atakuj”.
Redukcja obrażeń (zw): Zarażony likantrop w postaci zwierzęcia i hybrydy posiada redukcję obrażeń 5/srebro. Naturalny likantrop w postaci zwierzęcia i hybrydy posiada redukcję obrażeń 10/srebro.
Różne kształty (zn): każdy likantrop może przybrać specyficzną postać zwierzęcą, zależną od jego rodzaju. Nie uzyskuje wartości atrybutów zwierzęcia, ale stosuje do swoich atrybutów zwierzęce modyfikatory do wartości atrybutów. Likantrop może również przemienić się w dwunożną postać hybrydy o zwierzęcym obliczu i chwytnych rękach. Zmiana formy na lub z postaci zwierzęcej czy hybrydy to akcja standardowa.
Zabity likantrop powraca do humanoidalnej postaci, lecz pozostaje martwy. Jeśli zaś chodzi o odcięte części ciała, to zachowują zwierzęcy kształt.
Zarażonym likantropom kontrolowanie przemian nie przychodzi najłatwiej (patrz dalej, “Likantropia jako choroba”). Natomiast likantropy naturalne posiadają pełną kontrolę nad tą mocą.
Węch (zw): likantrop w każdej z form posiada zdolność węch.
Widzenie w słabym świetle (zw): likantrop w każdej z form widzi w słabym świetle.
Bazowe premie do rzutów obronnych: dodaj bazowe rzuty obronne zwierzęcia bazowego do bazowych rzutów obronnych stworzenia bazowego.
Atrybuty: wszystkie likantropy zyskują +2 do Roztropności. Ponadto w zwierzęcej formie fizyczne atrybuty zmieniają się stosownie do rodzaju likantropa, co przedstawiono w pobliskiej tabeli. Wspomniane modyfikatory są równe normalnym wartościom atrybutów zwierzęcia –10 lub –11. Likantrop w postaci hybrydy w analogiczny sposób zmienia wartość swych fizycznych atrybutów.
Ponadto likantrop może również osobno zwiększyć wartość atrybutu z racji dodatkowej Kostki Wytrzymałości.
Umiejętności: likantrop otrzymuje punkty umiejętności w liczbie 2 + modyfikator z Int (minimum 1) na Kostkę Wytrzymałości zwierzęcej formy, tak jakby był wieloklasowcem zwierzęciem danego typu (nigdy nie otrzymuje pierwszej Kostki Wytrzymałości jako zwierzęcej, a zatem nie mnoży przez 4 punktów umiejętności z racji zwierzęcych Kostek Wytrzymałości). Każda umiejętność podana w opisie zwierzęcia jest umiejętnością klasową likantropa na zwierzęcych poziomach. We wszystkich formach korzysta on również z ewentualnych rasowych premii do umiejętności bazowego stworzenia i bazowego zwierzęcia, niemniej warunkowe modyfikacje mają miejsce tylko, jeśli przybrał daną postać.
Atuty: dodaj atuty zwierzęcia bazowego do atutów stworzenia bazowego. Jeśli w efekcie likantrop będzie miał jakiś atut dwa razy, to nie zapewnia on żadnych dodatkowych korzyści, chyba że dany atut można wybrać więcej niż raz – wówczas należy zastosować stosowne reguły związane z dwukrotnym sięgnięciem po ten sam atut. W taki sposób likantrop może otrzymać więcej atutów niż bohater o danej całkowitej liczbie Kostek Wytrzymałości ma normalnie prawo posiadać. Jeżeli do tego dojdzie, wszelkie “nadmiarowe” atuty uznaje się za premiowe.
Istnieje możliwość, że likantrop w humanoidalnej postaci nie będzie spełniał wszystkich wymagań danego atutu. W takiej sytuacji nadal go posiada, ale nie może w tej formie z niego korzystać.
Ponadto każdy likantrop otrzymuje premiowy atut Żelazna wola.
Środowisko: jak bazowe stworzenie i bazowe zwierzę.
Występowanie: pojedynczo lub para, czasami rodzina (3–4), sfora (6–10) lub zespół (rodzina plus powiązane zwierzęta).
Skala Wyzwania: zależnie od poziomu klasowego lub bazowego stworzenia, modyfikowane przez KW bazowego zwierzęcia, jak następuje 1 lub 2 KW o +2, od 3 do 5 KW o +3, od 6 do 10 KW o +4, od 11 do 20 KW o +5 i 21 i więcej KW o +6.
Skarb: standardowy.
Charakter: dowolny. Ze szlachetnych stworzeń – w rodzaju niedźwiedzi, orłów czy lwów – zwykle powstają likantropy o dobrym charakterze. Jeśli zaś chodzi o złowrogie istoty – jak szczury, węże czy wilki – to z nich tworzą się złe likantropy. Niemniej jest to tylko odzwierciedlenie sposobu, w jaki dane zwierzęta są percypowane, a nie jakaś ich wrodzona cecha. Charakter można zatem ustalić arbitralnie.
Rozwój: zależnie od klasy postaci.
Dostosowanie poziomu: jak stworzenie bazowe +2 (zarażony) lub +3 (naturalny). Ponadto poziom postaci likantropa ulega zwiększeniu o liczbę rasowych Kostek Wytrzymałości bazowego zwierzęcia.
Typowe likantropy
Nazwa
Postać zwierzęca
Modyfikatory atrybutów postaci zwierzęcej i hybrydy
Preferowany charakter
Niedźwiedziołak
Niedźwiedź brunatny
S +16, Zr +2, Bd +8
Praworządny dobry
Dzikołak
Dzik
S +4, Bd +6
Neutralny
Szczurołak
Złowieszczy szczur
Zr +6, Bd +2
Chaotyczny zły
Tygrysołak
Tygrys
S +12, Zr +4, Bd +6
Neutralny
Wilkołak
Wilk
S +2, Zr +4, Bd +4
Chaotyczny zły
Złowieszczy dzikołak
Złowieszczy dzik
S +16, Bd +6
Neutralny
Likantropia jako choroba
Kiedy bohater zrazi się likantropią w wyniku ugryzienia (patrz wcześniej), nie odczuje żadnych symptomów aż do pierwszej nocy, w której księżyc będzie w pełni. Tej właśnie nocy zarażony bohater mimowolnie przybierze formę zwierzęcą, zapomni o swej prawdziwej tożsamości i na czas jakiś stanie się BN. Aż do najbliższego świtu śmiałek pozostanie w postaci zwierzęcia, przybierając na cały ten czas stosowny charakter.
Działania bohatera podczas tej pierwszej przemiany zależą od charakteru zwierzęcej formy. Śmiałek nic z danego okresu nie pamięta (dotyczy to pierwszej przemiany i każdej następnej), chyba że powiedzie mu się test Roztropności o ST 15 – w takim bowiem wypadku zacznie być świadom swej likantropii.
Od momentu zajścia pierwszej przemiany bohater może ulec mimowolnemu przeistoczeniu podczas pełni księżyca oraz gdy tylko otrzyma w walce jakieś obrażenia. W takich sytuacjach śmiałek odczuwa rodzący się w nim przejmujący gniew i, aby oprzeć się przyjęciu zwierzęcej formy, musi wykonać udany test Kontroli kształtu (patrz dalej). Każdy bohater gracza wciąż nieświadomy likantropii podczas mimowolnej przemiany staje się na czas jakiś BN i działa zależnie od charakteru zwierzęcej formy.
Śmiałek świadomy swego stanu podczas przemiany zachowuje tożsamość i nie traci kontroli nad swymi czynami. Niemniej za każdym razem, gdy przybiera zwierzęcą postać, musi wykonać rzut obronny na Wolę (ST 15 + liczba przemian w zwierzęcą formę) – nieudany oznacza permanentną zmianę charakteru na charakter formy zwierzęcej, która dotyczy odtąd wszystkich kształtów likantropa.
Bohater, który zdaje sobie sprawę z choroby, może świadomie próbować przybrać formę zwierzęcia lub hybrydy, wykonując test Kontroli kształtu o stosownym ST. Taka próba to akcja standardowa, którą można wykonać co rundę. Każdy, kto umyślnie przybierze postać hybrydy lub zwierzęcia, natychmiast permanentnie zmienia charakter na ten odpowiadający likantropowi, którym się stał.
Zmiana formy
Zmiana formy to akcja standardowa. Jeśli przemiana jest mimowolna, bohater doświadczy jej w następnej turze po wydarzeniu, które ją wywołało. Zarażony bohater, który nie jest świadom swej likantropii, pozostaje w zwierzęcej formie aż do najbliższego świtu. Jeśli zaś zdaje sobie sprawę z choroby (patrz wcześniej), to może odzyskać humanoidalną postać po przemianie (mimowolnej lub umyślnej) za pomocą udanego testu Kontroli kształtu. Niemniej porażka oznacza, iż pozostaje w formie hybrydy (lub zwierzęcia) aż do najbliższego świtu.
Leczenie likantropii
Zarażona postać, która w ciągu godziny od ugryzienia likantropa zje gałązkę belladonny (zwanej również tojadem), może wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 20) – udany oznacza przełamanie choroby. Jeśli roślinę podaje medyk, użyć należy albo premii do rzutu obronnego postaci, albo modyfikatora testu Leczenia uzdrowiciela – pod uwagę bierze się wyższą wartość. Postać ma tylko jedną szansę, niezależnie od tego, ile zje belladonny. Tojad musi być świeży, czyli zebrany w ciągu maksymalnie minionego tygodnia.
Świeża i starsza belladonna jest trująca. Postać musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 13) – nieudany oznacza obniżenie Siły o 1k6 punktów. Minutę później postać wykonuje kolejny rzut obronny – jeśli ten zakończy się niepowodzeniem, wspomniany atrybut obniża się o kolejne 2k6 punktów.
Klątwy likantropii można się pozbyć dzięki przełamaniu choroby lub uzdrowieniu rzuconemu przez kapłana przynajmniej 12. poziomu – pod warunkiem jednak, że nastąpi to nie później niż trzy dni od ataku likantropa i zarażenia się.
Jest jeszcze trzeci sposób wyleczenia się z tej choroby. Na postać musi zostać rzucone przełamanie klątwy lub złamanie zaklęcia – i to podczas jednej z trzech nocy, w których księżyc stoi w pełni. Po użyciu czaru postać wykonuje rzut obronny na Wolę (ST 20) – udany pozwala jej przełamać klątwę (czarujący wie czy się udało, czy też nie). Jeśli rzut obronny się nie powiedzie, proces trzeba powtórzyć. Osoby poddawane temu leczeniu są zwykle związane lub zamknięte w klatce.
Wyleczyć można jedynie zarażone likantropy.
Likantropy jako bohaterowie
Likantropia nie wpływa na ulubioną klasę, lecz zwykle zmienia charakter, przez co niektóre postacie mogą stracić właściwości klasowe.
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Roztropność +2. W formie zwierzęcia i hybrydy fizyczne atrybuty zmieniają się o modyfikatory atrybutów zwierzęcej formy.
— Rozmiar taki jak bazowe stworzenie lub bazowe zwierzę, zależnie od formy.
— Widzenie w słabym świetle w każdej z form.
— Węch w każdej z form.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: likantrop dodaje Kostki Wytrzymałości formy zwierzęcej do bazowych Kostek Wytrzymałości wynikających z rasy, poziomu oraz klasy. Te dodatkowe Kostki Wytrzymałości stosownie modyfikują jego bazową premię do ataku oraz bazowe premie do rzutów obronnych.
— Umiejętności rasowe: likantrop dodaje punkty umiejętności wynikające ze zwierzęcych Kostek Wytrzymałości jakby był wieloklasowcem zwierzęciem danego rodzaju. Otrzymuje punkty umiejętności w liczbie 2 + modyfikator z Int (minimum 1) na Kostkę Wytrzymałości zwierzęcej formy. Każda umiejętność podana w opisie zwierzęcia jest umiejętnością klasową likantropa na zwierzęcych poziomach. Maksymalna liczba rang likantropa jest równa Kostki Wytrzymałości zwierzęcej formy + rasowe Kostki Wytrzymałości (jeśli dotyczy) + poziomy klasowe + 3. We wszystkich formach korzysta on również z ewentualnych rasowych modyfikatorów do umiejętności bazowego stworzenia i bazowego zwierzęcia (nie dotyczy to modyfikacji warunkowych).
— Atuty rasowe: określając liczbę atutów dodaj zwierzęce Kostki Wytrzymałości do Kostek Wytrzymałości bazowego stworzenia. Wszystkie likantropy otrzymują atut premiowy Żelazna wola.
— Premia z naturalnego pancerza +2 w każdej z form.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): klątwa likantropii (tylko w postaci zwierzęcia lub hybrydy), likantropiczna empatia, różne kształty.
— Zarażony likantrop: redukcja obrażeń 5/srebro (tylko w postaci zwierzęcia lub hybrydy).
— Naturalny likantrop: redukcja obrażeń 10/srebro (tylko w postaci zwierzęcia lub hybrydy).
— Automatyczne języki: jak stworzenie bazowe.
— Ulubiona klasa: jak stworzenie bazowe.
— Dostosowanie poziomu: jak stworzenie bazowe +2 (zarażony) lub +3 (naturalny).
Kontrola kształtu (Rzt)
Każda postać, która zaraziła się likantropią i jest świadoma swego stanu, może nauczyć się umiejętności klasowej Kontrola kształtu (zarażony likantrop nieświadom choroby ma prawo do niewyszkolonych testów Kontroli kształtu). Od niej zależy czy zarażony potrafi kontrolować swe kształty. Naturalne likantropy nie potrzebują niniejszej umiejętności, jako że posiadają pełną kontrolę nad kształtem, jaki przybierają.
Test (mimowolna przemiana): zarażona postać musi wykonywać test o wschodzie księżyca każdej nocy, gdy ten jest w pełni. Pozwala on jej oprzeć się mimowolnej przemianie. Ranna postać również musi wykonywać taki test, by uniknąć niechcianej transformacji – test następuje wtedy, gdy liczba obrażeń przekroczy 1/4 punktów wytrzymałości oraz po utracie kolejnych 25% pw.

Mimowolna zmiana
ST Kontroli kształtu 
Oparcie się mimowolnej przemianie
25

Niepowodzenie oznacza, iż bohater musi pozostać w zwierzęcej formie aż do następnego świtu, kiedy to automatycznie znów przybiera swą bazową postać. Śmiałek świadomy swego stanu może jeden raz ponowić próbę powrotu do humanoidalnych kształtów (patrz dalej), lecz jeżeli mu się ona nie powiedzie, pozostaje w formie zwierzęcej aż do następnego świtu.
Ponowne próby (mimowolna przemiana): wykonuj test oparcia się mimowolnej zmianie za każdym razem, gdy następuje wywołujące ją wydarzenie.

Test (dobrowolna przemiana): ponadto zarażony likantrop świadomy swego stanu ma prawo wykorzystać niniejszą umiejętność do dokonania zmiany w formę zwierzęcą, do przybrania postaci hybrydy lub do ponownej transformacji w humanoida – nie ma na to wpływu ani faza księżyca, ani ewentualne obrażenia, jakie otrzymał.

Dobrowolna zmiana
ST Kontroli kształtu
Powrót do formy humanoidalnej (pełnia*)
25
Powrót do formy humanoidalnej (nie ma pełni)
20
Przybranie postaci hybrydy 
15
Dobrowolna zmiana w formę zwierzęcą (pełnia) 
15
Dobrowolna zmiana w formę zwierzęcą (nie ma pełni) 
20
* Na potrzeby gry uznajemy, iż pełnia w każdym miesiącu trwa trzy noce.

Ponowne próby (dobrowolna przemiana): bohater ma pełne prawo dowolną liczbę razy próbować przybierać postać hybrydy lub zwierzęcia. Może to robić kiedy tylko chce, tyle że każda próba to akcja standardowa. Niemniej nieudany test wykonywany w celu powrotu do humanoidalnej formy oznacza, iż śmiałek musi pozostać w postaci hybrydy lub zwierzęcia aż do następnego świtu, kiedy to automatycznie ją przyjmie.
Specjalne: zarażony likantrop nie może próbować dobrowolnej przemiany, dopóki nie jest świadomy swego stanu (patrz “Likantropia jako choroba”).
Lillend
 
Duży przybysz (chaotyczny, dobry, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
7k8+14 (45 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 21 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
17 (–1 rozmiar, +3 Zr, +5 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+16
Atak:
miecz krótki +11 wręcz (1k8+5/19–20)
Całkowity atak:
miecz krótki +11/+6 wręcz (1k8+5/19–20) oraz uderzenie ogonem +6 wręcz (2k6+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
czary, doskonalsze łapanie, duszenie 2k6+5, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
niepodatność na trucizny, odporność na ogień 10, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +10, Wola +8
Atrybuty:
S 20, Zr 17, Bd 15, Int 14, Rzt 16, Cha 18
Umiejętności:
Czarostwo +14, Dyplomacja +16, Koncentracja +12, Nasłuchiwanie +13, Spostrzegawczość +13, Szacowanie +12, Sztuka przetrwania +17, Wiedza (tajemna) +12, Wyczucie pobudek +13, Występy (dowolne jedne) +14 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Czarowanie w walce, Przedłużenie czaru 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym
Występowanie:
pojedynczo lub konfraternia (2–4)
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
standardowy
Charakter:
zawsze chaotyczny dobry
Rozwój:
8–10 KW (duży); 11–21 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+6

Typowe zwoje lillenda mają 6 metrów długości. Istoty te ważą około 1900 kilogramów. Nieliczni lillendowie mają męskie torsy.
Opisywane istoty mówią niebiańskim, piekielnym, otchłannym i wspólnym.
Walka
Lillendowie to istoty o pokojowej naturze – dopóki nie zapragną zemścić się na osobie, która niszczy lub zagraża ich ulubionej dziedzinie sztuki, dziełu lub artyście. W takich chwilach stają się nieprzejednanymi przeciwnikami. Zanim rzucą się w wir walki, starają się osłabić lub wprawić wrogów w zakłopotanie, korzystając ze zdolności czaropodobnych. Członkowie konfraterni zwykle ustalają strategię przed starciem.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną lillenda oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i dobrym.
Duszenie (zw): po udanym teście zwarcia opisywane stworzenie powoduje 2k6+5 obrażeń. Lillend dusi istoty dolną, wężową częścią swego ciała, więc nie może w tym samym czasie się poruszać, choć ma prawo atakować mieczem.
Doskonalsze łapanie (zw): lillend, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ogonem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
Czary: lillend rzuca czary wtajemniczeń jak bard 6. poziomu.
Typowe znane czary barda (3/4/3; ST rzutu obronnego 14 + poziom czaru): 0 – dłoń maga, kołysanka, odczytanie magii, otumanienie, tańczące światła, wykrycie magii; 1 – identyfikacja, leczenie lekkich ran, uśpienie, zauroczenie osoby; 2 – eksplozja dźwięków, niewidzialność, unieruchomienie osoby.
Zdolności czaropodobne: 3/dzień – ciemność, kołatka, krajobrazowa halucynacja (ST 18), światło; 1/dzień – rozmawianie z roślinami, rozmawianie ze zwierzętami, zauroczenie osoby (ST 15). Poziom czarującego = 10. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Lillend posiada również zdolność muzyka bardów (jak 6-poziomowy bard).
Umiejętności: lillend posiada premię rasową +4 do testów Sztuki przetrwania.
Locathah
 
Średni humanoid (wodny)
Kostka Wytrzymałości:
2k8 (9 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
3 m (2 pola), pływanie 18 m
Klasa Pancerza:
14 (+1 Zr, +3 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+1
Atak:
długa włócznia +2 wręcz (1k8/×3) lub lekka kusza +2 dystansowo (1k8/19–20)
Całkowity atak:
długa włócznia +2 wręcz (1k8/×3) lub lekka kusza +2 dystansowo (1k8/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +1, Wola +1
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
— 
Atrybuty:
S 10, Zr 12, Bd 10, Int_13, Rzt 13, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Pływanie +8, Rzemiosło (dowolne jedno) +6, Spostrzegawczość +6 
Atuty:
Skupienie na broni (długa włócznia)
Środowisko:
wody w klimacie gorącym
Występowanie:
zastęp (2–4), patrol (11–20 plus dwóch 2 sierżantów 3. poziomu i jeden przywódca 3–6. poziomu) lub plemię (30–100 plus 100% niewalczących plus jeden sierżant 3. poziomu na 10 dorosłych, pięciu poruczników 5. poziomu oraz trzech kapitanów 7. poziomu)
Skala Wyzwania:
1/2
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+1

Choć są to istoty humanoidalne, dominują u nich niewątpliwie rybie, a nie ludzkie cechy.
Typowy locathah mierzy 1,5 metra wzrostu, a waży 85 kilogramów. Samice i samce wyglądają bardzo podobnie – te pierwsze można rozpoznać po dwóch żółtobrunatnych pasach, w których znajdują się jaja.
Locathahowie mówią wodnym.
Walka
Locathahowie zwykle rozpoczynają walkę od salwy z kusz, które pod wodą mają przyrost 6 metrów. Jeśli zorganizowali zasadzkę lub zastawili pułapkę, starają się wykorzystać ją do cna, szyjąc bełtami możliwie długo. Zmuszeni do starcia walczą długimi włóczniami – bardzo niebezpiecznym orężem, choć służącym tak naprawdę do łowienia ryb.
Natura nie wyposażyła tych istot w naturalną broń – nie mają ani kłów, ani pazurów. Pozbawieni kusz i włóczni locathahowie nie są zbyt niebezpiecznymi przeciwnikami. Bezbronni odwracają się do wrogów plecami i uciekają.
Umiejętności: locathah ma premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma prawo też w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Lodowy robal
 
Wielka magiczna bestia (zimna)
Kostka Wytrzymałości:
14k10+70 (147 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
9 m (6 pól), rycie 3 m
Klasa Pancerza:
18 (–2 rozmiar, +10 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+14/+30
Atak:
ugryzienie +21 wręcz (2k8+12 plus 1k8 zimno)
Całkowity atak:
ugryzienie +21 wręcz (2k8+12 plus 1k8 zimno)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, świergot, zimno 
Specjalne cechy:
niepodatność na zimno, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, wrażliwość na ogień, zabójcza agonia 
Rzuty obronne:
Wytr +14, Ref +9, Wola +6
Atrybuty:
S 26, Zr 10, Bd 20, Int 2, Rzt 11, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +5, Ukrywanie się +3* 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Doskonalszy atak naturalny (ugryzienie), Skupienie na broni (ugryzienie), Żelazna wola 
Środowisko:
równiny w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
12
Skarb:
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
15–21 KW (wielki); 22–42 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Lodowy robal nie może ryć w kamieniu, lecz daje sobie radę z lodem i zamrożoną ziemią. Kiedy porusza się przez takie twarde substancje, pozostawia za sobą tunel o średnicy 1,5 metra, który inne istoty mogą z powodzeniem wykorzystać.
Ten stwór mierzy około 12 metrów długości, mając przy tym 1,5 metra średnicy. Waży średnio 4 tony.
Walka
Lodowe robale czają się pod śniegiem – czekają, aż zwierzyna podejdzie dostatecznie blisko. Wpierw świergotem starają się unieruchomić ofiarę, którą następnie gryzą.
Świergot (zn): lodowy robal emituje niezwykły świergot, którym unieruchamia ofiarę. Ten dźwiękowy, wpływający na umysł efekt przymusu działa na wszystkie stworzenia oprócz lodowych robali w promieniu 30 metrów. Ofiary wykonują rzut obronny na Wolę (ST 17) – nieudany oznacza oszołomienie trwające dopóki robal świergocze i przez 1k4 rundy później. Nawet zaatakowanie istot nie wyrywa z tego stanu. Niemniej zaatakowana lub mocno potrząśnięta (akcja całorundowa) ofiara ma prawo do kolejnego rzutu obronnego. Na stworzenie, które oparło się efektowi lub go przełamało, przez 24 godziny nie wpłynie świergot tego samego lodowego robala. Ten efekt ma poziom czarującego = 14. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Zimno (zw): ciało lodowego robala jest tak chłodne, że samo jego dotknięcie powoduje dodatkowe 1k8 obrażeń od zimna za każdym razem, gdy stwór trafi w ataku ugryzieniem. Istoty atakujące opisywanego nie używając oręża lub bronią naturalną za każdym razem, gdy go trafią, otrzymują obrażenia spowodowane przez owo zimno.
Broń oddechowa (zn): 9-metrowy stożek, raz na godzinę, obrażenia 15k6, Refleks (ST 22) zmniejsza o połowę. Przeciwnicy unieruchomieni przez świergot robala nie mają prawa do rzutu obronnego. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Zabójcza agonia (zw): zabity lodowy robal przemienia się w lód i wybucha, roztrzaskując, zadając 12k6 obrażeń od zimna oraz 8k6 kłutych wszystkim w promieniu 30 metrów (Refleks o ST 22 zmniejsza o połowę). ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Umiejętności: * ubarwienie lodowego robala oraz fakt, iż zakopuje się on w śniegu, zapewnia mu premię rasową +10 do testów Ukrywania się, gdy przebywa w swym naturalnym środowisku.
Mackowiec
 
Wielka roślina
Kostka Wytrzymałości:
9k8+54 (94 pw)
Inicjatywa:
–1
Szybkość:
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
16 (–2 rozmiar, –1 Zr, +9 naturalny), dotyk 7, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+23
Atak:
ugryzienie +13 wręcz (2k8+9) oraz 2 macka +8 wręcz (1k6+4)
Całkowity atak:
ugryzienie +13 wręcz (2k8+9) oraz 2 macka +8 wręcz (1k6+4)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, paraliż, połykanie w całości 
Specjalne cechy:
cechy roślin, regeneracja 10, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +12, Ref +2, Wola +4
Atrybuty:
S 28, Zr 9, Bd 22, Int 3, Rzt 8, Cha 3
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +1, Nasłuchiwanie +1, Spostrzegawczość +1, Ukrywanie się +9 
Atuty:
Czujność, Potężny atak, Ukradkowość, Żelazna wola 
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
10–16 KW (wielki); 17–27 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Mackowiec może rozrosnąć się do wysokości 4,5 metra. Waży około 1800 kilogramów.
Obecność mackowca budzi niepokój zwierząt i innych ożywionych roślin – istoty te unikają zarówno tego stwora, jak i miejsc, w których przebywał w ciągu 24 godzin.
Walka
Mackowiec nieco przypomina mały pagórek. W tej też postaci przemierza gęste lasy lub po prostu czeka, kryjąc się pośród roślin. Atakuje bez wahania, szybko, nie okazując strachu. Zawsze stara się połknąć możliwie najwięcej mięsa w możliwie najkrótszym czasie.
Doskonalsze łapanie (zw): mackowiec, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem przeciwnika o przynajmniej jedną kategorię rozmiaru mniejszego od siebie. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo próbować w następnej rundzie połykać w całości.
Mackowiec może również używać doskonalszego łapania atakując macką. Jeśli w tym wypadku wygra w teście zwarcia, doprowadza do trzymania, podnosi ofiarę i w darmowej akcji przenosi ją do paszczy, automatycznie zadając obrażenia od ugryzienia.
Połykanie w całości/Paraliż (zw): mackowiec może połknąć złapanego przeciwnika – w tym celu musi wykonać udany test zwarcia.
Połknięta istota musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 20) – nieudany oznacza paraliż na 3k6 rund, powodowany przez soki trawienne mackowca. Ponadto otrzymuje ona w każdej rundzie 2k6 obrażeń od kwasu. Musi także w każdej rundzie przebywania w roślinie wykonywać kolejny rzut obronny, którego ST oparto na Budowie.
Połknięta istota, jeśli uniknęła paraliżu, może próbować się wydostać, wykonując udany test zwarcia – powodzenie oznacza, iż dotarła do paszczy mackowca, z której uwolni się, jeżeli kolejny test zwarcia również zakończy się sukcesem. Ofiara może też próbować wyciąć sobie drogę na wolność, używając lekkiej broni tnącej lub kłującej i zadając wnętrznościom stwora 25 obrażeń (KP 14). Jeśli się wydostanie, regeneracyjne właściwości rośliny zamykają otwór – kolejny połknięty przeciwnik również musi wyciąć sobie drogę na wolność.
W żołądku wielkiego mackowca zmieszczą się 2 duże, 8 średnich, 32 małe, 128 malutkie, 512 drobnych lub mniejszych istot.
Regeneracja (zw): mackowcowi normalne obrażenia zadają broń miażdżąca oraz kwas.
Mackowiec, który straci część masy swego ciała, może ją odtworzyć w 1k6 minut. Przytrzymanie odciętego fragmentu przy ciele powoduje natychmiastowe zrośnięcie się obu części.
Magmowiec
 
Mały żywiołak (ognia, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
2k8+2 (11 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
17 (+1 rozmiar, +6 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–1
Atak:
ognisty dotyk +4 dotykowy wręcz (1k8 ogień plus rozpalenie) lub walnięcie +4 wręcz (1k3+3 plus rozpalenie)
Całkowity atak:
ognisty dotyk +4 dotykowy wręcz (1k8 ogień plus rozpalenie) lub walnięcie +4 wręcz (1k3+3 plus rozpalenie)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
ognista aura, rozpalenie 
Specjalne cechy:
cechy żywiołaków, niepodatność na ogień, redukcja obrażeń 5/magia, stopienie oręża, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +3, Wola +0
Atrybuty:
S 15, Zr 11, Bd 13, Int 8, Rzt 10, Cha 10
Umiejętności:
Spostrzegawczość +3, Wspinaczka +4 
Atuty:
zwiększona wytrwałość
Środowisko:
Plan Żywiołu Ognia
Występowanie:
pojedynczo, banda (2–4) lub oddział (6–10)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
standardowe monety; standardowe dobra (tylko niepalne); standardowe przedmioty (tylko niepalne)
Charakter:
zawsze chaotyczny neutralny
Rozwój:
3–4 KW (mały); 5–6 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Magmowce to małe, człekokształtne istoty z Planu Żywiołu Ognia. Otacza je płomienna aura, a jakby tego było mało, wydzielają dużo ciepła.
Typowy magmowiec ma 1,2 metra wzrostu i waży 200 kilogramów.
Magmowce mówią płomiennym.
Walka
Magmowce to małe, a mimo to niebezpieczne istoty. Ofiarami ich ognistego dotyku padają wszystkie stworzenia, którym brak ochrony przed płomieniami i które nie posiadają niepodatności na ogień. Jeśli jednak na przeciwnika nie wpływają obrażenia od ognia, magmowiec musi oprzeć się na ataku walnięciem. Tak czy inaczej, nie są to istoty szczególnie waleczne. Ranne zwykle uciekają, choć zdarza się, iż w ten sposób próbują wciągnąć wroga w ognistą pułapkę.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną magmowca traktuje się jak broń magiczną.
Ognista aura (zw): każda istota znajdująca się w promieniu 6 metrów od magowca musi co rundę wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 12) – nieudany oznacza otrzymanie 1k6 obrażeń spowodowanych przez straszliwe gorąco. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Rozpalenie (zw): każda dotknięta przez magmowca istota musi wykonać rzut obronny na Refleks (ST 12) – nieudany oznacza otrzymanie dodatkowych 1k8 obrażeń od ognia, których przyczyną jest albo płonący strój, albo parzący pancerz. Ofiara otrzymuje wspomniane rany przez 1k4+2 rundy od ostatniego udanego ataku stwora. Dotyk magmowca powoduje również zapalenie się łatwopalnych materiałów. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Stopienie oręża (zw): dla każdej metalowej broni, którą magmowiec zostanie trafiony, należy wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 12) – nieudany oznacza stopienie się oręża. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Mantikora
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
6k10+24 (57 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 15 m (kiepska)
Klasa Pancerza:
17 (–1 rozmiar, +2 Zr, +6 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+15
Atak:
pazury +10 wręcz (2k4+5) lub 6 kolec +8 dystansowo (1k8+2/19–20)
Całkowity atak:
2 pazury +10 wręcz (2k4+5) oraz ugryzienie +8 wręcz (1k8+2); lub 6 kolec +8 dystansowo (1k8+2/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
kolce
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +7, Wola +3
Atrybuty:
S 20, Zr 15, Bd 19, Int 7, Rzt 12, Cha 9 
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +9, Sztuka przetrwania +1 
Atuty:
Atak z powietrza, Skupienie na broni (kolec), TropienieP, Wielokrotny atak 
Środowisko:
bagna w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para lub stado (3–6)
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle praworządny zły
Rozwój:
7–16 KW (duży); 17–18 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Typowa mantikora mierzy 3 metry długości, a waży jakieś 500 kilogramów.
Te stworzenia posługują się wspólnym.
Walka
W większości wypadków mantikora rozpoczyna walkę od salwy kolców, po czym zbliża się do przeciwnika. Jeśli ma wystarczająco wiele miejsca, stara się podczas starcia unosić w powietrzu, machając potężnymi skrzydłami.
Kolce (zw): machając ogonem (akcja standardowa), mantikora wystrzeliwuje salwę sześciu kolców (wykonaj oddzielny test ataku dla każdego z nich) na zasięg 54 metrów (bez przyrostu). Wszystkie cele muszą znajdować się w odległości maksymalnie 9 metrów od siebie. W ciągu 24 godzin stwór może wystrzelić jedynie 24 kolce.
Umiejętności: * mantikora otrzymuje premię rasową +4 do testów Spostrzegawczości.
Mechaniczny strażnik
 
Duży konstrukt
Kostka Wytrzymałości:
15k10+30 (112 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
24 (–1 rozmiar, +15 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 24
Bazowy atak/zwarcie:
+11/+21
Atak:
walnięcie +16 wręcz (1k8+6)
Całkowity atak:
2 walnięcie +16 wręcz (1k8+6)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
cechy konstruktów, obdarzenie czarem, ochrona, odnalezienie pana, szybkie leczenie 5, tarcza dla przyjaciela, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +5, Wola +5
Atrybuty:
S 22, Zr 10, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
Środowisko:
każde
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
16–24 KW (duży); 25–45 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Mechanicznych strażników tworzą osoby potrafiące rzucać czary. Opisywane istoty to konstrukty, które chronią swych panów, używając fizycznej siły oraz magii.
W trakcie procesu tworzenia mechaniczny strażnik zostaje powiązany z pewnym konkretnym amuletem. Od tego momentu osobę noszącą wspomniany talizman konstrukt uznaje za swojego pana – chroni go i podąża za nim, gdziekolwiek ten się uda, chyba że otrzyma wyraźne rozkazy, by tego nie robić.
Mechaniczny strażnik wykonuje wypowiadane przez pana rozkazy najlepiej, jak potrafi, choć tak naprawdę umie tylko i wyłącznie walczyć oraz, ewentualnie, wykonywać proste prace fizyczne. Właściciel może również określać okoliczności, w których konstrukt ma wykonać jakieś proste zadania. Ponadto posiadacz amuletu może przywołać mechanicznego strażnika z dowolnej odległości i konstrukt przybędzie na wezwanie, jeśli tylko znajduje się na tym samym planie co pan.
Opisywany konstrukt mierzy jakieś 270 centymetrów wzrostu, a waży nieco ponad 600 kilogramów.
Mechaniczny strażnik nie mówi, ale rozumie rozkazy wypowiadane w dowolnym języku.
Walka
Mechaniczny strażnik to prostolinijny wojownik uderzający przeciwnika masywnymi kamiennymi pięściami. Ponieważ został stworzony z myślą o osłanianiu i ochranianiu, nie imponuje możliwościami ofensywnymi.
Odnalezienie pana (zn): dopóki mechaniczny strażnik i posiadacz amuletu znajdują się na tym samym planie, konstrukt jest w stanie odnaleźć pana bez względu na dzielący ich dystans. Jeśli właściciel talizmanu zdjął go, strażnik odnajduje przedmiot, nie osobę.
Ochrona (zw): na rozkaz mechaniczny strażnik porusza się bardzo szybko, by bronić posiadacza amuletu, blokując ciosy i rozpraszając uwagę wrogów. Wszystkie ataki wymierzone w pana konstruktu podlegają karze –2, pod warunkiem, iż strażnik znajduje się na polu sąsiadującym z polem pana.
Tarcza dla przyjaciela (zc): tę obronną moc może uaktywnić posiadacz amuletu powiązanego z mechanicznym strażnikiem, który znajduje się w odległości maksymalnie 30 metrów. Zdolność działa podobnie do czaru o tej samej nazwie – przenosi na konstrukt połowę obrażeń otrzymywanych przez pana. Nie zapewnia ona jednak premii do KP ani rzutów obronnych, jak wspomniane zaklęcie.
Obdarzenie czarem (zc): mechaniczny strażnik może zostać obdarzony jednym czarem maksymalnie 4. poziomu – owo zaklęcie musi na niego rzucić inna istota. Konstrukt rzuca ten czar, gdy otrzyma rozkaz lub gdy będzie miała miejsce określona sytuacja. Po wykorzystaniu zaklęcia może zostać obdarzony innym albo też tym samym.
Tworzenie
Mechanicznego strażnika konstruuje się z drewna, brązu, kamienia oraz stali. Materiały kosztują w sumie 5000 sz. Twórca może wykonać ciało samodzielnie lub wynająć kogoś, kto zrobi to za niego. Kreacja ciała wymaga udanego testu Rzemiosła (kowalstwo) lub Rzemiosła (stolarstwo) o ST 16. W tym samym czasie tworzy się amulet, którego koszt (20 000 sz) wliczono w koszt konstrukcji strażnika. Ukształtowane ciało trzeba jeszcze ożywić, co następuje podczas magicznego rytuału, który należy odprawić w specjalnie do tego celu przygotowanym laboratorium lub warsztacie. Owo pomieszczenie wygląda niczym pracownia alchemiczna, a jego wyposażenie kosztuje 500 sz. Jeśli przyszły pan osobiście tworzy ciało konstrukta, może je jednocześnie kreować oraz zajmować się magicznymi obrzędami.
Można stworzyć mechanicznego strażnika mającego więcej niż 15 Kostek Wytrzymałości, ale każda dodatkowa Kostka Wytrzymałości zwiększa o +5000 sz cenę rynkową, a jeśli rozmiar konstrukta zmieni się na wielki, to cena rynkowa rośnie o dodatkowe +20 000 sz. Koszt kreacji należy oczywiście wówczas odpowiednio zmodyfikować.
PC 15; Stworzenie konstrukta, ograniczone życzenie, tarcza, tarcza dla przyjaciela, ujawnienie położenia, poziom czarującego musi być równy przynajmniej 15; Cena 120  000 sz; Koszt 65 000 sz + 4600 PD.
Amulet
Jeśli przypisany amulet zostanie zniszczony, strażnik przestaje działać dopóki nie powstanie nowy talizman. Jeżeli zginie właściciel, a amulet przetrwa, strażnik będzie wypełniał ostatni otrzymany rozkaz.
Meduza
 
Średni humanoid-potwór
Kostka Wytrzymałości:
6k8+6 (33 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+2 Zr, +3 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+6
Atak:
łuk krótki +8 dystansowo (1k6/×3) lub sztylet +8 wręcz (1k4/19–20) lub węże +8 wręcz (1k4 plus trucizna)
Całkowity atak:
łuk krótki +8/+3 dystansowo (1k6/×3); lub sztylet +8/+3 wręcz (1k4/19–20) oraz węże +3 wręcz (1k4 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
petryfikujący wzrok, trucizna
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +7, Wola +6
Atrybuty:
S 10, Zr 15, Bd 12, Int 12, Rzt 13, Cha 15
Umiejętności:
Blefowanie +9, Ciche poruszanie się +8, Dyplomacja +4, Przebieranie +9 (+11 udawanie), Spostrzegawczość +8, Zastraszanie +4 
Atuty:
Bezpośredni strzał, Finezja w broni, Precyzyjny strzał 
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub konfraternia (2–4)
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
podwójny standardowy
Charakter:
zwykle praworządny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
— 

Z większej odległości meduzy nie sposób odróżnić od ludzkiej kobiety. Da się jej dokładnie przyjrzeć dopiero z dystansu 9 metrów (a nawet z jeszcze bliższego, jeśli zakrywa twarz) i wtedy można odkryć prawdziwą naturę stwora. Ta istota często nosi stroje, które podkreślają jej kształty, twarz kryjąc w cieniu kaptura lub za woalem.
Typowa meduza ma od 150 do 180 centymetrów wzrostu, a waży tyle co człowiek.
Te istoty mówią wspólnym.
Walka
Meduza stara się jak najdłużej ukrywać swą prawdziwą naturę – najchętniej co najmniej do chwili, w której ofiara nie znajdzie się w zasięgu działania jej petryfikującego wzroku. Stosuje podstępy i sztuczki, starając się udowodnić, iż nie jest niebezpieczna. Istoty, które unikają petryfikującego spojrzenia meduzy lub opierają się jego działaniu, stwór razi normalnym orężem. Trujące węże zwykle atakują ofiary stojące na polu sąsiadującym z zajmowanym przez meduzę.
Petryfikujący wzrok (zn): permanentna przemiana w kamień, 9 metrów, Wytrwałość ST 15 neguje. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 14, początkowy efekt – 1k6 S, drugorzędny efekt – 2k6 S. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Mefit
Mefity to pomniejsze istoty z planów żywiołów.
Wszystkie mefity to z wyglądu skrzydlate istotki o mniej lub bardziej humanoidalnych kształtach. Często opisuje się je jako podobne do impów, lecz mimo to już na pierwszy rzut oka można rozpoznać ich prawdziwą, żywiołaczą naturę.
Walka
Wszystkie mefity w trakcie walki gryzą i atakują pazurami oraz stosują niebezpieczną broń oddechową, której natura i działanie zależy od typu stwora.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną mefita traktuje się jak broń magiczną.
Broń oddechowa (zn): mefit może używać broni oddechowej raz na 1k4 rundy (akcja standardowa). Szczegółowe informacje podano w poszczególnych opisach.
Przyzwanie mefita (zc): raz dziennie każda z tych istot może wezwać innego mefita, tak jakby rzucała czar przyzwanie potwora. Niemniej posiada jedynie szansę 25% na sukces. Wykonaj rzut k%: porażka oznacza, że danego dnia żadne stworzenie nie odpowiada na przyzwanie. Mefit, który właśnie został wezwany, przez godzinę nie może przywoływać swych pobratymców. Ta zdolność to odpowiednik zaklęcia 2. poziomu.
Zdolności czaropodobne: każdy mefit posiada jedną lub więcej zdolności czaropodobnych (ST rzutu obronnego wynosi 12 + poziom czaru). Szczegółowe informacje podano w poszczególnych opisach.
Szybkie leczenie (zw): mefit w każdej rundzie leczy 2 obrażenia – pod warunkiem, że jeszcze żyje i że spełnione są pewne inne warunki. Szczegółowe informacje podano w poszczególnych opisach.
Lodowy mefit
 
Mały przybysz (powietrza, pozaplanarny, zimna)
Kostka Wytrzymałości:
3k8 (13 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 15 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
18 (+1 rozmiar, +3 Zr, +4 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+3/–1
Atak:
pazury +4 wręcz (1k3 plus 1k4 zimno)
Całkowity atak:
2 pazury +4 wręcz (1k3 plus 1k4 zimno)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, przyzwanie mefita, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
niepodatność na zimno, redukcja obrażeń 5/magia, szybkie leczenie 2, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na ogień 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +6, Wola +3
Atrybuty:
S 10, Zr 17, Bd 10, Int 6, Rzt 11, Cha 15
Umiejętności:
Blefowanie +8, Ciche poruszanie się +9, Dyplomacja +4, Nasłuchiwanie +6, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +13, Używanie lin +3 (+5 względem pęt), Wyzwalanie się +9 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Uniki 
Środowisko:
Plan Żywiołu Powietrza
Występowanie:
pojedynczo (1), banda (2–4 mefitów różnych typów) lub garstka (5–12 mefitów różnych typów)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
4–6 KW (mały); 7–9 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Lodowy mefit wywodzi się z Planu Żywiołu Powietrza.
Te mefity cechuje chłodny sposób bycia. Mierzą średnio około 120 centymetrów wysokości, ważąc przy tym jakieś 15 kilogramów.
Lodowy mefit mówi powietrznym i wspólnym.
Walka
Broń oddechowa (zn): 3-metrowy stożek lodowych odłamków, obrażenia 1k4 zimno, Refleks ST 12 zmniejsza o połowę. Skóra oraz oczy żywych istot, którym rzut obronny się nie powiódł i które nie są chronione przed chłodem lub niepodatne na zimno, szczypie i piecze od mrozu, powodując utrzymującą się 3 rundy karę –4 do KP oraz –2 do testów ataków. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +1.
Zdolności czaropodobne: 1/godzinę – magiczny pocisk (poziom czarującego = 3); 1/dzień – oziębienie metalu (ST 14, poziom czarującego = 6). ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Szybkie leczenie (zw): lodowy mefit leczy się tylko wówczas, gdy dotyka kawałka lodu rozmiaru przynajmniej malutkiego, bądź też przebywa w temperaturze 0 stopni Celsjusza lub poniżej.
Magmowy mefit
 
Mały przybysz (ognia, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
3k8 (13 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 15 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
16 (+1 rozmiar, +1 Zr, +4 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+3/–1
Atak:
pazury +4 wręcz (1k3 plus 1k4 ogień)
Całkowity atak:
2 pazury +4 wręcz (1k3 plus 1k4 ogień)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, przyzwanie mefita, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
niepodatność na ogień, redukcja obrażeń 5/magia, szybkie leczenie 2, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno, zmiana kształtów
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +4, Wola +3
Atrybuty:
S 10, Zr 13, Bd 10, Int 6, Rzt 11, Cha 15
Umiejętności:
Blefowanie +8, Ciche poruszanie się +7, Dyplomacja +4, Nasłuchiwanie +6, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +11, Używanie lin +1 (+3 względem pęt), Wyzwalanie się +7 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Uniki 
Środowisko:
Plan Żywiołu Ognia
Występowanie:
pojedynczo (1), banda (2–4 mefitów różnych typów) lub garstka (5–12 mefitów różnych typów)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
4–6 KW (mały); 7–9 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Magmowy mefit wywodzi się z Planu Żywiołu Ognia.
Są to istoty niezbyt rozgarnięte, wręcz bydlęce. Mierzą przeciętnie około 120 centymetrów wysokości, a ważą przy tym jakieś 30 kilogramów.
Ten mefit mówi płomiennym i wspólnym.
Walka
Broń oddechowa (zn): 3-metrowy stożek magmy, obrażenia 1k4 ogień, Refleks ST 12 zmniejsza o połowę. Skóra oraz oczy żywych istot, którym rzut obronny się nie powiódł i które nie są chronione przed gorącem lub niepodatne na ogień, ulegają oparzeniom powodującym utrzymującą się 3 rundy karę –4 do KP oraz –2 do testów ataków. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +1.
Zdolności czaropodobne: raz dziennie magmowy mefit ma prawo użyć pirotechniki (ST 14). Sam może być wymaganym źródłem ognia i nie czyni sobie w ten sposób żadnej krzywdy. Poziom czarującego = 6. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Szybkie leczenie (zw): magmowy mefit leczy się tylko wówczas, gdy dotyka magmy, lawy lub płomienia wielkości przynajmniej pochodni.
Zmiana kształtów (zn): raz na godzinę magmowy mefit może przemienić się w kałużę lawy o średnicy 90 centymetrów i głębokości 15 centymetrów. Redukcja obrażeń istoty w tej formie wzrasta do 20/magia. W niniejszej postaci mefit nie ma prawa atakować, lecz może używać innych zdolności czaropodobnych oraz poruszać się z szybkością 3 metrów (nie jest w stanie biegać). Może przeciskać się przez małe dziury i wąskie otwory, nawet szczelinki. Dotknięcie kałuży powoduje zapalanie się łatwopalnych przedmiotów, takich jak papier, słoma czy suche drewno.
Ogniowy mefit
 
Mały przybysz (ognia, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
3k8 (13 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 15 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
16 (+1 rozmiar, +1 Zr, +4 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+3/–1
Atak:
pazury +4 wręcz (1k3 plus 1k4 ogień)
Całkowity atak:
2 pazury +4 wręcz (1k3 plus 1k4 ogień)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, przyzwanie mefita, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
niepodatność na ogień, redukcja obrażeń 5/magia, szybkie leczenie 2, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +4, Wola +3
Atrybuty:
S 10, Zr 13, Bd 10, Int 6, Rzt 11, Cha 15
Umiejętności:
Blefowanie +8, Ciche poruszanie się +7, Dyplomacja +4, Nasłuchiwanie +6, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +11, Używanie lin +1 (+3 względem pęt), Wyzwalanie się +7 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Uniki 
Środowisko:
Plan Żywiołu Ognia
Występowanie:
pojedynczo (1), banda (2–4 mefitów różnych typów) lub garstka (5–12 mefitów różnych typów)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
4–6 KW (mały); 7–9 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Ogniowy mefit wywodzi się z Planu Żywiołu Ognia.
Ta istota mierzy około 120 centymetrów wysokości, a waży przy tym 0,5 kilograma.
Ogniowy mefit mówi płomiennym i wspólnym.
Walka
Broń oddechowa (zn): 4,5-metrowy stożek, obrażenia 1k8 ogień, Refleks ST 12 zmniejsza o połowę. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +1.
Zdolności czaropodobne: 1/godzinę – płomienny promień (ST 14) jak czar zaklinacza 3. poziomu; 1/dzień – rozgrzanie metalu (ST 14). Poziom czarującego = 6. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Szybkie leczenie (zw): ogniowy mefit leczy się tylko wówczas, gdy dotyka płomienia wielkości przynajmniej pochodni.
Parowy mefit
 
Mały przybysz (ognia, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
3k8 (13 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 15 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
16 (+1 rozmiar, +1 Zr, +4 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+3/–1
Atak:
pazury +4 wręcz (1k3 plus 1k4 ogień)
Całkowity atak:
2 pazury +4 wręcz (1k3 plus 1k4 ogień)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, przyzwanie mefita, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
niepodatność na ogień, redukcja obrażeń 5/magia, szybkie leczenie 2, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +4, Wola +3
Atrybuty:
S 10, Zr 13, Bd 10, Int 6, Rzt 11, Cha 15
Umiejętności:
Blefowanie +8, Ciche poruszanie się +7, Dyplomacja +4, Nasłuchiwanie +6, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +11, Używanie lin +1 (+3 względem pęt), Wyzwalanie się +7 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Uniki 
Środowisko:
Plan Żywiołu Ognia
Występowanie:
pojedynczo (1), banda (2–4 mefitów różnych typów) lub garstka (5–12 mefitów różnych typów)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
4–6 KW (mały); 7–9 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Parowy mefit wywodzi się z Planu Żywiołu Ognia.
Te istoty mają bardzo wysokie mniemanie o sobie i uważają się za panów wszystkich mefitów. Mierzą około 120 centymetrów wysokości, a ważą przy tym 1 kilogram.
Parowy mefit mówi płomiennym i wspólnym.
Walka
W przeciwieństwie do innych mefitów, te chętnie rzucają się do walki, gdyż pcha je do niej rozdmuchane ego.
Broń oddechowa (zn): 3-metrowy stożek pary, obrażenia 1k4 ogień, Refleks ST 12 zmniejsza o połowę. Skóra oraz oczy żywych istot, którym rzut obronny się nie powiódł i które nie są chronione przed gorącem lub niepodatne na ogień, ulegają oparzeniom, powodując utrzymującą się 3 rundy karę –4 do KP oraz –2 do testów ataków. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +1.
Zdolności czaropodobne: raz na godzinę ten mefit może otoczyć się chmurą pary, duplikując w ten sposób efekt zaklęcia rozmycie (poziom czarującego = 3). Raz dziennie może powołać do istnienia oberwanie chmury wrzącej wody na obszarze kwadratu o boku 6 metrów. Stworzenia, które znajdą się na obszarze opadu gorącego deszczu, otrzymują 2k6 obrażeń (Refleks ST 14 zmniejsza o połowę; poziom czarującego = 6). Jest to odpowiednik czaru 2. poziomu. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Szybkie leczenie (zw): parowy mefit leczy się tylko wówczas, gdy dotyka wrzącej wody lub znajduje się w miejscu gorącym i wilgotnym.
Popielny mefit
 
Mały przybysz (powietrza, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
3k8 (13 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 15 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
17 (+1 rozmiar, +3 Zr, +3 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+3/–1
Atak:
pazury +4 wręcz (1k3)
Całkowity atak:
2 pazury +4 wręcz (1k3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, przyzwanie mefita, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
redukcja obrażeń 5/magia, szybkie leczenie 2, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +6, Wola +3
Atrybuty:
S 10, Zr 17, Bd 10, Int 6, Rzt 11, Cha 15
Umiejętności:
Blefowanie +8, Ciche poruszanie się +9, Dyplomacja +4, Nasłuchiwanie +6, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +13, Używanie lin +3 (+5 względem pęt), Wyzwalanie się +9, Zastraszanie +4 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Uniki 
Środowisko:
Plan Żywiołu Powietrza
Występowanie:
pojedynczo (1), banda (2–4 mefitów różnych typów) lub garstka (5–12 mefitów różnych typów)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
4–6 KW (mały); 7–9 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Popielny mefit wywodzi się z Planu Żywiołu Powietrza.
Ta istota mierzy około 120 centymetrów wysokości, a waży przy tym 1 kilogram.
Popielny mefit mówi powietrznym i wspólnym.
Walka
Broń oddechowa (zn): 3-metrowy stożek drażniących cząsteczek, obrażenia 1k4, Refleks ST 12 zmniejsza o połowę. Skóra oraz oczy żywych istot, którym rzut obronny się nie powiódł, ulegają podrażnieniu i swędzą, powodując utrzymującą się 3 rundy karę –4 do KP oraz –2 do testów ataków. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +1.
Zdolności czaropodobne: raz na godzinę ten mefit może otoczyć się chmurą popiołu, duplikując w ten sposób efekt zaklęcia rozmycie (poziom czarującego = 3). Ma też prawo powołać do istnienia obłok kotłującego się popiołu, duplikując działanie ściany wiatru (ST 15, poziom czarującego = 6). ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Szybkie leczenie (zw): popielny mefit leczy się tylko wówczas, gdy znajduje się w miejscu jałowym, zapylonym środowisku.
Powietrzny mefit
 
Mały przybysz (powietrza, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
3k8 (13 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 18 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
17 (+1 rozmiar, +3 Zr, +3 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+3/–1
Atak:
pazury +4 wręcz (1k3)
Całkowity atak:
2 pazury +4 wręcz (1k3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, przyzwanie mefita, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
redukcja obrażeń 5/magia, szybkie leczenie 2, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +6, Wola +3
Atrybuty:
S 10, Zr 17, Bd 10, Int 6, Rzt 11, Cha 15
Umiejętności:
Blefowanie +8, Ciche poruszanie się +9, Dyplomacja +4, Nasłuchiwanie +6, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +13, Używanie lin +3 (+5 względem pęt), Wyzwalanie się +9, Zastraszanie +4 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Uniki 
Środowisko:
Plan Żywiołu Powietrza
Występowanie:
pojedynczo (1), banda (2–4 mefitów różnych typów) lub garstka (5–12 mefitów różnych typów)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
4–6 KW (mały); 7–9 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Powietrzny mefit wywodzi się z Planu Żywiołu Powietrza.
Ta istota mierzy jakieś 120 centymetrów wysokości, waży zaś około 0,5 kilograma.
Powietrzny mefit mówi powietrznym i wspólnym.
Walka
Broń oddechowa (zn): 4,5-metrowy stożek pyłu i żwiru, obrażenia 1k8, Refleks ST 12 zmniejsza o połowę. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +1.
Zdolności czaropodobne: raz na godzinę ten mefit może otoczyć się powietrznym oparem, duplikując w ten sposób efekt zaklęcia rozmycie (poziom czarującego = 3). Raz dziennie ma prawo użyć podmuchu wiatru (ST 14, poziom czarującego = 6). ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Szybkie leczenie (zw): ten mefit leczy się tylko wówczas, gdy znajduje się pośród poruszającego się powietrza – może być to wietrzyk, podmuch, efekt czaru lub ruch powietrza wywołany wachlowaniem.
Solny mefit

Mały przybysz (pozaplanarny, ziemi)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
Inicjatywa:
–1
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 12 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
16 (+1 rozmiar, –1 Zr, +6 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+2
Atak:
pazury +7 wręcz (1k3+3)
Całkowity atak:
2 pazury +7 wręcz (1k3+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, przyzwanie mefita, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
redukcja obrażeń 5/magia, szybkie leczenie 2, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +2, Wola +3
Atrybuty:
S 17, Zr 8, Bd 13, Int 6, Rzt 11, Cha 15
Umiejętności:
Blefowanie +8, Ciche poruszanie się +5, Dyplomacja +4, Nasłuchiwanie +6, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +9, Używanie lin –1 (+1 względem pęt), Wyzwalanie się +5 
Atuty:
Potężny atak, Twardość
Środowisko:
Plan Żywiołu Ziemi
Występowanie:
pojedynczo (1), banda (2–4 mefitów różnych typów) lub garstka (5–12 mefitów różnych typów)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
4–6 KW (mały); 7–9 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Solny mefit wywodzi się z Planu Żywiołu Ziemi.
Te pełne sarkazmu istoty brzydzą się wodą oraz wszelkimi cieczami. Mierzą średnio około 120 centymetrów wysokości, ważąc przy tym jakieś 40 kilogramów.
Solny mefit mówi wspólnym i ziemnym.
Walka
Broń oddechowa (zn): 3-metrowy stożek kryształków soli, obrażenia 1k4, Refleks ST 13 zmniejsza o połowę. Skóra oraz oczy żywych istot, którym rzut obronny się nie powiódł, zostają podrażnione i swędzą, powodując utrzymującą się 3 rundy karę –4 do KP oraz –2 do testów ataków. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +1.
Zdolności czaropodobne: raz na godzinę solny mefit może użyć skrzącego pyłu (ST 14, Poziom czarującego = 3).
Raz dziennie może wysączyć płyny z obszaru o promieniu 6 metrów i o środku w swojej osobie. Żywe stworzenia na tym terenie otrzymują 2k8 obrażeń (Wytrwałość ST 14 zmniejsza o połowę; poziom czarującego = 6). Na działanie tej mocy szczególnie podatne są rośliny i stworzenia wodne, które podlegają karze –2 do rzutów obronnych. Jest to odpowiednik czaru 2. poziomu. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Szybkie leczenie (zw): ten mefit leczy się tylko wówczas, gdy znajduje się w suchym środowisku.
Śluzowy mefit
 
Mały przybysz (pozaplanarny, wody)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 12 m (przeciętna), pływanie 9 m
Klasa Pancerza:
16 (+1 rozmiar, +5 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+1
Atak:
pazury +6 wręcz (1k3+2)
Całkowity atak:
2 pazury +6 wręcz (1k3+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, przyzwanie mefita, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
redukcja obrażeń 5/magia, szybkie leczenie 2, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +3, Wola +3
Atrybuty:
S 14, Zr 10, Bd 13, Int 6, Rzt 11, Cha 15
Umiejętności:
Blefowanie +8, Ciche poruszanie się +6, Dyplomacja +4, Nasłuchiwanie +6, Pływanie +10, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +10, Używanie lin +0 (+2 względem pęt), Wyzwalanie się +6 
Atuty:
Potężny atak, Twardość 
Środowisko:
Plan Żywiołu Wody
Występowanie:
pojedynczo (1), banda (2–4 mefitów różnych typów) lub garstka (5–12 mefitów różnych typów)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
4–6 KW (mały); 7–9 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Śluzowy mefit wywodzi się z Planu Żywiołu Wody.
Ta istota mierzy około 120 centymetrów wysokości, a waży przy tym 15 kilogramów.
Śluzowy mefit mówi wodnym i wspólnym.
Walka
Broń oddechowa (zn): 3-metrowy stożek żrącej cieczy, obrażenia 1k4 kwas, Refleks ST 13 zmniejsza o połowę. Skóra oraz oczy żywych istot, którym rzut obronny się nie powiódł i które nie są niepodatne na kwas lub w inny sposób chronione, ulegają podrażnieniu i swędzą, powodując utrzymującą się 3 rundy karę –4 do KP oraz –2 do testów ataków. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +1.
Zdolności czaropodobne: raz na godzinę śluzowy mefit może cisnąć kulą kwasu, która działa jak kwasowa strzała (poziom czarującego = 3). Raz dziennie może powołać do istnienia cuchnącą mgłę, duplikując efekt śmierdzącej chmury (ST 15, poziom czarującego = 6). ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Szybkie leczenie (zw): ten mefit leczy się tylko wówczas, gdy znajduje się w wilgotnym lub błotnisty środowisku.
Umiejętności: śluzowy mefit posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Wodny mefit
 
Mały przybysz (pozaplanarny, wody)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 12 m (przeciętna), pływanie 9 m
Klasa Pancerza:
16 (+1 rozmiar, +5 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+1
Atak:
pazury +6 wręcz (1k3+2)
Całkowity atak:
2 pazury +6 wręcz (1k3+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, przyzwanie mefita, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
redukcja obrażeń 5/magia, szybkie leczenie 2, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +3, Wola +3
Atrybuty:
S 14, Zr 10, Bd 13, Int 6, Rzt 11, Cha 15
Umiejętności:
Blefowanie +8, Ciche poruszanie się +6, Dyplomacja +4, Nasłuchiwanie +6, Pływanie +10, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +10, Używanie lin +0 (+2 względem pęt), Wyzwalanie się +6 
Atuty:
Potężny atak, Twardość
Środowisko:
Plan Żywiołu Wody
Występowanie:
pojedynczo (1), banda (2–4 mefitów różnych typów) lub garstka (5–12 mefitów różnych typów)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
4–6 KW (mały); 7–9 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Wodny mefit wywodzi się z Planu Żywiołu Wody.
Te mefity są pełnymi wigoru stworzeniami, obdarzonymi prostym poczuciem humoru. Szybko potrafią zirytować wszystkich dookoła. Każdy z nich mierzy około 120 centymetrów wysokości, a waży jakieś 15 kilogramów.
Wodny mefit mówi wspólnym i wodnym.
Walka
Broń oddechowa (zn): 4,5-metrowy stożek żrącej cieczy, obrażenia 1k8 kwas, Refleks ST 13 zmniejsza o połowę. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +1.
Zdolności czaropodobne: raz na godzinę wodny mefit może cisnąć kulą kwasu, która działa jak kwasowa strzała (poziom czarującego = 3). Raz dziennie może powołać do istnienia cuchnącą mgłę, duplikując efekt śmierdzącej chmury (ST 15, poziom czarującego = 6). ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Szybkie leczenie (zw): ten mefit leczy się tylko wówczas, gdy pada na niego deszcz lub jest zanurzony do pasa w wodzie.
Umiejętności: wodny mefit posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Ziemny mefit
 
Mały przybysz (pozaplanarny, ziemi)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
Inicjatywa:
–1
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 12 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
16 (+1 rozmiar, –1 Zr, +6 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+2
Atak:
pazury +7 wręcz (1k3+3)
Całkowity atak:
2 pazury +7 wręcz (1k3+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, przyzwanie mefita, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
redukcja obrażeń 5/magia, szybkie leczenie 2, widzenie w ciemnościach 18 m, zmiana rozmiaru
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +2, Wola +3
Atrybuty:
S 17, Zr 8, Bd 13, Int 6, Rzt 11, Cha 15
Umiejętności:
Blefowanie +8, Ciche poruszanie się +5, Dyplomacja +4, Nasłuchiwanie +6, Przebieranie +2 (+4 udawanie), Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +9, Używanie lin –1 (+1 względem pęt), Wyzwalanie się +5, Zastraszanie +4 
Atuty:
Potężny atak, Twardość
Środowisko:
Plan Żywiołu Ziemi
Występowanie:
pojedynczo (1), banda (2–4 mefitów różnych typów) lub garstka (5–12 mefitów różnych typów)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
4–6 KW (mały); 7–9 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Ziemny mefit wywodzi się z Planu Żywiołu Ziemi.
Ta istota mierzy około 120 centymetrów wysokości, a waży przy tym 40 kilogramów.
Ten mefit mówi wspólnym i ziemnym.
Walka
Broń oddechowa (zn): 4,5-metrowy stożek skalnych odłamków i kamyczków, obrażenia 1k8, Refleks ST 13 zmniejsza o połowę. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +1.
Zdolności czaropodobne: 1/dzień – zmiękczenie ziemi i kamienia. Poziom czarującego = 6.
Szybkie leczenie (zw): ten mefit leczy się tylko wówczas, gdy znajduje się pod ziemią lub jest do pasa w niej zakopany.
Zmiana rozmiaru (zc): raz na godzinę ten mefit może magicznie zmienić swój rozmiar. Moc działa analogicznie do zaklęcia powiększenie osoby, z taką jednak różnicą, iż wpływa tylko na ziemnego mefita. Jest to odpowiednik czaru 2. poziomu.
Migopies
 
Średnia magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
4k10 (22 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
16 (+3 Zr, +3 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+4
Atak:
Ugryzienie +4 wręcz (1k6)
Całkowity atak:
Ugryzienie +4 wręcz (1k6)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
Drzwi poprzez wymiary, migotanie, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +7, Wola +4
Atrybuty:
S 10, Zr 17, Bd 10, Int 10, Rzt 13, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +5, Sztuka przetrwania +4, Ukrywanie się +3, Wyczucie pobudek +3 
Atuty:
Bieg, TropienieP, Żelazna wola 
Środowisko:
Równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
Pojedynczo, para lub sfora (7–16)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zwykle praworządny dobry
Rozwój:
5–7 KW (średni); 8–12 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+2 (kompan)

Migopsy to inteligentne psowate obdarzone ograniczonymi możliwościami teleportacyjnymi.
Migopsy posługują się własnym językiem, na który składają się szczeknięcia, ujadanie, skamlenie i powarkiwanie. Ta niezwykła mowa pozwala im przekazywać nawet najbardziej złożone wiadomości.
Walka
Migopsy polują w sforach, teleportując się w pozornie bezładny sposób – tak naprawdę otaczają zwierzynę tak, by ją flankować.
Migotanie (zn): Migopies może używać migotania jak zaklęcia (poziom czarującego = 8). „Włącza” i „wyłącza” ten efekt w akcji darmowej.
Drzwi poprzez wymiary (zn): Istota może się raz w rundzie w darmowej akcji teleportować analogicznie do działania zaklęcia drzwi poprzez wymiary (poziom czarującego = 8). Ta zdolność działa jedynie na migopsa, który nigdy nie pojawi się w materialnym przedmiocie. Ponadto zaraz po tej teleportacji może on normalnie działać.
Mimik
 
Duże wynaturzenie (zmiennokształtne)
Kostka Wytrzymałości:
7k8+21 (52 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
3 m (2 pola)
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +1 Zr, +5 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+5/+13
Atak:
walnięcie +9 wręcz (1k8+4)
Całkowity atak:
2 walnięcie +9 wręcz (1k8+4)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
lepkość, miażdżenie
Specjalne cechy:
Imitowanie kształtów, niepodatność na kwas, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +5, Wola +6
Atrybuty:
S 19, Zr 12, Bd 17, Int 10, Rzt 13, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +8, Przebieranie +13, Spostrzegawczość +8, Wspinaczka +9 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Czujność, Skupienie na broni (walnięcie 
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
8–10 KW (duży); 11–21 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Mimik może przybrać niemal dowolne kształty, ale zwykle długość, szerokość czy głębokość jego ciała nie przekracza 3 metrów. Typowy przedstawiciel tego gatunku ma objętość około 4 metrów sześciennych (2 metry na 2 metry na 1 metr) i waży przy tym jakieś 2250 kilogramów.
Mimiki mówią wspólnym.
Walka
Lepkość (zw): ciało mimika wydziela gęsty śluz, działający niczym klej – każda istota lub przedmiot, który dotnie stwora, przylepia się i niemal nie sposób go oderwać. Ten lepki potwór automatycznie chwyta w zwarcie każdą trafioną ofiarę (wystarczy udane walnięcie). Dopóki mimik żyje, istoty toczące tak zwarcie nie mogą się uwolnić, nie usuwając najpierw opisywanego tu naturalnego kleju.
Każda istota, która trafi bronią pokrytego kleistą substancją mimika, musi wykonać rzut obronny na Refleks (ST 16) – nieudany oznacza, iż oręż przykleja się do stwora. Oderwanie broni wymaga wykonania zakończonego powodzeniem testu Siły (ST 16).
Lepką substancję można rozpuścić wysokoprocentowym alkoholem, lecz mimik nawet wówczas może dalej normalnie prowadzić zwarcie. Stwór ma prawo w każdej chwili na życzenie rozpuścić lepką substancję. Rozkłada się ona również w 5 rund po jego śmierci.
Miażdżenie (zw): mimik zadaje 1k8+4 obrażenia po udanym teście zwarcia.
Imitowanie kształtów (zw): mimik potrafi imitować każdy przedmiot o rozmiarach nie przekraczających 4 metrów sześciennych (2 metry na 2 metry na 1 metr) – a więc dużą skrzynię, pokaźne łóżko czy sporą framugę drzwi. Nie może jednak zasadniczo zmienić swego rozmiaru. Ponadto, bez względu na wygląd, ciało stwora zawsze jest twarde i szorstkie. Dlatego też każdy może przejrzeć podstęp – jeśli tylko powiedzie mu się test Spostrzegawczości sporny z Przebieraniem mimika. Oczywiście wtedy jest już zwykle za późno...
Umiejętności: mimik posiada premię rasową +8 do testów Przebierania.
Minotaur
 
Duży humanoid-potwór
Kostka Wytrzymałości:
6k8+12 (39 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
14 (–1 rozmiar, +5 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany — (patrz opis)
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+14
Atak:
topór dwuręczny +9 wręcz (3k6+6/×3) lub bodnięcie +9 wręcz (1k8+4)
Całkowity atak:
topór dwuręczny +9/+4 wręcz (3k6+6/×3) oraz bodnięcie +4 wręcz (1k8+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
straszliwa szarża 4k6+6
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m, wrodzony spryt 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +5, Wola +5
Atrybuty:
S 19, Zr 10, Bd 15, Int 7, Rzt 10, Cha 8
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Przeszukiwanie +2, Spostrzegawczość +7, Zastraszanie +2 
Atuty:
Potężny atak, Tropienie, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo, para lub banda (3–4)
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny zły 
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+2

Minotaur mierzy zwykle nieco ponad 2,1 metra wzrostu, a waży przy tym około 350 kilogramów.
Opisywane istoty mówią gigancim.
Walka
Minotaury lubią walczyć wręcz, gdyż zdają sobie sprawę, iż posiadają ogromną siłę, która zapewnia im przewagę.
Straszliwa szarża (zw): minotaur zwykle rozpoczyna walkę od szarży na przeciwnika. Atakuje, pochylając głowę, chcąc wykorzystać swe potężne rogi. Poza zwykłymi plusami i minusami szarży, minotaur może w tym ataku ubóść raz wroga z premią do ataku +9, zadając 4k6+6 obrażeń.
Wrodzony spryt (zw): minotaury nie należą do istot szczególnie inteligentnych, lecz są sprytne i logicznie myślą, dzięki czemu nie działa na nie czar labirynt, nie gubią się i potrafią szybko wytropić wrogów. Ponadto zawsze są przygotowane.
Umiejętności: minotaur posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania, Przeszukiwania oraz Spostrzegawczości.
Minotaury jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła +8, Budowa +4, Intelekt –4 (minimum 3), Charyzma –2.
— Duży rozmiar. Kara –1 do Klasy Pancerza, kara –1 do testów ataków, kara –4 do testów Ukrywania się, premia +4 do testów zwarcia, limity udźwigu i unoszonego ciężaru ulegają podwojeniu w stosunku do bohaterów średniego rozmiaru.
— Przestrzeń/zasięg: 3 metry/3 metry.
— Bazowa szybkość naziemna minotaura to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: minotaur rozpoczyna z sześcioma poziomami humanoida-potwora, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 6k8, bazową premię do ataku +6 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +2, Ref +5 i Wola +5.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez minotaura poziomy humanoida-potwora zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 9 × (2 + modyfikator z Int, minimum 1). Jego umiejętności klasowe to – Nasłuchiwanie, Przeszukiwanie oraz Spostrzegawczość, Skakanie, Zastraszanie. Minotaur posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania, Przeszukiwania oraz Spostrzegawczości.
— Atuty rasowe: posiadane przez minotaura poziomy humanoida-potwora zapewniają mu trzy atuty.
— Biegłość w broni: minotaur biegle posługuje się toporem dwuręcznym oraz wszelką bronią prostą.
— Premia z naturalnego pancerza +5.
— Broń naturalna: bodnięcie (1k8).
— Specjalne ataki (patrz wcześniej): straszliwa szarża.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): węch, wrodzony spryt.
— Automatyczne języki: giganci, wspólny. Premiowe języki: goblini, orkowy, ziemny.
— Ulubiona klasa: barbarzyńca.
— Dostosowanie poziomu +2.
Mohrg
 
Średni nieumarły
Kostka Wytrzymałości:
14k12 (91 pw)
Inicjatywa:
+9
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
23 (+4 Zr, +9 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+12
Atak:
walnięcie +12 wręcz (1k6+7) lub język +12 dotykowy wręcz (paraliż)
Całkowity atak:
walnięcie +12 wręcz (1k6+7) oraz język +12 dotykowy wręcz (paraliż)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, paraliżujący dotyk, tworzenie pomiotu 
Specjalne cechy:
cechy nieumarłych, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +10, Wola +9
Atrybuty:
S 21, Zr 19, Bd — , Int 11, Rzt 10, Cha 10
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +21, Nasłuchiwanie +11, Pływanie +9, Spostrzegawczość +15, Ukrywanie się +21, Wspinaczka +13 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Ruchliwość, Uniki 
Środowisko:
każde
Występowanie:
Pojedynczo, banda (2–4) lub garstka (2–4 plus 5–10 zombich)
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
15–21 KW (średni); 22–28 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Mohrgy to ożywione ciała seryjnych zabójców i podobnych łajdaków, którzy zginęli nie odpokutowawszy swych zbrodni.
Przeciętne ożywione ciało tego rodzaju mierzy od 150 do 180 centymetrów wzrostu, a waży 60 kilogramów.
Walka
Podobnie jak zombi, mohrgi atakują przeciwników masywnymi pięściami. Ich wrogowie często bywają zaskoczeni, gdyż ci nieumarli poruszają się szybciej od wspomnianych zombich.
Doskonalsze łapanie (zw): mohrg, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem walnięciem przeciwnika rozmiaru, jaki sam posiada lub mniejszego. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku.
Paraliżujący dotyk (zn): mohrg atakuje przeciwników również językiem. Wróg, który zostanie nim trafiony, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 17) – nieudany oznacza sparaliżowanie na 1k4 minuty. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Tworzenie pomiotu (zn): każde zabite przez tego nieumarłego stworzenie po 1k4 dniach staje się zombim. Pomiot znajduje się pod kontrolą swego twórcy. Nie posiada natomiast żadnych zdolności, jakie miał za życia.
Morski lud
 
Morski lud, zbrojny 1. poziomu
 
Średni humanoid (wodny)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+2 (6 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
1,5 m (1 pole), pływanie 15 m
Klasa Pancerza:
13 (+1 Zr, +2 skórznia), dotyk 11, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+2
Atak:
trójząb +2 wręcz (1k8+1) lub ciężka kusza +2 dystansowo (1k10/19–20)
Całkowity atak:
trójząb +2 wręcz (1k8+1) lub ciężka kusza +2 dystansowo (1k10/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle, ziemnowodne 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +1, Wola –1
Atrybuty:
S 13, Zr 13, Bd 14, Int 10, Rzt 9, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +3, Pływanie +9, Spostrzegawczość +3 
Atuty:
Czujność
Środowisko:
wody w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
zastęp (2–4), patrol (11–20 plus dwóch poruczników 3. poziomu jeden przywódca 3–6. poziomu) lub gromadka (30–60 plus jeden sierżant 3. poziomu na 20 dorosłych, pięciu poruczników 5. poziomu, trzech kapitanów 7. poziomu oraz 10 morświnów)
Skala Wyzwania:
1/2
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+1

Przeciętna istota tej rasy mierzy 240 centymetrów od szczytu głowy do końca ogona, ważąc przy tym około 200 kilogramów.
Te stworzenia mówią wspólnym i wodnym.
Większość przedstawicieli tej rasy, których spotyka się poza jej osadami, to zbrojni. Przedstawione tu statystyki dotyczą zbrojnego 1. poziomu.
Walka
W trakcie walki te istoty najchętniej posługują się ciężkimi kuszami (pod wodą mają one przyrost zasięgu 9 metrów), które wykonane są z muszli i korali, a które szyją bełtami o ostrzach z rybich kolców. Często najpierw zasypują przeciwników deszczem pocisków, a dopiero potem rzucają się na nich z trójzębami.
Ziemnowodne (zw): jest to stworzenie wodne, ale może nieskończenie długo przeżyć na lądzie, niemniej rzadko oddala się od brzegu na dalej niż metr czy dwa.
Umiejętności: przedstawiciel morskiego ludu posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu zbrojnego wywodzącego się z morskiego ludu przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Morscy ludzie jako postacie tła
Ulubiona klasa morskich ludzi to bard.
Mrocznowłok
 
Mała magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
1k10+1 (6 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 9 m (słaba)
Klasa Pancerza:
17 (+1 rozmiar, +6 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+0
Atak:
Walnięcie +5 wręcz (1k4+4)
Całkowity atak:
Walnięcie +5 wręcz (1k4+4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Ciemność, doskonalsze łapanie, duszenie 1k4+4 
Specjalne cechy:
Ślepowidzenie 27 m
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +2, Wola +0
Atrybuty:
S 16, Zr 10, Bd 13, Int 2, Rzt 10, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5*, Spostrzegawczość +5*, Ukrywanie się +10 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa
Środowisko:
Podziemia
Występowanie:
Pojedynczo, para, stadko (3–9) lub rój (6–15)
Skala Wyzwania:
1
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze neutralny
Rozwój:
2–3 KW (mały)
Dostosowanie poziomu:
— 

Stwór zwisa ze stropu na umięśnionej “nodze” wyrastającej z górnej części ciała. Kiedy zbierze macki pod sobą, wygląda niczym stalaktyt. Gdy zaś je rozłoży, by membrana pomiędzy nimi zakrywała ciało, przemienia się w głaz. Skorupa oraz skóra mrocznowłoka mają barwę wapienia, ale stwór może powoli ją zmieniać tak, by pasowała do niemal każdego kamiennego podłoża.
Mrocznowłok ma około 120 centymetrów długości od końca macek do wierzchołka łba. Waży mniej więcej 15 kilogramów.
Walka
Mrocznowłok opada na ofiarę i owija macki wokół jej głowy. Gdy uda mu się wczepić w nieszczęśnika, zaciska swe ciało i powoli go dusi. Jeżeli pierwszy atak się nie powiedzie, umyka w górę i próbuje raz jeszcze opaść na ofiarę.
Ciemność (zn): Raz dziennie mrocznowłok może powołać do istnienia ciemność – jak czar ciemność (poziom czarującego = 5). Najczęściej wykorzystuje tę zdolność tuż przed atakiem.
Doskonalsze łapanie (zw): Mrocznowłok, aby użyć tej zdolności, musi wpierw skutecznie trafić atakiem walnięciem przeciwnika maksymalnie dużego rozmiaru. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, wczepia się w głowę ofiary i może dusić.
Duszenie (zw): Mrocznowłok zadaje 1k4+4 obrażenia po udanym teście zwarcia.
Ślepowidzenie (zw): Mrocznowłok “widzi” przedmioty i istoty w promieniu 27 metrów, a to za sprawą emitowania dźwięków o wysokiej częstotliwości, niesłyszalnych dla większości innych stworzeń. Czar cisza neguje tę zdolność i skutecznie oślepia stwora.
Umiejętności: Mrocznowłok posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości. Traci owe premie, jeśli ślepowidzenie zostanie zanegowane.
Zmienne ubarwienie zapewnia stworowi premię rasową +4 do testów Ukrywania się.
Mumia

Mumia
Mumia władcy, kapłan 10. poziomu

Średni nieumarły
Średni nieumarły
Kostka Wytrzymałości:
8k12+3 (55 pw)
8k12 plus 10k8 (97 pw)
Inicjatywa:
+0
+5
Szybkość:
6 m (4 pola)
4,5 m w zbroi półpłytowej (3 pola); bazowa szybkość 6 m
Klasa Pancerza:
20 (+10 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 20
30 (+1 Zr, +10 naturalny, +9 zbroja półpłytowa +2), dotyk 11, nieprzygotowany 29
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+11
+11/+19
Atak:
walnięcie +11 wręcz (1k6+10 plus mumijna zgnilizna) 
walnięcie +20 wręcz (1k6+12/19–20 plus mumijna zgnilizna)
Całkowity atak:
walnięcie +11 wręcz (1k6+10 plus mumijna zgnilizna) 
walnięcie +20 wręcz (1k6+12/19–20 plus mumijna zgnilizna)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
mumijna zgnilizna, rozpacz 
czary, karcenie nieumarłych, mumijna zgnilizna, rozpacz 
Specjalne cechy:
cechy nieumarłych, redukcja obrażeń 5/–, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na ogień 
cechy nieumarłych, odporność na ogień 10, redukcja obrażeń 5/–, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na ogień 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +2, Wola +8
Wytr +13, Ref +8, Wola +20
Atrybuty:
S 24, Zr 10, Bd — , Int 6, Rzt 14, Cha 15
S 26, Zr 12, Bd — , Int 8, Rzt 20, Cha 17
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +7, Nasłuchiwanie +8, Spostrzegawczość +8, Ukrywanie się +7 
Ciche poruszanie się +5, Koncentracja +8, Nasłuchiwanie +18, Spostrzegawczość +18, Wiedza (religia) +4 
Atuty:
Czujność, Twardość, Zwiększona wytrwałość 
Czarowanie w walce, Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsze trafienie krytyczne (walnięcie), Skupienie na broni (walnięcie), Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
każde
każde
Występowanie:
pojedynczo, oddział wartowników (2–4) lub jednostka gwardzistów (6–10)
pojedynczo lub gwardia grobowca (1 mumia władcy i 6–10 mumii) 
Skala Wyzwania:
5
15
Skarb:
standardowy
standardowy plus wymieniony dalej dobytek
Charakter:
zwykle praworządny zły
zwykle praworządny zły
Rozwój:
9–16 KW (średni); 17–24 KW (duży)
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
— 
— 

Jak łatwo się domyślić, ci nieumarli to zmumifikowane ciała, ożywione za sprawą mrocznych bóstw pustyni, o których istnieniu lepiej nie wiedzieć.
Większość mumii mierzy od 150 do 180 centymetrów i waży około 60 kilogramów.
Ci nieumarli mówią wspólnym, ale rzadko kłopoczą się wypowiadaniem jakichkolwiek słów.
Walka
Rozpacz (zn): osoba, która po prostu ujrzy mumię, musi wykonać rzut obronny na Wolę (ST 16) – nieudany oznacza spowodowany przez strach paraliż trwający 1k4 rundy. Bez względu na wynik rzutu obronnego, na ofiarę przez 24 godziny nie wpływa rozpacz danej mumii. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Mumijna zgnilizna (zn): nadnaturalna choroba – walnięcie, Wytrwałość ST 16, okres wylęgania 1 minuta; efekt – 1k6 Bd i 1k6 Cha. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
W przeciwieństwie do normalnych chorób, mumijna zgnilizna toczy ciało ofiary, dopóki jej Budowa nie spadnie do 0 (co oznacza śmierć) lub dopóki nie zostanie uleczona tak, jak to opisano dalej.
Mumijna zgnilizna to potężna klątwa, a nie choroba o naturalnym pochodzeniu. Postać próbująca rzucić jakiekolwiek zaklęcie przywoływania (leczenia) na istotę cierpiącą na tę dolegliwość musi wykonać udany test poziomu czarującego (ST 20) – w przeciwnym razie zaklęcie w żaden sposób nie wpłynie na zarażonego.
Pozbycie się mumijnej zgnilizny wymaga wpierw zanegowania klątwy za pomocą złamania zaklęcia lub przełamania klątwy (w obu wypadkach potrzebny jest udany test poziomu czarującego o ST 20). Potem rzucanie na ofiarę zaklęć leczących nie wymaga testu poziomu czarującego, a mumijną zgniliznę można wyleczyć jak zwykłą chorobę.
Istota, która w wyniku mumijnej zgnilizny umrze, przemienia się w piach, rozsypuje i rozwiewa w nicość pod wpływem pierwszego podmuchu wiatru.
Mumia władcy
Niezwykle potężne i złe osobistości, które zmumifikowano, powstają po śmierci, mając większą potęgę niż zwykłe mumie. Rzeczone mumie władcy z wyglądu przypominają swych mniej możnych “kuzynów”, choć często mają na sobie używane za życia wyposażenie.
Te mumie to bardzo często istoty władające niebezpiecznymi czarami. Często strzegą grobowców jeszcze potężniejszych od nich możnowładców, duchownych czy magów. Wiele z tych istot poprzysięgło przez całą wieczność chronić miejsc spoczynku. Bywa jednak i tak, że mumie władcy powstają w wyniku jakiejś straszliwej klątwy lub rytuału mającego za zadanie ukarać za zdradę, niewierność lub przestępstwa jeszcze bardziej odrażającej natury. Tego rodzaju nieumarli zwykle są uwięzieni w grobowcu, który na zawsze miał pozostać zamknięty.
Rozpacz (zn): ST rzutu obronnego na rozpacz mumii władcy wynosi 17.
Mumijna zgnilizna (zn): ST rzutu obronnego na mumijną zgniliznę tego nieumarłego wynosi 17.
Typowe przygotowane zaklęcia kapłana (6/7/6/5/5/4; ST rzutu obronnego 15 + poziom czaru): 0 – cnota, odczytanie magii, odporność, przewodnictwo, wykrycie magii (2); 1 – boska łaska, obawa, obserwacja śmierci, rozkaz, sanktuarium*, tarcza wiary, zagłada; 2 – cisza, duchowa broń, odporność na energię, ostatnie tchnienie*, siła byka, unieruchomienie osoby; 3 – głębsza ciemność, ożywienie umarłego*, piekące światło, rozproszenie magii, wyczyszczenie niewidzialności; 4 – boska moc, niepodatność na czar*, odesłanie, ogromne robactwo, stąpanie w powietrzu; 5 – odporność na czary, plaga insektów, symbol bólu, zabicie żywego*.
* Czar domenowy. Domeny: ochrona i śmierć.
Dobytek: zbroja półpłytowa +2, płaszcz odporności +2, słaby pierścień odporności na energię (ogień), brosza osłony (mumie władcy posiadają różne wyposażenie).
Naga
Wszystkie nagi mają długie, wężowe ciała pokryte lśniącymi łuskami oraz mniej lub bardziej ludzkie twarze. Osiągają długość od 3 do 6 metrów, a ważą pomiędzy 100 a 250 kilogramów. Ich oczy są jasne – przebija przez nie mądrość i płoną niemal hipnotycznym wewnętrznym światłem.
Walka
Nagi przedkładają czary nad pozostałe formy walki. Trudno je spotkać w innym miejscu niż ich siedziba – dobrze im znana i świetnie strzeżona. Dlatego też są w stanie bez problemu tak wszystko zaaranżować, by starcie potoczyło się po ich myśli.
Duchowa naga
 
Duże wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
9k8+36 (76 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
16 (–1 rozmiar, +1 Zr, +6 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+14
Atak:
ugryzienie +9 wręcz (2k6+6 plus trucizna)
Całkowity atak:
ugryzienie +9 wręcz (2k6+6 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
czarowny wzrok, czary, trucizna 
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +6, Wola +9
Atrybuty:
S 18, Zr 13, Bd 18, Int 12, Rzt 17, Cha 17
Umiejętności:
Czarostwo +10, Koncentracja +13, Nasłuchiwanie +14, Spostrzegawczość +14 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Czarowanie w walce, Czujność, Skupienie na zdolności (czarowny wzrok), Wyzbycie się składnikówP 
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub gniazdo (2–4)
Skala Wyzwania:
9
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
10–13 KW (duży); 14–27 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Duchowa naga mówi otchłannym i wspólnym.
Walka
Duchowe nagi bez obaw atakują wrogów, starając się, by niebezpieczne spojrzenie przynosiło jak najlepszy efekt. Tych przeciwników, którzy unikają ich wzroku, gryzą.
Czarowny wzrok (zn): jak zauroczenie osoby, 9 metrów, Wola ST 19 neguje. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 18, początkowy i drugorzędny efekt – 1k8 Bd. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Czary: duchowa naga rzuca czary jak zaklinacz 7. poziomu. Może jako czary wtajemniczeń rzucać zaklęcia kapłańskie oraz te z domen chaos i zło. Czary domenowe i kapłańskie w przypadku duchowej nagi traktuje się jak zaklęcia wtajemniczeń, co oznacza, że do ich rzucenia nie potrzebuje ona koncentratora objawień.
Typowe znane czary (6/7/7/5; ST rzutu obronnego 13 + poziom czaru): 0 – dłoń maga, leczenie drobnych ran, odczytanie magii, otumanienie, otwarcie/zamknięcie, promień mrozu, wykrycie magii; 1 – boska łaska, leczenie lekkich ran, magiczny pocisk, tarcza wiary, zauroczenie osoby; 2 – gracja kota, niewidzialność, przyzwanie roju; 3 – kula ognista, przemieszczanie.
Mroczna naga
 
Duże wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
9k8+18 (58 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
14 (–1 rozmiar, +2 Zr, +3 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+12
Atak:
żądło +7 wręcz (2k4+2 plus trucizna)
Całkowity atak:
żądło +7 wręcz (2k4+2 plus trucizna) oraz ugryzienie +2 wręcz (1k4+1)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
czary, trucizna 
Specjalne cechy:
niepodatność na trucizny, ochrona myśli, odporność na zauroczenie, widzenie w ciemnościach 18 m, wykrycie myśli 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +7, Wola +8
Atrybuty:
S 14, Zr 15, Bd 14, Int 16, Rzt 15, Cha 17
Umiejętności:
Blefowanie +9, Czarostwo +12, Dyplomacja +7, Koncentracja +13, Nasłuchiwanie +11, Przebieranie +5 (+7 udawanie), Spostrzegawczość +11, Wyczucie pobudek +8, Zastraszanie +5 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Czarowanie w walce, Czujność, Uniki, Wyzbycie się składnikówP 
Środowisko:
wzgórza w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub gniazdo (2–4)
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle praworządny zły
Rozwój:
10–13 KW (duży); 14–27 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Te istoty mówią piekielnym i wspólnym.
Walka
Mroczne nagi starają się w trakcie walki znajdować powyżej wroga, by dobrze widzieć pole bitwy, a jednocześnie znajdować się poza zasięgiem przeciwnika.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 16 – nieudany rzut obronny oznacza zapadnięcie w sen pełen koszmarów na 2k4 minuty. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Czary: mroczna naga rzuca czary jak zaklinacz 7. poziomu.
Typowe znane czary zaklinacza (6/7/7/5; ST rzutu obronnego 13 + poziom czaru): 0 – dłoń maga, odczytanie magii, otumanienie, otwarcie/zamknięcie, promień mrozu, światło, wykrycie magii; 1 – magiczny pocisk, milczący obraz, promień osłabienia, szybki odwrót, tarcza; 2 – gracja kota, niewidzialność, płomienny promień; 3 – błyskawica, przemieszczanie.
Odporność na zauroczenie: mroczne nagi otrzymują premię rasową +2 do rzutów obronnych przeciwko wszystkim efektom zauroczenia (tej premii nie wzięto pod uwagę w statystykach).
Wykrycie myśli (zn): mroczna naga może cały czas wykrywać myśli jakby używała zaklęcia (poziom czarującego = 9; Wola ST 15 neguje). Ta zdolność jest zawsze aktywna. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Ochrona myśli (zw): mroczna naga jest niepodatna na wszelkie formy czytania w umyśle.
Strażnicza naga
 
Duże wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
11k8+44 (93 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
18 (–1 rozmiar, +2 Zr, +7 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+17
Atak:
ugryzienie +12 wręcz (2k6+7 plus trucizna) lub plucie jadem +9 dotykowy dystansowy (trucizna)
Całkowity atak:
ugryzienie +12 wręcz (2k6+7 plus trucizna) lub plucie jadem +9 dotykowy dystansowy (trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
czary, plucie jadem, trucizna 
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +7, Wola +11
Atrybuty:
S 21, Zr 14, Bd 19, Int 16, Rzt 19, Cha 18
Umiejętności:
Blefowanie +18, Czarostwo +17, Dyplomacja +8, Koncentracja +19, Nasłuchiwanie +13, Przebieranie +4 (+6 udawanie), Spostrzegawczość +13, Wyczucie pobudek +18, Zastraszanie +6 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Czarowanie w walce, Czujność, Uniki, Wyzbycie się składnikówP 
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub gniazdo (2–4)
Skala Wyzwania:
10
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle praworządny dobry
Rozwój:
12–16 KW (duży); 17–33 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Strażnicza naga mówi niebiańskim i wspólnym.
Walka
Strażnicze nagi zwykle ostrzegają intruzów, zanim ich zaatakują. Jeśli przeciwnik zignoruje przestrogę, rzucają zaklęcia i plują jadem.
Trucizna (zw): zranienie lub kontakt, Wytrwałość ST 19, początkowy i drugorzędny efekt – 1k10 Bd. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Plucie jadem (zw): strażnicza naga może plunąć trucizną na odległość 9 metrów (akcja standardowa). Jest to atak dotykowy dystansowy bez przyrostu zasięgu. Trafieni przeciwnicy padają ofiarą opisanej wcześniej trucizny jeśli nie powiedzie im się rzut obronny.
Czary: strażnicza naga rzuca czary jak zaklinacz 9. poziomu. Może jako czary wtajemniczeń rzucać zaklęcia kapłańskie oraz te z domen dobro i prawo. Czary domenowe i kapłańskie w przypadku strażniczej nagi traktuje się jak zaklęcia wtajemniczeń, co oznacza, że do ich rzucenia nie potrzebuje ona koncentratora objawień.
Typowe znane czary (6/7/7/7/5; ST rzutu obronnego 14 + poziom czaru): 0 – dłoń maga, leczenie drobnych ran, odczytanie magii, otumanienie, otwarcie/zamknięcie, promień mrozu, światło, wykrycie magii; 1 – boska łaska, leczenie lekkich ran, magiczny pocisk, szybki odwrót, zbroja maga; 2 – płomienny promień, słabsze przywrócenie energii życiowej, wykrycie myśli, zobaczenie niewidzialnego; 3 – błyskawica, leczenie poważnych ran, rozproszenie magii; 4 – boska moc, potężniejsza niewidzialność.
Wodna naga
 
Duże wynaturzenie (wodne)
Kostka Wytrzymałości:
7k8+28 (59 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól), pływanie 15 m
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +1 Zr, +5 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+5/+12
Atak:
ugryzienie +7 wręcz (2k6+4 plus trucizna)
Całkowity atak:
ugryzienie +7 wręcz (2k6+4 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
czary, trucizna 
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +5, Wola +8
Atrybuty:
S 16, Zr 13, Bd 18, Int 10, Rzt 17, Cha 15
Umiejętności:
Czarostwo +8, Koncentracja +12, Nasłuchiwanie +7, Pływanie +11, Spostrzegawczość +7 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Czarowanie w walce, Czujność, Wyzbycie się składnikówP 
Środowisko:
wody w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub gniazdo (3–4)
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
8–10 KW (duży); 11–21 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Ta istota mówi wodnym i wspólnym.
Walka
Wodne nagi najchętniej rzucają czary, nie opuszczając zbiornika z wodą.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 17, początkowy i drugorzędny efekt – 1k8 Bd. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Czary: Wodna naga rzuca czary jak zaklinacz 7. poziomu, ale nigdy nie używa zaklęć ognia.
Typowe znane czary zaklinacza (6/7/7/4; ST rzutu obronnego 12 + poziom czaru): 0 – dłoń maga, odczytanie magii, otumanienie, otwarcie/zamknięcie, światło, wybuch kwasu, wykrycie magii; 1 – celny cios, magiczny pocisk, nieprzenikniona mgła, szybki odwrót, tarcza; 2 – kwasowa strzała, lustrzane odbicie, niewidzialność; 3 – ochrona przed energią, sugestia.
Umiejętności: Wodna naga posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Niebiańska istota
Niebiańskie stworzenia żyją na wyższych planach, w krainach dobra, choć przypominają istoty występujące na Planie Materialnym. Są jednak z wyglądu dostojniejsze i piękniejsze niż ich ziemscy odpowiednicy.
Niebiańskie stworzenia często mają metaliczne barwy (zwykle srebrne, złote lub platynowe). Łatwo je pomylić z półniebianami – potężniejszymi istotami, które rodzą się z połączenia niebianina ze zwykłym stworzeniem.
Tworzenie niebiańskiej istoty
„Niebiańska istota” to dziedziczony szablon, który można dodać do każdego posiadającego ciało fizyczne giganta, humanoida, humanoida-potwora, istoty baśniowej, magicznej bestii, robactwa, rośliny, smoka, wynaturzenia lub zwierzęcia o charakterze dobrym lub neutralnym (istotę, na którą nałożony zostanie szablon, nazywamy stworzeniem bazowym).
Jeśli nie stwierdzono inaczej, niebiańska istota wykorzystuje wszystkie statystyki oraz specjalne zdolności stworzenia bazowego. Nie przeliczaj na nowo Kostek Wytrzymałości, bazowej premii do ataku, rzutów obronnych czy punktów umiejętności stworzenia, jeśli jego typu uległ zmianie.
Rozmiar i typ: Zwierzęta i robactwo uzyskujące niniejszy szablon stają się magicznymi bestiami, ale w pozostałych wypadkach typ nie ulega zmianie, podobnie zresztą jak rozmiar. Niebiańskie istoty występujące na Planie Materialnym posiadają podtyp pozaplanarny.
Specjalne ataki: Niebiańska istota zachowuje wszystkie specjalne ataki stworzenia bazowego, a ponadto otrzymuje następujący:
- Ugodzenie zła (zn): Raz dziennie niebiańska istota może wyprowadzić w złego przeciwnika normalny atak wręcz i spowodować dodatkowe obrażenia w liczbie równej jej KW (maksymalnie +20).
Specjalne cechy: Niebiańska istota zachowuje wszystkie specjalne cechy stworzenia bazowego, a ponadto otrzymuje następujące:
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Redukcja obrażeń (patrz pobliska tabela).
— Odporność na elektryczność, kwas i zimno (patrz pobliska tabela).
— Odporność na czary równa KW + 5 (maksymalnie 25).
Kostki Wytrzymałości
Odporność na elektryczność, kwas i zimno
Redukcja obrażeń
1–3
5
— 
4–7
5
5/magia
8–11
10
5/magia
12 i więcej
10
10/magia
Jeśli stworzenie bazowe posiada jedną lub więcej ze wspomnianych specjalnych cech, pod uwagę należy brać wyższą wartość.
Jeżeli niebiańskie stworzenie zyskuje redukcję obrażeń, to na potrzeby przebijania redukcji obrażeń jego naturalne ataki należy traktować jak broń magiczną.
Atrybuty: Jak stworzenie bazowe, lecz Intelekt przynajmniej 3.
Środowisko: Dowolny plan o dobrym charakterze.
Skala Wyzwania: KW 3 lub mniej – jak stworzenie bazowe; KW od 4 do 7 – jak stworzenie bazowe +1; KW 8 i więcej – jak stworzenie bazowe +2.
Charakter: Zawsze dobry (dowolny).
Dostosowanie poziomu: Jak stworzenie bazowe +2.
Niedźwieżuk
 
Średni humanoid (goblinoid)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+3 (16 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
17 (+1 Zr, +3 naturalny, +2 skórznia, +1 lekka drewniana tarcza), dotyk 11, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+4
Atak:
Morgensztern +5 wręcz (1k8+2) lub oszczep +3 dystansowo (1k6+2)
Całkowity atak:
Morgensztern +5 wręcz (1k8+2) lub oszczep +3 dystansowo (1k6+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
Węch, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +4, Wola +1
Atrybuty:
S 15, Zr 12, Bd 13, Int 10, Rzt 10, Cha 9
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +4, Wspinaczka +3 
Atuty:
Czujność, Skupienie na broni (morgensztern)
Środowisko:
Góry w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
Pojedynczo, banda (2–4) lub gromadka (11–20 plus 150% niewalczących plus dwóch sierżantów 2. poziomu i dowódca 2–5. poziomu)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
Zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+1

Niedźwieżuki to najsilniejsi i najwięksi przedstawiciele goblinoidów. Na dodatek stwory te są bardziej agresywne od mniejszych kuzynów. Żyją, polując na istoty słabsze i mniejsze od nich.
Te istoty swe miano zawdzięczają nosowi, choć nie są spokrewnione z niedźwiedziami. Twarda skóra oraz ostre pazury również upodabniają te stworzenia do niedźwiedzi. Niemniej ich ręce są znacznie zwinniejsze od kończyn wspomnianych zwierząt. Ponadto niedźwieżuki mają za małe pazury, by służyły one za skuteczną broń.
Niedźwieżuki mówią goblińskim i wspólnym.
Walka
Jeżeli to możliwe, niedźwieżuki starają się zasadzić na wroga. Podczas polowań najpierw wysyłają zwiadowców, którzy – wyśledziwszy zwierzynę – wracają złożyć raport i po posiłki. Niedźwieżuki atakują w sposób skoordynowany. Nie stosują błyskotliwych rozwiązań taktycznych, są jednak dość rozsądne.
Umiejętności: Niedźwieżuk otrzymuje premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się.
Niedźwieżuki jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe.
— Siła +4, Zręczność +2, Budowa +2, Charyzma –2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna niedźwieżuka to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: Niedźwieżuk rozpoczyna z trzema poziomami humanoida, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 3k8, bazową premię do ataku +2 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +1, Ref +3 i Wola +1.
— Umiejętności rasowe: Posiadane przez niedźwieżuka poziomy humanoida zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 6 × (2 + modyfikator z Int). Jego umiejętności klasowe to – Ciche poruszanie się, Nasłuchiwanie, Przeszukiwanie, Spostrzegawczość, Ukrywanie się oraz Wspinaczka.
— Atuty rasowe: Posiadane przez niedźwieżuka poziomy humanoida zapewniają mu dwa atuty.
— Premia z naturalnego pancerza +3.
— Premia rasowa +4 do testów Cichego poruszania się.
— Automatyczne języki: wspólny, gobliński. Premiowe języki: elfi, giganci, gnolli, orkowy, smoczy.
— Ulubiona klasa: Łotrzyk.
— Dostosowanie poziomu +1.
Nieuchronny
Nieuchronni są konstruktami, których jedynym zadaniem jest utrzymywanie naturalnych praw wszechświata.
Każdy typ nieuchronnych jest przeznaczony do odnajdowania i wymierzania kary za ściśle określony rodzaj naruszenia praw. Ścigają oni osoby lub grupy, które pogwałciły jakąś fundamentalną zasadę. Nieuchronny po powołaniu do życia otrzymuje pierwszą misję, następnie odnajduje przestępców i wymierza odpowiednią karę. Wyrok zazwyczaj oznacza śmierć, ale niektórzy nieuchronni za ważniejsze uznają zadośćuczynienie poszkodowanym. Posłuszeństwo wymuszają za pomocą zadania i znaku sprawiedliwości. Od samego początku nieuchronny skupia się wyłącznie na swoim celu. Nie ustaje w wysiłkach bez względu na dawność tropu czy nikłe szanse na spełnienie zadania. Bywały przypadki, że nieuchronny, który nie miał czym przepłynąć oceanu, wkraczał między fale i szedł po dnie morskim, aż po kilku miesiącach docierał do drugiego kontynentu.
Bywa i tak, że również wspólnicy ściganego zasługują na karę, co czasami wywołuje konflikty w programie nieuchronnego.
Nieuchronni chętnie poświęcają samych siebie, by ukończyć misję, ale nie są samobójcami. W obliczu niewątpliwej porażki najprawdopodobniej wycofają się i poszukają sposobu na wyrównanie szans. Są zawzięci, ale i cierpliwi. Jeśli to pomoże ich misji, sprzymierzają się z kimś innym, ale rzadko na dłużej.
Nieuchronni w trybie obserwacyjnym zazwyczaj bardzo wyróżniają się w tłumie, ale najwyraźniej nie zwracają na to najmniejszej uwagi.
Kształty i formy nieuchronnych są różne, ale wszystkie to srebrnozłote mechaniczne twory z przekładniami i tłokami zamiast mięśni oraz ciała. Ich oczy świecą złocistym blaskiem.
Wypada zaznaczyć, iż w przeciwieństwie do większości konstruktów nieuchronni posiadają wartość Intelektu i są w stanie myśleć, uczyć się i zapamiętywać.
Nieuchronni mówią niebiańskim, otchłannym, piekielnym oraz narodowym językiem ich pierwszego celu.
Walka
Dopóki nic nie zagrozi ich istnieniu, nieuchronni skupiają się wyłącznie na wyznaczonym im celu, zupełnie ignorując pozostałych walczących. Konstrukt może zaatakować każdego, kto stoi mu na drodze, ale przerwie taką walkę natychmiast, gdy będzie miał okazję znów podjąć pościg za właściwym celem. Nieuchronni bardzo poważnie traktują samoobronę. Jeśli ktokolwiek zaatakuje któregoś z nich z siłą, jaką ten uzna za zabójczą, spotka się w zamian ze śmiertelnie niebezpiecznym kontratakiem.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną nieuchronnego oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze praworządnym.
Szybkie leczenie (zw): nieuchronny w każdej rundzie leczy pewną liczbę ran (podaną w opisie każdego typu), dopóki posiada przynajmniej 1 punkt wytrzymałości. Niemniej obrażenia zadane przez chaotyczną broń leczy w normalnym tempie.
Koljarut
 
Średni konstrukt (pozaplanarny, praworządny)
Kostka Wytrzymałości:
13k10+20 (91 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
6 m w zbroi krytej (4 pola); bazowa szybkość 9 m
Klasa Pancerza:
27 (+1 Zr, +10 naturalny, +6 zbroja kryta), dotyk 11, nieprzygotowany 26
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+11
Atak:
dotyk wampira +11 dotykowy wręcz (5k6) lub promień pozbawienia sił +10 dotykowy dystansowy (jak czar) lub miecz długi +2 +13 wręcz (1k8+5/19–20) lub walnięcie +11 wręcz (1k6+3)
Całkowity atak:
dotyk wampira +11/+6 dotykowy wręcz (5k6) lub promień pozbawienia sił +10 dotykowy dystansowy (jak czar) lub miecz długi +2 +13/+8 wręcz (1k8+5/19–20) lub walnięcie +11/+6 wręcz (1k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
dotyk wampira, promień pozbawienia sił, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
cechy konstruktów, odporność na czary 22, redukcja obrażeń 10/chaos, szybkie leczenie 5, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +7, Wola +7
Atrybuty:
S 14, Zr 13, Bd — , Int 10, Rzt 17, Cha 16
Umiejętności:
Dyplomacja +5, Nasłuchiwanie +11, Przebieranie +12, Przeszukiwanie +5, Spostrzegawczość +11, Sztuka przetrwania +3 (+5 podążenie tropem), Wyczucie pobudek +12, Zbieranie informacji +12 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Czarowanie w walce, Czujność, Przyspieszenie zdolności czaropodobnej (sugestia), Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
Plan o praworządnym charakterze
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
12
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze praworządny neutralny
Rozwój:
14–22 KW (średni); 23–39 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Koljaruty wymierzają karę tym, którzy łamią umowy i przysięgi.
Przed rozpoczęciem misji przeciwko wiarołomcy koljarut zbiera jak najwięcej informacji o kontrakcie czy przysiędze. Nie interesują go osoby łamiące umowę przypadkowo lub wbrew swej woli – tylko świadome i celowe niedotrzymanie warunków stanowi naruszenie prawa, którego strzeże ten byt. Jeśli winowajca naruszył umowę zawartą pisemnie, koljarut z reguły ma przy sobie jej kopię.
Spośród wszystkich nieuchronnych te konstrukty są najbardziej gadatliwe i całkiem dobrze próbują stosować się do społecznych wymogów uprzejmości (na przykład wymieniają właściwe pozdrowienia i powitania, zanim przejdą do interesów). Za pomocą przebrania mogą ukazać się jako niemal każdy humanoid, co bardzo im się przydaje, gdy w pościgu za winowajcą muszą skorzystać z jakiegoś kostiumu.
Walka
Jak wszyscy nieuchronni, koljaruty mają dość cierpliwości, by dłuższy czas obserwować cel przed atakiem. Zanim rozpoczną walkę, mają już dobre rozeznanie w możliwościach i środkach obronnych wiarołomcy. W walce dążą do jak najszybszego jej rozstrzygnięcia, ograniczając do minimum niepotrzebny rozlew krwi i zniszczenia. Jednak nie opóźniają i nie ryzykują zakończenia misji ze względu na potencjalne niewinne ofiary.
Ulubiona taktyka koljaruta polega na zbliżeniu się do ofiary pod osłoną niewidzialności lub przebrania i powaleniu jej dotykiem wampira, zanim cel zdąży w ogóle zareagować. Konstrukt nie ma skrupułów przed zastosowaniem dotyku wampira na sojusznikach, jeśli takie zwiększenie własnej mocy pomoże w realizacji misji.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną koljaruta oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze praworządnym.
Promień pozbawienia sił (zn): koljarut może wystrzelić czarny promień pozbawienia sił w cele w zasięgu 60 metrów. Efekt działa identycznie do czaru pozbawienie sił (poziom czarującego = 13).
Zdolności czaropodobne: na życzenie – niewidzialność, przebranie, strach (ST 17), sugestia (ST 16), ujawnienie kłamstw (ST 17), unieruchomienie osoby (ST 16), zlokalizowanie stworzenia; 1/dzień – unieruchomienie potwora (ST 17), znak sprawiedliwości; 1/tydzień – zadanie/misja. Poziom czarującego = 13. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Dotyk wampira (zn): w ataku dotykowym wręcz koljarut może wykraść siły życiowe przeciwnika, analogicznie do zaklęcia dotyk wampira (poziom czarującego = 13).
Umiejętności: koljarut posiada premię rasową +4 do testów Przebierania, Wyczucia pobudek oraz Zbierania informacji.
Marut
 
Duży konstrukt (pozaplanarny, praworządny)
Kostka Wytrzymałości:
15k10+30 (112 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m w pełnej zbroi płytowej (6 pól); bazowa szybkość 12 m
Klasa Pancerza:
34 (–1 rozmiar, +1 Zr, +16 naturalny, +8 pełna zbroja płytowa), dotyk 10, nieprzygotowany 33
Bazowy atak/zwarcie:
+11/+27
Atak:
walnięcie +22 wręcz (2k6+12 plus 3k6 dźwięk lub 3k6 elektryczność)
Całkowity atak:
2 walnięcie +22 wręcz (2k6+12 plus 3k6 dźwięk lub 3k6 elektryczność)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
pięści grzmotów i błyskawic, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
cechy konstruktów, odporność na czary 25, redukcja obrażeń 15/chaos, szybkie leczenie 10, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +6, Wola +8
Atrybuty:
S 35, Zr 13, Bd — , Int 12, Rzt 17, Cha 18
Umiejętności:
Dyplomacja +6, Koncentracja +13, Nasłuchiwanie +16, Przeszukiwanie +10, Spostrzegawczość +16, Sztuka przetrwania +3 (+5 podążenie tropem), Wiedza (religia) +10, Wyczucie pobudek +12 
Atuty:
Czarowanie w walce, Doskonalsza szarża byka, Imponujący cios, Potężny atak, Skupienie na zdolności (pięści), Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
Plan o praworządnym charakterze
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
15
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze praworządny neutralny
Rozwój:
16–28 KW (duży); 29–45 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Maruty Sprzeciwiają się istotom, które chciałyby oszukać śmierć.
Celem maruta może stać się każdy, kto używa nienaturalnych środków przedłużających długość życia. Zagrożeni są również ci, którzy podejmują nadzwyczajne kroki, by oszukać śmierć w inny sposób. Natomiast osoby używające magii do odwrócenia śmierci nie są warte uwagi maruta, chyba że czynią to wielokrotnie lub na masową skalę.
Marut, który rozpozna cel, pewnie i nieubłaganie kroczy nań, nigdy nie wypoczywając.
Walka
Gdy marut odnajduje cel, zadaje mu śmierć, którą ten starał się oszukać. Osoby dopuszczające się profanacji umierania poprzez nekromancję mogą otrzymać zadanie i/lub znak sprawiedliwości, wymuszające odpowiedni szacunek. Marut zazwyczaj odcina ścianą mocy wszelkie drogi ucieczki, a potem rzuca wyładowanie łańcuchowe i doprowadza do walki wręcz. Następnie uderza potężnymi pięściami, a w obliczu większej liczby wrogów stosuje krąg śmierci. Przeciwników rzucających czary traktuje raz po raz potężniejszym rozproszeniem magii, a uciekinierów ściga za pomocą drzwi poprzez wymiary i zlokalizowanie stworzenia.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną maruta oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze praworządnym.
Pięści grzmotów i błyskawic (zn): gdy lewa pięść maruta uderzy w coś, rozlega się potężny huk gromu, zadający dodatkowo 3k6 obrażeń od dźwięku i ogłuszający cel ataku na 2k6 rund (Wytrwałość ST 31 neguje ogłuszenie). W podobny sposób prawa pięść powoduje elektryczny wstrząs zadający dodatkowe 3k6 obrażeń od elektryczności. Temu uderzeniu towarzyszy blask błyskawicy oślepiający ofiarę na 2k6 rund (Wytrwałość ST 31 neguje oślepienie). ST rzutów obronnych oparto na Sile, biorąc pod uwagę atut Skupienie na zdolności.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – drzwi poprzez wymiary, potężniejsze rozproszenie magii, potężniejszy rozkaz (ST 19), stąpanie w powietrzu, strach (ST 18), widzenie prawdy, zbiorowe zadawanie lekkich ran (ST 19), zlokalizowanie stworzenia; 1/dzień – krąg śmierci (ST 20), ściana mocy, wyładowanie łańcuchowe (ST 20), znak sprawiedliwości; 1/tydzień – trzęsienie ziemi (ST 22), zadanie/misja, zamiana planów (ST 21). Poziom czarującego = 14. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Umiejętności: marut posiada premię rasową +4 do testów Koncentracji, Nasłuchiwania oraz Spostrzegawczości.
Zelekut 
 
Duży konstrukt (pozaplanarny, praworządny)
Kostka Wytrzymałości:
8k10+30 (74 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
10,5 m w płytowych ladrach (7 pól), latanie 12 m (przeciętna) w płytowych ladrach (8 pól); bazowa szybkość 15 m, latanie 18 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
27 (–1 rozmiar, +10 naturalny, +8 płytowe ladry), dotyk 9, nieprzygotowany 27
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+15
Atak:
kolczasty łańcuch +10 wręcz (2k6+5 plus 1k6 elektryczność)
Całkowity atak:
2 kolczasty łańcuch +10 wręcz (2k6+5 plus 1k6 elektryczność)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
cechy konstruktów, odporność na czary 20, redukcja obrażeń 10/chaos, szybkie leczenie 5, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +2, Wola +5
Atrybuty:
S 21, Zr 11, Bd — , Int 10, Rzt 17, Cha 15
Umiejętności:
Dyplomacja +4, Nasłuchiwanie +9, Przeszukiwanie +9, Spostrzegawczość +9, Sztuka przetrwania +3 (+5 podążenie tropem), Wyczucie pobudek +12 
Atuty:
Atak w przelocie, Porywająca szarża, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
Plan o praworządnym charakterze
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
9
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze praworządny neutralny
Rozwój:
9–16 KW (duży); 17–24 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+7

Zadaniem zelekutów jest polowanie na tych, którzy sprzeciwiają się sprawiedliwości – szczególnie na uciekających przed karą. Wykorzystują magię i naturalne umiejętności do wynajdywania kryjówek zbiegów, a następnie osobiście egzekwują wydany wyrok.
Zelekut na pierwszy rzut oka wcale nie wygląda przerażająco. Kiedy jednak rusza już do walki, może sprawić, iż z jego ramion w darmowej akcji wystrzelą kolczaste łańcuchy. W podobny sposób z grzbietu podnoszą się złociste, metaliczne skrzydła. Schowanie łańcuchów czy skrzydeł to również darmowe akcje.
Walka
Gdy zelekut odnajduje zbiega, odcina najbardziej prawdopodobne drogi ucieczki za pomocą zdolności czaropodobnych i własnej ruchliwości. Następnie unieruchamia wszelkich obrońców, jednocześnie chroniąc niewinne osoby postronne. Na końcu łapie zbiega kolczastymi łańcuchami, w razie potrzeby rozbrajając go i przewracając.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną zelekuta oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze praworządnym.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – jasnosłyszenie/jasnowidzenie, rozproszenie magii, strach (ST 16), unieruchomienie osoby (ST 15), widzenie prawdy, zakotwiczenie w wymiarze, zlokalizowanie stworzenia; 3/dzień – unieruchomienie potwora (ST 17), znak sprawiedliwości; 1/tydzień – słabsze zadanie (ST 16). Poziom czarującego = 8. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Umiejętności: zelekut posiada premię rasową +4 do testów Przeszukiwania oraz Wyczucia pobudek.
Atuty: z racji centauropodobnej budowy zelekut spełnia wymagania atutów jakby posiadał Walkę z wierzchowca.
Niewidzialny łowca
 
Duży żywiołak (powietrza, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
8k8+16 (52 pw)
Inicjatywa:
+8
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 9 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
17 (–1 rozmiar, +4 Zr, +4 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+14
Atak:
walnięcie +10 wręcz (2k6+4)
Całkowity atak:
2 walnięcie +10 wręcz (2k6+4)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
cechy żywiołaków, doskonalsze tropienie, naturalna niewidzialność, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +10, Wola +4
Atrybuty:
S 18, Zr 19, Bd 14, Int 14, Rzt 15, Cha 11
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +15, Nasłuchiwanie +13, Przeszukiwanie +13, Spostrzegawczość +13, Sztuka przetrwania +2 (+4 podążenie tropem) 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Skupienie na broni (walnięcie), Zmysł walki 
Środowisko:
Plan Żywiołu Powietrza
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
9–12 KW (duży); 13–24 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Niewidzialni łowcy pochodzą z Planu Żywiołu Powietrza. Czasem stają się sługami czarodziejów czy zaklinaczy, którzy przywołują te istoty, by wykonały konkretne zadanie.
Przywołany łowca wypełni każde zadanie, jakie otrzyma od osoby, który go sprowadziła – nawet gdyby musiał w tym celu dotrzeć do miejsca oddalonego o setki albo też tysiące kilometrów. Istota wykonuje polecenie, dopóki nie zakończy misji. Słucha tylko i wyłączenie osoby, która ją przywołała. Warto przy okazji zaznaczyć, że żaden niewidzialny łowca nie lubi misji zajmujących dużo czasu oraz złożonych zadań – w takiej sytuacji stworzenie stara się wypaczać rozkazy i traktuje polecenia dość dosłownie.
Niewidzialny łowca to istota amorficzna. Czar zobaczenie niewidzialnego ukazuje jedynie mglistą chmurę. Natomiast osoba stosująca widzenie prawdy ujrzy tylko kotłujące się opary.
Te stworzenia mówią jedynie powietrznym, lecz rozumieją wspólny.
Walka
Orężem niewidzialnego łowcy jest samo powietrze – tworzy on intensywny wir, który atakuje jedną istotę znajdującą się na tym samym planie co on.
Niewidzialnego łowcę można zabić jedynie na Planie Żywiołu Powietrza. Jeśli znajdują się w innym miejscu, automatycznie powracają do rodzimego wymiaru, gdy otrzymają obrażenia, które spowodują ich śmierć.
Doskonalsze tropienie (zw): niewidzialny łowca to doskonały tropiciel – podążając śladem ofiary wykonuje testy nie Sztuki przetrwania, a Spostrzegawczości.
Naturalna niewidzialność (zn): ta moc działa cały czas. Łowca pozostaje niewidzialny nawet atakując. Jest to moc wrodzona, na którą nie wpływa wyczyszczenie niewidzialności.
Nimfa
 
Średnia istota baśniowa
Kostka Wytrzymałości:
6k6+6 (27 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
9 m (6 pól), pływanie 6 m
Klasa Pancerza:
17 (+3 Zr, +4 odbicie), dotyk 17, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+3
Atak:
sztylet +6 wręcz (1k4/19–20)
Całkowity atak:
sztylet +6 wręcz (1k4/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
czary, oślepiające piękno, oszałamiające spojrzenie, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
nieziemska łaska, redukcja obrażeń 10/zimne żelazo, widzenie w słabym świetle, więź z dziczą 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +12, Wola +12
Atrybuty:
S 10, Zr 17, Bd 12, Int 16, Rzt 17, Cha 19
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +12, Dyplomacja +6, Jeździectwo +5, Koncentracja +10, Leczenie +12, Nasłuchiwanie +12, Pływanie +8, Postępowanie ze zwierzętami +13, Spostrzegawczość +12, Ukrywanie się +12, Używanie lin +3 (+5 względem pęt), Wyczucie pobudek +12, Wyzwalanie się +12 
Atuty:
Czarowanie w walce, Finezja w broni, Uniki 
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny dobry
Rozwój:
7–12 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+7

Nimfa zwykle ma podobną wagę i wzrost co elfka.
Te istoty mówią leśnym i wspólnym.
Walka
Oślepiające piękno (zn): zdolność wpływająca na wszystkie humanoidy w promieniu 9 metrów wokół nimfy. Ci, którzy spojrzą wprost na nią, muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 17) – nieudany oznacza, iż zostają permanentnie oślepieni (analogicznie do czaru ślepota). Nimfa może “włączać” lub “wyłączać” tę zdolność (akcja darmowa). ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Zdolności czaropodobne: 1/dzień – drzwi poprzez wymiary. Poziom czarującego = 7.
Czary: nimfa rzuca czary objawień jak druid 7. poziomu.
Typowe przygotowane czary druida (6/5/4/3/1, ST rzutu obronnego 13 + poziom czaru): 0 – leczenie drobnych ran, odporność, przewodnictwo, raca, światło, wykrycie magii; 1 – długi krok, leczenie lekkich ran, oplątanie, rozmawianie ze zwierzętami, uspokojenie zwierzęcia; 2 – drzewny kształt, korowa skóra, rozgrzanie metalu, słabsze przywrócenie energii życiowej; 3 – leczenie średnich ran, ochrona przed energią, wezwanie błyskawic; 4 – rdzewienie.
Oszałamiające spojrzenie (zn): w standardowej akcji rozgniewana nimfa jest w stanie oszołomić samym spojrzeniem istotę znajdującą się w odległości 9 metrów od niej. Ofiara wykonuje rzut obronny na Wytrwałość (ST 17) – nieudany oznacza oszołomienie na 2k4 rundy. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Nieziemska łaska (zn): nimfa używa swego modyfikatora z Charyzmy jako premii do wszystkich rzutów obronnych oraz premii z odbicia do Klasy Pancerza (wspomniane premie ujęto w statystykach).
Więź z dziczą (zw): Moc analogiczna do właściwości klasowej druida więź z dziczą, z taką jednakże różnicą, iż nimfa otrzymuje premię rasową +6 do testu.
Umiejętności: nimfa posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Niziołek
 
Niziołek, zbrojny 1. poziomu
 
Mały humanoid (niziołek)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 (5 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
16 (+1 rozmiar, +1 Zr, +3 ćwiekowana skórznia, +1 lekka tarcza), dotyk 12, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–3
Atak:
miecz długi +3 wręcz (1k6/19–20) lub lekka kusza +3 dystansowo (1k6/19–20)
Całkowity atak:
miecz długi +3 wręcz (1k6/19–20) lub lekka kusza +3 dystansowo (1k6/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
cechy rasowe niziołków
Specjalne cechy:
cechy rasowe niziołków
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +2, Wola +0
Atrybuty:
S 11, Zr 13, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +1, Nasłuchiwanie +3, Skakanie –4, Ukrywanie się +4, Wspinaczka +2 
Atuty:
Skupienie na broni (miecz długi)
Środowisko:
równiny w klimacie gorącym
(podziemny: wzgórza w klimacie gorącym)
(długol: lasy w klimacie umiarkowanym)
Występowanie:
zastęp (2–4), oddział (11–20 plus dwóch sierżantów 3. poziomu i jeden dowódca 3–6. poziomu) lub gromadka (30–100 plus 100% niewalczących plus jeden sierżant 3. poziomu na 20 dorosłych, pięciu poruczników 5. poziomu, trzech kapitanów 7. poziomu, 6–10 psów oraz 2–5 psów wierzchowych)
Skala Wyzwania:
1/2
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+0

Członkowie tej rasy mierzą przeciętnie 105 centymetrów wzrostu, a ważą od 15 do 18 kilogramów. Mają brązowe lub czarne oczy. Mężczyźni często zapuszczają długie bokobrody, lecz niewielu nosi brody, wąsów natomiast nie spotyka się niemal w ogóle. Niziołki lubią proste, wygodne i praktyczne stroje. W przeciwieństwie do przedstawicieli większości ras, przedkładają wygodę ubioru nad bogaty wygląd.
Niziołki osiągają dorosłość przed trzydziestką i zwykle dożywają 150 lat. Mówią niziołczym i wspólnym.
Większość niziołków, których spotyka się poza ich siedzibami, to zbrojni. Przedstawione tu statystyki dotyczą zbrojnego 1. poziomu.
Walka
Niziołki starają się unikać bezpośrednich starć – gdy nadchodzi wróg, kryją się i atakują z dystansu. Stosują taktykę przypominającą strategię elfów, choć większą uwagę przykładają kryciu się i osłonie, a mniejszą – ruchliwości.
Cechy rasowe niziołków (zw): niziołek posiadają następujące cechy rasowe:
— Zręczność +2, Siła –2.
— Mały rozmiar. Premia +1 do Klasy pancerza, premia +1 do testów ataków, premia +4 do testów Ukrywania się, kara –4 do testów zwarcia, limity udźwigu i unoszonego ciężaru wynoszą 3/4 tego, co w przypadku bohaterów średniego rozmiaru.
— Bazowa szybkość naziemna niziołka to 6 metrów.
— Premia rasowa +2 do testów Cichego poruszania się, Skakania oraz Wspinaczki.
— Premia rasowa +1 do wszystkich rzutów obronnych.
— Premia z morale +2 do rzutów obronnych na strach. Ta premia kumuluje się z premią +1 do wszystkich rzutów obronnych.
— Premia rasowa +1 do testów ataków bronią rzucaną i procą.
— Premia rasowa +2 do testów Nasłuchiwania.
— Automatyczne języki: niziołczy, wspólny. Premiowe języki: nlfi, krasnoludzki, gnomi, goblini, orkowy.
— Ulubiona klasa: Łotrzyk.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu niziołka zbrojnego przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Podrasy
Wszystkie wcześniejsze informacje dotyczą najczęściej spotykanych niziołków – lekkostopych. Poza nimi wyróżnia się jeszcze dwie główne podrasy.
Niziołek długol
Długole to rzadko spotykana odmiana niziołków.
Członkowie tej podrasy mierzą około 120 centymetrów wzrostu, a ważą od 15 do 18 kilogramów. Najczęściej posługują się niziołczym i wspólnym oraz elfim.
Cechy rasowe niziołków długoli (zw): niniejsze cechy uzupełniają cechy rasowe niziołków lekkostopych, chyba że podano inaczej.
— Premia rasowa +2 do testów Nasłuchiwania, Przeszukiwania oraz Spostrzegawczości. Podobnie do elfa, długol, który przejdzie w odległości 1,5 metra od tajemnego lub ukrytego przejścia, ma prawo do testu Przeszukiwania, jakby go aktywnie szukał. Ta cecha zastępuje premię +2 do testów Nasłuchiwania niziołków lekkostopych.
— Każdy z długoli jest mniej zwinny i wysportowany niż lekkostope niziołki, dlatego też członkowie tej podrasy nie otrzymują premii rasowych do testów Cichego poruszania się, Skakania oraz Wspinaczki.
Niziołek podziemny
Te niziołki są niższe i bardziej krępe niż lekkostope.
Członkowie tej podrasy mierzą średnio 75 centymetrów wzrostu, ważąc przy tym od 15 do 18 kilogramów. Płynnie posługują się krasnoludzkim.
Cechy rasowe niziołków podziemnych (zw): Niniejsze cechy uzupełniają cechy rasowe niziołków lekkostopych, chyba że podano inaczej.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Skalny zmysł: jak krasnolud, niziołek podziemny otrzymuje premię rasową +2 do testów Przeszukiwania wykonywanych w celu dostrzeżenia nietypowego wykorzystania kamieniarstwa, wliczając w to materiały udające kamień. Podziemny niziołek, który zbliży się na odległość minimum 3 metrów od takiego nietypowego przejawu kamieniarstwa, może wykonać test Przeszukiwania, tak jakby aktywnie wykorzystywał tę umiejętność czegoś szukając. Ponadto ma prawo wykorzystywać umiejętność Przeszukiwanie do znajdowania kamiennych pułapek, tak jak robi to łotrzyk. Podziemny niziołek wyczuwa również intuicyjnie szacunkową głębokość w podobny sposób, w jaki człowiek orientuje się, gdzie jest góra, a gdzie dół.
— Premia rasowa +2 do testów Szacowania oraz Rzemiosła związanych z kamieniem oraz metalem.
— Każdy z podziemnych niziołków jest mniej zwinny i wysportowany niż lekkostopy, dlatego też członkowie tej podrasy nie otrzymują premii rasowych do testów Cichego poruszania się, Skakania oraz Wspinaczki.
Ogar yeth
 
Średni przybysz (pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
12 m (8 pól), latanie 18 m (dobra)
Klasa Pancerza:
20 (+2 Zr, +8 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+6
Atak:
ugryzienie +6 wręcz (1k8+4)
Całkowity atak:
ugryzienie +6 wręcz (1k8+4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
przewracanie, ujadanie
Specjalne cechy:
latanie, redukcja obrażeń 10/srebro, węch, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +5, Wola +5
Atrybuty:
S 17, Zr 15, Bd 15, Int 6, Rzt 14, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +11, Przeszukiwanie +7, Spostrzegawczość +11, Sztuka przetrwania +11 (+13 podążenie tropem)*
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Tropienie
Środowisko:
Plan o złym charakterze 
Występowanie:
pojedynczo, para lub sfora (6–11)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny zły
Rozwój:
4–6 KW (średni); 7–9 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Przeciętny przedstawiciel opisywanego gatunku ma w kłębie około 1,5 metra wysokości i waży mniej więcej 200 kilogramów.
Ogary yeth nie mówią, ale rozumieją piekielny.
Walka
Ogary yeth polują jedynie w nocy, gdyż boją się słońca. Nigdy nie poruszają się w świetle dnia, nawet jeśli od tego zależy ich życie.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną ogara yeth oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o złym charakterze.
Ujadanie (zn): wszystkie istoty (z wyjątkiem złych przybyszów), które znajdują się w promieniu 90 metrów od szczekającego lub wyjącego ogara yeth, muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 11) – nieudany oznacza, iż ogarnia je trwająca 2k4 rundy panika. Jest to wpływający na umysł dźwiękowy efekt strachu. Bez względu na to czy rzut obronny się powiedzie, czy nie, na ofiarę przez 24 godziny nie wpływa ujadanie danego ogara. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Przewracanie (zw): ogar yeth, któremu powiedzie się atak ugryzieniem, może spróbować przewrócić przeciwnika (modyfikator testu +3) w akcji darmowej, nie wykonując ataku dotykowego i nie prowokując ataku okazyjnego. Jeżeli próba się nie powiedzie, wróg nie ma prawa zareagować i próbować przewrócić ogara yeth.
Latanie (zn): ogar yeth może w darmowej akcji “włączyć” lub “wyłączyć” niniejszą moc.
Umiejętności: * ogar yeth posiada premię rasową +4 do testów Sztuki przetrwania gdy tropi za pomocą węchu.
Ogr

Ogr
Ogr, barbarzyńca 4. poziomu

Duży gigant
Duży gigant
Kostka Wytrzymałości:
4k8+11 (29 pw) 
4k8+19 plus 4k12+16 (79 pw)
Inicjatywa:
–1 
+0
Szybkość:
9 m w zbroi skórzanej (6 pól); bazowa szybkość 12 m
12 m w zbroi skórzanej (8 pól); bazowa szybkość 15 m
Klasa Pancerza:
16 (–1 rozmiar, –1 Zr, +5 naturalny, +3 zbroja skórzana), dotyk 8, nieprzygotowany 16 
19 (–1 rozmiar, +5 naturalny, +4 +1 zbroja skórzana, pierścień ochrony +1), dotyk 10, nieprzygotowany 19
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+12
+7/+19
Atak:
maczuga dwuręczna +8 wręcz (2k8+7) lub oszczep +1 dystansowo (1k8+5)
+1 maczuga dwuręczna +16 wręcz (2k8+13) lub oszczep +6 dystansowo (1k8+8)
Całkowity atak:
maczuga dwuręczna +8 wręcz (2k8+7) lub oszczep +1 dystansowo (1k8+5)
+1 maczuga dwuręczna +16/+11 wręcz (2k8+13) lub oszczep +6 dystansowo (1k8+8)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
Szał 2/dzień
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle
nieświadomy unik, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, wyczucie pułapek +1 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +0, Wola +1
Wytr +12, Ref +2, Wola +2
Atrybuty:
S 21, Zr 8, Bd 15, Int 6, Rzt 10, Cha 7
S 26, Zr 11, Bd 18, Int 8, Rzt 10, Cha 4
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +2, Spostrzegawczość +2, Wspinaczka +5 
Nasłuchiwanie +6, Skakanie +17, Spostrzegawczość +2, Ukrywanie się –6, Wspinaczka +13 
Atuty:
Skupienie na broni (maczuga dwuręczna), Twardość 
Potężny atak, Skupienie na broni (maczuga dwuręczna), Twardość 
Środowisko:
wzgórza w klimacie umiarkowanym
(merrow: wody w klimacie umiarkowanym)
wzgórza w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para, banda (3–4) lub gromadka (5–8)
pojedynczo, para, banda (1 plus 1–3 ogry) lub gromadka (1 plus 4–7 ogrów)
Skala Wyzwania:
3
7
Skarb:
standardowy
standardowy (wliczając zbroję skórzaną +1, maczugę dwuręczną +1 oraz pierścień ochrony +1)
Charakter:
zwykle chaotyczny zły
zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+2
+2

Dorosły ogr mierzy od 2,7 do 3 metrów wzrostu, a waży od 300 do 330 kilogramów. Jego skóra ma barwę ciemnożółtą lub ciemnobrunatną. Jeśli chodzi o stroje, to są to nie najlepiej wyprawione futra oraz skóry. Woń ubioru doskonale łączy się z naturalnym, odpychającym odorem ogra.
Opisywane istoty mówią gigancim, a te spośród nich, których wartość Intelektu wynosi co najmniej 10, posługują się też wspólnym.
Walka
Ogry starają się wykorzystać podczas starcia swą siłę oraz przewagę liczebną, często też stosują podstępy oraz organizują zasadzki, gdyż przedkładają te metody nad uczciwą walkę. Są na tyle inteligentne, iż próbują wpierw osłabić przeciwnika używając broni dystansowej, a dopiero potem walczyć wręcz. Niemniej członkowie większych grup ogrów walczą samodzielnie, nie współpracując ze sobą.
Ogr barbarzyńca
Wrodzona skłonność do chaosu w połączeniu z rozmiarem i siłą sprawiają, że ogry to z natury barbarzyńcy. I faktycznie, przywódcy tej rasy niemal zawsze są średniopoziomowymi przedstawicielami wspomnianej klasy. Gdy ci potworni brutale wpadną w szał, stają się naprawdę przerażającymi przeciwnikami. A barbarzyńca ogarnięty furią stanowi inspirację dla innych ogrów.
Walka
Ogr barbarzyńca jest odrobinę inteligentniejszy od swych brutalnych pobratymców. Miewa też czasem większą chęć wziąć udział w uczciwszej walce niż oni. Niemniej, uogólniając, preferuje podobną brutalną taktykę co inni przedstawiciele opisywanej rasy.
Szał (zw): dwa razy na dzień ogr barbarzyńca może się wprowadzić w dziki szał trwający 9 rund. W tym czasie zachodzą następujące zmiany w jego statystykach: KP 17 (dotyk 8, nieprzygotowany 17); pw 95; atk +18/+13 wręcz (2k6+16, maczuga dwuręczna +1); RO Wytr +14, Wola +4; S 30, Bd 22; Skakanie +16, Wspinaczka +15. Kiedy szał dobiegnie końca, przez resztę spotkania ogr barbarzyńca jest zmęczony.
Nieświadomy unik (zw): ogr barbarzyńca zachowuje premię ze Zręczności do KP nawet gdy jest nieprzygotowany i gdy atakuje go niewidzialny przeciwnik. Jego premia z Zr do KP wynosi +0, niemniej ta zdolność oznacza, iż w tych warunkach podstępne ataki łotrzyka na niego nie wpływają.
Wyczucie pułapek (zw): ogr barbarzyńca otrzymuje premię +1 do rzutów obronnych na Refleks wykonywanych w celu uniknięcia pułapki. Otrzymuje także premię +1 do KP względem ataków pułapek.
Merrow
Ten kuzyn ogra posiada podtyp stworzenie wodne. Merrowy żyją w słodkowodnych jeziorach i rzekach. Ich bazowa szybkość naziemna wynosi 9 metrów, ale pływają z prędkością 12 metrów. Występują tylko w wodnych środowiskach. Zamiast maczug dwuręcznych w walce wręcz używają długich włóczni (atak +8 wręcz, obrażenia 1k8+7).
Ogry jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła +10, Zręczność –2, Budowa +4, Intelekt –4, Charyzma –4.
— Duży rozmiar. Kara –1 do Klasy Pancerza, kara –1 do testów ataków, kara –4 do testów Ukrywania się, premia +4 do testów zwarcia, limity udźwigu i unoszonego ciężaru ulegają podwojeniu w stosunku do bohaterów średniego rozmiaru.
— Przestrzeń/zasięg: 3 metry/3 metry.
— Bazowa szybkość naziemna ogra to 12 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: ogr rozpoczyna z czterema poziomami giganta, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 4k8, bazową premię do ataku +3 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +4, Ref +1 i Wola +1.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez ogra poziomy giganta zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 7 × (2 + modyfikator z Int). Jego umiejętności klasowe to – Nasłuchiwanie, Spostrzegawczość oraz Wspinaczka.
— Atuty rasowe: posiadane przez ogra poziomy giganta zapewniają mu dwa atuty.
— Biegłość w broni i pancerzu: ogr automatycznie biegle posługuje się wszelką bronią prostą i żołnierską, lekkimi i średnimi pancerzami oraz tarczami.
— Premia z naturalnego pancerza +5.
— Automatyczne języki: giganci, wspólny. Premiowe języki: goblini, krasnoludzki, orkowy, ziemny.
— Ulubiona klasa: barbarzyńca.
— Dostosowanie poziomu +2.
Ogrowy mag
 
Duży gigant
Kostka Wytrzymałości:
5k8+15 (37 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
12 m (8 pól), latanie 12 m (dobra)
Klasa Pancerza:
18 (–1 rozmiar, +5 naturalny, +4 koszulka kolcza), dotyk 9, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+12
Atak:
miecz dwuręczny +7 wręcz (3k6+7/19–20) lub łuk długi +2 dystansowo (2k6/×3)
Całkowity atak:
miecz dwuręczny +7 wręcz (3k6+7/19–20) lub łuk długi +2 dystansowo (2k6/×3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
odporność na czary 19, regeneracja 5, widzenie w ciemnościach 27 m, widzenie w słabym świetle, zmiana kształtów
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +1, Wola +3
Atrybuty:
S 21, Zr 10, Bd 17, Int 14, Rzt 14, Cha 17
Umiejętności:
Czarostwo +10, Koncentracja +11, Nasłuchiwanie +10, Spostrzegawczość +10 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Wyszkolenie w walce 
Środowisko:
wzgórza w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo, para lub zespół (1–2 plus 2–4 ogry)
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
podwójny standardowy
Charakter:
zwykle praworządny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+7

Ogrowy mag to inteligentniejsza i niebezpieczniejsza odmiana zwykłych ogrów.
Ogrowy mag mierzy mniej więcej 3 metry wysokości, a waży do 350 kilogramów. Ma skórę barwy jasnozielonej, jasnoniebieskiej lub podobnej, włosy zaś bardzo ciemne – czarne lub ciemnobrązowe. Zwykle nosi luźne, wygodne stroje oraz lekkie pancerze.
Opisywane istoty mówią gigancim i wspólnym.
Walka
Ogrowi magowie polegają przede wszystkim na swych zdolnościach czaropodobnych – do fizycznej walki uciekają się tylko w ostateczności. Kiedy przeciwnik ma wyraźną przewagę liczebną, wolą wycofać się w postaci gazowej, a nie walczyć ze świadomością przegrywanej walki.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – ciemność, niewidzialność; 1/dzień – postać gazowa, stożek zimna (ST 18), uśpienie (ST 14), zauroczenie osoby (ST 14). Poziom czarującego = 9. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Latanie (zn): ogrowy mag może w darmowej akcji zacząć latać lub przestać to robić. W postaci gazowej może poruszać się z normalną szybkością i ma doskonałą zwrotność.
Regeneracja (zw): ogrowy mag otrzymuje normalne obrażenia od ognia i kwasu.
Dowolna część ciała, którą ogrowy mag utraci, przyrasta w ciągu minuty – wystarczy przyłożenie odciętej kończyny do kikuta. Jeśli stwór straci głowę lub inny organ witalny, trzeba go przytwierdzić w ciągu 10 minut lub stworzenie zginie. Odcięte części ciała nie odrastają.
Zmiana kształtów (zn): ogrowy mag może przyjąć postać dowolnego humanoida rozmiaru małego, średniego lub dużego.
Ogrowi magowie jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła +10, Budowa +6, Intelekt +4, Roztropność +4, Charyzma +6.
— Duży rozmiar. Kara –1 do Klasy Pancerza, kara –1 do testów ataków, kara –4 do testów Ukrywania się, premia +4 do testów zwarcia, limity udźwigu i unoszonego ciężaru ulegają podwojeniu w stosunku do bohaterów średniego rozmiaru.
— Przestrzeń/zasięg: 3 metry/3 metry.
— Bazowa szybkość naziemna ogrowego maga to 12 metrów. Lata on również z prędkością 12 metrów (dobra).
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: ogrowy mag rozpoczyna z pięcioma poziomami giganta, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 5k8, bazową premię do ataku +3 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +4, Ref +1 i Wola +1.
— Umiejętności rasowe: Posiadane przez ogrowego maga poziomy giganta zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 8 × (2 + modyfikator z Int). Jego umiejętności klasowe to – Czarostwo, Koncentracja, Nasłuchiwanie oraz Spostrzegawczość.
— Atuty rasowe: posiadane przez ogrowego maga poziomy giganta zapewniają mu dwa atuty.
— Premia z naturalnego pancerza +5.
— Specjalne ataki (patrz wcześniej): zdolności czaropodobne.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): odporność na czary 19, regeneracja 5.
— Automatyczne języki: giganci, wspólny. Premiowe języki: goblini, krasnoludzki, orkowy, piekielny.
— Ulubiona klasa: zaklinacz.
— Dostosowanie poziomu +7.
Ork
 
Ork, zbrojny 1. poziomu
 
Średni humanoid (ork)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 (5 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
13 (+3 ćwiekowana skórznia), dotyk 10, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+4
Atak:
bułat +4 wręcz (2k4+4/18–20) lub oszczep +1 dystansowo (1k6+3)
Całkowity atak:
bułat +4 wręcz (2k4+4/18–20) lub oszczep +1 dystansowo (1k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
słabość w świetle, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +0, Wola –2
Atrybuty:
S 17, Zr 11, Bd 12, Int 8, Rzt 7, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +1, Spostrzegawczość +1
Atuty:
Czujność
Środowisko:
wzgórza w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
banda (2–4), oddział (11–20 plus 2 sierżantów 3. poziomu i jeden przywódca 3–6. poziomu) lub gromadka (30–100 plus 150% niewalczących plus jeden sierżant 3. poziomu na 10 dorosłych, pięciu poruczników 5. poziomu oraz trzech kapitanów 7. poziomu)
Skala Wyzwania:
1/2
Skarb:
standardowy
Charakter:
często chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+0

Opisywane istoty najczęściej mają czarne włosy. Ich uszy są nieco wilcze, a oczy płoną czerwienią. Najchętniej ubierają się w jaskrawe stroje, które większość ludzi uznaje za ohydne. Lubią szaty w barwach krwawoczerwonej, musztardowożółtej, żółtozielonej oraz ciemnopurpurowej. Ich ekwipunek jest zawsze brudny i zaniedbany.
Dorosły mężczyzna tej rasy mierzy około 190 centymetrów wzrostu, a waży ponad 100 kilogramów. Kobiety są nieco mniejsze.
Orkowie zwykle albo z kimś walczą, albo planują jakiś najazd, albo też szkolą się w sztuce wojennej.
Te istoty posługują się językiem orkowym – każde plemię mówi innym dialektem, zrozumiałym dla wszystkich przedstawicieli opisywanej rasy. Nieliczni orkowie znają jeszcze gobliński lub giganci.
Większość orków, których spotyka się poza osadami tej rasy, to zbrojni. Przedstawione tu statystyki dotyczą zbrojnego 1. poziomu.
Walka
Orkowie biegle posługują się wszelką bronią prostą, choć najchętniej walczą orężem, który w jak najkrótszym czasie spowoduje możliwie najwięcej obrażeń. Wielu przedstawicieli tej rasy, którzy awansują na poziomy zbrojnego lub wojownika, zyskuje również biegłość w broni żołnierskiej, takiej jak bułat czy topór. Orkowie lubią atakować z ukrycia i organizować zasadzki. Jeżeli zaś chodzi o wojenne reguły (na przykład przestrzeganie rozejmu), to trzymają ich się dopóty, dopóki jest im to na rękę.
Słabość w świetle (zw): ork w jasnym świetle i na obszarze działania czaru światło dnia jest olśniony.
Orkowie jako bohaterowie
Cechy rasowe orków (zw): orkowie posiadają następujące cechy rasowe:
— Siła +4, Intelekt –2, Roztropność –2, Charyzma –2.
— Bazowa szybkość naziemna orków to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Słabość w świetle: orkowie w jasnym świetle i na obszarze działania czaru światło dnia są olśnieni.
— Automatyczne języki: orkowy, wspólny. Premiowe języki: giganci, gnolli, goblini, krasnoludzki, podwspólny.
— Ulubiona klasa: barbarzyńca.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu orka zbrojnego przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Półorkowie
Półorkowie to mieszańcy, dzieci ludzi i orków. Można je spotkać w społecznościach dowolnego rodzica (gdzie ich pozycja zależy od lokalnych zwyczajów) lub w enklawach półorków. Przedstawiciele tej podrasy dziedziczą sporo cech fizycznych po obu rodzicach. Mają wzrost ludzi, lecz masywne mięśnie sprawiają, iż są znacznie ciężsi. Ich skóra jest barwy zielonkawej. Te istoty charakteryzują się jeszcze: cofniętymi czołami, wysuniętymi szczękami, wystającymi kłami oraz porastającą ciało szorstką szczeciną. Jeśli półork żyje pośród orków, to zdobią go również blizny, gdyż hołduje on miejscowej tradycji.
Cechy rasowe półorków (zw): półorkowie posiadają następujące cechy rasowe:
— Siła +2, Intelekt –2, Charyzma –2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna półorka to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Krew orków: jeśli chodzi o wszystkie efekty związane z rasą, półorka należy traktować jak orka.
— Automatyczne języki: orkowy, wspólny. Premiowe języki: giganci, gnolli, goblini, otchłanny, smoczy.
— Ulubiona klasa: barbarzyńca.
Orzeł, ogromny
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
4k10+4 (26 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
3 m (2 pola), latanie 24 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +3 Zr, +3 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+12
Atak:
szpony +7 wręcz (1k6+4)
Całkowity atak:
2 szpony +7 wręcz (1k6+4) oraz ugryzienie +2 wręcz (1k8+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
uchylanie, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +7, Wola +3
Atrybuty:
S 18, Zr 17, Bd 12, Int 10, Rzt 14, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Spostrzegawczość +15, Sztuka przetrwania +3, Wiedza (natura) +2, Wyczucie pobudek +4 
Atuty:
Atak z powietrza, Czujność 
Środowisko:
góry w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub eyrie (5–12)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
żaden
Charakter:
zwykle neutralny dobry
Rozwój:
5–8 KW (duży); 9–12 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+2 (kompan)

Typowy ogromny orzeł ma około 3 metrów wysokości, a rozpiętość jego skrzydeł może wynosić nawet 6 metrów. Niemal w każdym aspekcie – poza wielkością – przypomina mniejszego kuzyna. Waży średnio 250 kilogramów.
Ogromne orły mówią wspólnym oraz powietrznym.
Walka
Ogromny orzeł zwykle atakuje spadając z wielkiej wysokości, pikując z zawrotną szybkością. Jeśli nie może tego zrobić, używa potężnych szponów oraz ostrego dzioba, próbując trafić przeciwnika w głowę i oczy.
Samotny ogromny orzeł albo poluje, albo patroluje okolice gniazda. Ignoruje on wtedy stworzenia, których nie uznaje za zagrożenie. Para atakuje razem, pikując raz po raz, próbując w ten sposób odpędzić intruzów. Orły chroniące gniazda lub pisklęta walczą na śmierć i życie.
Uchylanie (zw): ogromny orzeł nie otrzymuje obrażeń, jeśli wykona udany rzut obronny na Refleks związany z atakiem, przy którym udany rzut obronny na Refleks oznacza zmniejszenie ran o połowę.
Umiejętności: ogromny orzeł posiada premię rasową +4 do testów Spostrzegawczości.
Tresowanie ogromnego orła
Ogromny orzeł to inteligentne stworzenie, niemniej zanim poniesie on jeźdźca do walki, musi przejść tresurę. Podstawowe wymaganie szkolenia to przyjazne nastawienie opisywanej istoty do tresera (co można osiągnąć poprzez udane testy Dyplomacji). Wytresowanie przyjaznego ogromnego orła na powietrznego wierzchowca wiąże się z koniecznością wykonania udanego testu Postępowania ze zwierzętami (ST 25) oraz poświęcenia sześciu tygodni na taki trening. Osoba dosiadająca ogromnego orła musi używać egzotycznego siodła. Ptak może walczyć, gdy niesie jeźdźca. Ten ostatni ma natomiast prawo atakować wraz z wierzchowcem tylko jeśli powiedzie mu się test Jeździectwa.
Jaja ogromnych orłów są na wolnym rynku warte 2500 sz za sztukę, pisklęta zaś – 4000 sz za sztukę. Zawodowi treserzy biorą 1000 sz za wychowanie bądź wytresowanie ptaka.
Udźwig: W przypadku ogromnego orła małe obciążenie to maksymalnie 150 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 150,5 do 300 kilogramów, a duże obciążenie od 300,5 do 450 kilogramów.
Otyugh
 
Duże wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
6k8+9 (36 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
17 (–1 rozmiar, +8 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+8
Atak:
macka +4 wręcz (1k6)
Całkowity atak:
2 macka +4 wręcz (1k6) oraz ugryzienie –2 wręcz (1k4)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m (4,5 m macką)
Specjalne ataki:
choroba, doskonalsze łapanie, duszenie 1k6 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +2, Wola +6
Atrybuty:
S 11, Zr 10, Bd 13, Int 5, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się –1* 
Atuty:
Czujność, Skupienie na broni (macka), Twardość 
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo, para lub chmara (3–4)
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
7–8 KW (duży); 9–18 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Otyughi mówią wspólnym.
Walka
Otyugh zaatakuje żywe stworzenia tylko wówczas, gdy czuje się zagrożony lub bardzo głodny. W innym przypadku w ogóle nie wyłazi z ukrycia. Stwór uderza i miażdży wrogów mackami, za pomocą których wpycha też pożywienie do ust.
Choroba (zw): gorączka brudu – ugryzienie, Wytrwałość ST 14, okres wylęgania 1k3 dni; efekt – 1k3 Zr i 1k3 Bd. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Doskonalsze łapanie (zw): otyugh, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić przeciwnika atakiem macką. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
Duszenie (zw): po udanym teście zwarcia otyugh automatycznie powoduje obrażenia od macki.
Umiejętności: * naturalne ubarwienie zapewnia znajdującemu się w legowisku otyughowi premię rasową +8 do testów Ukrywania się.
Ożywiony przedmiot

Ożywiony przedmiot, malutki
Ożywiony przedmiot, mały
Ożywiony przedmiot, średni
 
Malutki konstrukt
Mały konstrukt
Średni konstrukt
Kostka Wytrzymałości:
1/2 k10 (2 pw)
1k10+10 (15 pw)
2k10+20 (31 pw)
Inicjatywa:
+2
+1
+0
Szybkość:
12 m (8 pól); 15 m nogi, 18 m wiele nóg, 24 m koła
9 m (6 pól); 12 m nogi, 15 m wiele nóg, 21 m koła
9 m (6 pól); 12 m nogi, 15 m wiele nóg, 21 m koła
Klasa Pancerza:
14 (+2 rozmiar, +2 Zr), dotyk 14, nieprzygotowany 12
14 (+1 rozmiar, +1 Zr, +2 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 13
14 (+4 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–9
+0/–4
+1/+2
Atak:
Walnięcie +1 wręcz (1k3–1)
Walnięcie +1 wręcz (1k4)
Walnięcie +2 wręcz (1k6+1)
Całkowity atak:
Walnięcie +1 wręcz (1k3–1)
Walnięcie +1 wręcz (1k4)
Walnięcie +2 wręcz (1k6+1)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Patrz opis
Patrz opis
Patrz opis
Specjalne cechy:
Cechy konstruktów, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle; także patrz opis
Cechy konstruktów, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle; także patrz opis
Cechy konstruktów, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle; także patrz opis
Rzuty obronne:
Wytr +0, Ref +2, Wola –5
Wytr +0, Ref +1, Wola –5
Wytr +0, Ref +0, Wola –5
Atrybuty:
S 8, Zr 14, Bd — , Int — , Rzt 1, Cha 1
S 10, Zr 12, Bd — , Int — , Rzt 1, Cha 1
S 12, Zr 10, Bd — , Int — , Rzt 1, Cha 1
Umiejętności:
— 
— 
— 
Atuty:
— 
— 
— 
Środowisko:
Każde
Każde
Każde
Występowanie:
Grupa (4)
Para
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
1/2
1
2
Skarb:
Żaden
Żaden
Żaden
Charakter:
Zawsze neutralny
Zawsze neutralny
Zawsze neutralny
Rozwój:
— 
— 
— 
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

 
Ożywiony przedmiot, duży
Ożywiony przedmiot, wielki
Ożywiony przedmiot, olbrzymi
 
Duży konstrukt
Wielki konstrukt
Olbrzymi konstrukt
Kostka Wytrzymałości:
4k10+30 (52 pw)
8k10+40 (84 pw)
16k10+60 (148 pw)
Inicjatywa:
+0
–1
–2
Szybkość:
6 m (4 pola); 9 m nogi, 12 m wiele nóg, 18 m koła
6 m (4 pola); 9 m nogi, 12 m wiele nóg, 18 m koła
3 m (2 pola); 6 m nogi, 9 m wiele nóg, 15 m koła
Klasa Pancerza:
14 (–1 rozmiar, +5 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 14
13 (–2 rozmiar, –1 Zr, +6 naturalny), dotyk 7, nieprzygotowany 13
12 (–4 rozmiar, –2 Zr, +8 naturalny), dotyk 4, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+10
+6/+19
+12/+31
Atak:
Walnięcie +5 wręcz (1k8+4)
Walnięcie +9 wręcz (2k6+7)
Walnięcie +15 wręcz (2k8+10)
Całkowity atak:
Walnięcie +5 wręcz (1k8+4)
Walnięcie +9 wręcz (2k6+7)
Walnięcie +15 wręcz (2k8+10)
Przestrzeń/zasięg: 
3 m/1,5 m (długi)
3 m/3 m (wysoki)
4,5 m/3 m (długi)
4,5 m/4,5 m (wysoki)
6 m/4,5 m (długi)
6 m/6 m (wysoki)
Specjalne ataki:
Patrz opis
Patrz opis
Patrz opis
Specjalne cechy:
Cechy konstruktów, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle; także patrz opis
Cechy konstruktów, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle; także patrz opis
Cechy konstruktów, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle; także patrz opis
Rzuty obronne:
Wytr +1, Ref +1, Wola –4
Wytr +2, Ref +1, Wola –3
Wytr +5, Ref +3, Wola +0
Atrybuty: 
S 16, Zr 10, Bd — , Int — , Rzt 1, Cha 1
S 20, Zr 8, Bd — , Int — , Rzt 1, Cha 1
S 24, Zr 6, Bd — , Int — , Rzt 1, Cha 1
Umiejętności:
— 
— 
— 
Atuty:
— 
— 
— 
Środowisko:
Każde
Każde
Każde
Występowanie:
Pojedynczo
Pojedynczo
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
3
5
7
Skarb:
Żaden
Żaden
Żaden
Charakter:
Zawsze neutralny
Zawsze neutralny
Zawsze neutralny
Rozwój:
— 
— 
— 
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

 
Ożywiony przedmiot, kolosalny
 
Kolosalny konstrukt
Kostka Wytrzymałości:
32k10+80 (256 pw)
Inicjatywa:
–3
Szybkość:
3 m (2 pola); 6 m nogi, 9 m wiele nóg, 15 m koła
Klasa Pancerza:
11 (–8 rozmiar, –3 Zr, +12 naturalny), dotyk –1, nieprzygotowany 11
Bazowy atak/zwarcie:
+24/+49
Atak:
Walnięcie +25 wręcz (4k6+13)
Całkowity atak:
Walnięcie +25 wręcz (4k6+13)
Przestrzeń/zasięg:
9 m/6 m (długi) 9 m/9 m (wysoki)
Specjalne ataki:
Patrz opis
Specjalne cechy:
Cechy konstruktów, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle; także patrz opis
Rzuty obronne:
Wytr +10, Ref +7, Wola +5
Atrybuty:
S 28, Zr 4, Bd — , Int — , Rzt 1, Cha 1
Umiejętności:
— 
Atuty:
— 
Środowisko:
Każde
Występowanie:
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
10
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze neutralny
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Ożywiony przedmiot może mieć dowolny rozmiar, kształt oraz barwę. Swe istnienie jako „żywe” byty zawdzięcza czarom w rodzaju ożywienie przedmiotów lub podobnym efektom nadnaturalnym.
Walka
Przedmioty ożywione walczą tylko w sposób, który nakazał im ich twórca. Oczywiście wypełniają one rozkazy nie zadając pytań i zawsze starają się to robić możliwie najlepiej. Nie męczą się, nie potrzebują pożywienia ani powietrza, są więc idealnymi sługami.
Ożywiony przedmiot może posiadać jedną lub więcej z następujących zdolności specjalnych, zależnie od swego kształtu.
Duszenie (zw): Giętki ożywiony przedmiot – lina, winorośl czy chodnik – po udanym teście zwarcia powoduje obrażenia (takie jak w wyniku walnięcia plus 1,5 razy premia z Siły), jeśli ofiara jest od niego większa maksymalnie o jedną kategorię rozmiaru.
Przedmiot przynajmniej dużego rozmiaru może dusić wielu przeciwników jednocześnie, jeśli wszyscy są o co najmniej dwie kategorie mniejsze od niego (jest w stanie ich objąć, złapać pod siebie itp.).
Oślepienie (zw): Płaski ożywiony przedmiot – dywan czy gobelin – może walczyć w zwarciu z przeciwnikiem większym od niego maksymalnie o trzy kategorie rozmiaru. Obiekt wykonuje normalny test zwarcia. Jeśli wygra, owija się wokół głowy ofiary i oślepia ją, dopóki ktoś go nie usunie.
Tratowanie (zw): Ożywiony przedmiot przynajmniej dużego rozmiaru i trwałości minimum 10 może tratować istoty mniejsze od niego o co najmniej dwie kategorie rozmiaru (obrażenia jak od walnięcia plus 1,5 premii z Siły). Przeciwnicy, którzy nie wykonują okazyjnych ataków względem przedmiotu, mają prawo do rzutów obronnych na Refleks (ST 10 + 1/2 KW przedmiotu + jego modyfikator z S) – udany zmniejsza zadawane obrażenia o połowę.
Trwałość (zw): Ożywiony przedmiot ma dokładnie taką samą trwałość, jak przed ożywieniem.
Zwiększona szybkość (zw): Bazowa szybkość naziemna dotyczy przedmiotów, które poruszają się kołysząc, ślizgając lub tocząc. Te przedmioty, które posiadają dwie nogi (rzeźby, drabiny) lub mają podobny kształt – cokolwiek, co pozwala prędzej się poruszać – otrzymują premię do szybkości w wysokości +3 metry. Te, które wyposażone są w wiele nóg (stoły, krzesła), dostają premię w wysokości +6 metrów. Natomiast przedmioty na kołach otrzymują premię do szybkości w wysokości +12 metrów.
Przedmioty czasem poruszają się również w inny sposób. Drewniane mogą unosić się na wodzie i poruszać z prędkością równą połowie szybkości naziemnej. Liny i podobne giętkie przedmioty z kolei są w stanie wspinać z prędkością równą 1/2 szybkości naziemnej. Natomiast płaskie mogą latać (kiepska zwrotność) z prędkością równą 1/2 normalnej szybkości.
Pająk fazowy
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
5k10+15 (42 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
12 m (8 pól), wspinanie 6 m
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +3 Zr, +3 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+5/+12
Atak:
ugryzienie +7 wręcz (1k6+4 plus trucizna)
Całkowity atak:
ugryzienie +7 wręcz (1k6+4 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
trucizna
Specjalne cechy:
eteryczny spacer, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +7, Wola +2
Atrybuty:
S 17, Zr 17, Bd 16, Int 7, Rzt 13, Cha 10
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +11, Spostrzegawczość +4, Wspinaczka +11 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Skupienie na zdolności (trucizna) 
Środowisko:
wzgórza w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub chmara (2–5)
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
6–8 KW (duży); 9–15 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Ciało typowego fazowego pająka ma 2,4 metra długości. Stwór waży jakieś 350 kilogramów.
Te stworzenia nie potrafią mówić.
Walka
Fazowe pająki żyją i polują na Planie Materialnym. Kiedy jednak zlokalizują zdobycz, przenoszą się na Plan Eteryczny, by zaatakować stamtąd, zaskakując ofiarę. Zwykle gryzą ją, po czym szybko powracają na Plan Eteryczny.
Eteryczny spacer (zn): fazowy pająk może przechodzić z Planu Eterycznego na Materialny w akcji darmowej. Powrót zaś to akcja ruchu (lub część takiej akcji). W pozostałych aspektach jest to moc analogiczna do czaru eteryczny spacer (poziom czarującego = 15).
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 17, początkowy i drugorzędny efekt – 1k8 Bd. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Umiejętności: pająk fazowy posiada premię rasową +8 do testów Wspinaczki i zawsze ma prawo wziąć 10 w teście tej umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Pająkożerca
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
4k10+20 (42 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 18 m (dobra)
Klasa Pancerza:
14 (–1 rozmiar, +1 Zr, +4 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+13
Atak:
żądło +8 wręcz (1k8+5 plus trucizna)
Całkowity atak:
żądło +8 wręcz (1k8+5 plus trucizna) oraz ugryzienie +3 wręcz (1k8+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
implantacja, trucizna
Specjalne cechy:
swoboda działania, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +5, Wola +2
Atrybuty:
S 21, Zr 13, Bd 21, Int 2, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +10, Spostrzegawczość +11
Atuty:
Czujność, Uniki
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
 żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
5–12 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Opisywana istota mierzy około 3 metrów długości. Ma 1,2 metra wysokości i 6 metrów rozpiętości skrzydeł. Waży ponad 2 tony.
Walka
Pająkożerca atakuje przeciwników jadowitym żądłem oraz potężnymi żuwaczkami. Zwykle żądli ofiarę, a potem wycofuje się poza jej zasięg, unosząc w powietrzu, i czeka, aż jad zacznie działać.
Implantacja (zw): samice składają jaja w ciałach sparaliżowanych stworzeń rozmiaru co najmniej wielkiego. Młode wykluwają się jakieś sześć tygodni później, dosłownie pożerając nosiciela od środka.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 17, początkowy efekt – żaden, drugorzędny efekt – paraliż na 1k8+5 tygodni. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Swoboda działania (zn): pająkożerca cały czas znajduje się pod wpływem swobody działania (poziom czarującego = 12). Gdy stwór służy za wierzchowca, efekt ten nie wpływa na jeźdźca.
Umiejętności: pająkożerca posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Tresowanie pająkożercy
Zanim pająkożerca poniesie jeźdźca do walki, musi przejść tresurę. Wyszkolenie go na wierzchowca wiąże się z koniecznością wykonania udanego testu Postępowania ze zwierzętami (ST 25) oraz poświęcenia sześciu tygodni na trening. Osoba dosiadająca pająkożercy musi używać egzotycznego siodła. Stwór może walczyć, gdy niesie jeźdźca. Ten ostatni ma natomiast prawo atakować wraz z wierzchowcem tylko jeśli powiedzie mu się test Jeździectwa.
Jaja pająkożerców są na wolnym rynku warte 2000 sz za sztukę, pisklęta zaś – 3000 sz za sztukę. Zawodowi treserzy biorą 3000 sz za wychowanie bądź wytresowanie ptaka.
Udźwig: w przypadku pająkożercy małe obciążenie to maksymalnie 153 kilogramy, średnie obciążenie wynosi od 153,5 do 306 kilogramów, a duże obciążenie od 306,5 do 460 kilogramów.
Pegaz
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
4k10+12 (34 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
18 m (12 pól), latanie 36 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
14 (–1 rozmiar, +2 Zr, +3 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+12
Atak:
kopyto +7 wręcz (1k6+4)
Całkowity atak:
2 kopyto +7 wręcz (1k6+4) oraz ugryzienie +2 wręcz (1k3+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, zdolności czaropodobne 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +6, Wola +4
Atrybuty:
S 18, Zr 15, Bd 16, Int 10, Rzt 13, Cha 13
Umiejętności:
Dyplomacja +3, Nasłuchiwanie +8, Spostrzegawczość +8, Wyczucie pobudek +9 
Atuty:
Atak z powietrza, Żelazna wola
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub grupka (6–10)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
żaden
Charakter:
zwykle chaotyczny dobry
Rozwój:
5–8 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+2 (kompan)

Typowy pegaz mierzy 1,8 metra wysokości w kłębie, waży 750 kilogramów, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 6 metrów.
Te stworzenia nie mówią, ale rozumieją wspólny.
Walka
Zdolności czaropodobne: na życzenie – wykrycie dobra oraz wykrycie zła w promieniu 18 metrów. Poziom czarującego = 5.
Umiejętności: pegaz otrzymuje premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania oraz Spostrzegawczości.
Tresowanie pegaza
Pegaz to inteligentne stworzenie, niemniej zanim poniesie ono jeźdźca do walki, musi przejść tresurę. Podstawowe wymaganie szkolenia to przyjazne nastawienie opisywanej istoty do tresera (co można osiągnąć poprzez udane testy Dyplomacji). Wytresowanie przyjaznego pegaza na powietrznego wierzchowca wiąże się z koniecznością wykonania udanego testu Postępowania ze zwierzętami (ST 25) oraz poświęcenia sześciu tygodni na taki trening. Osoba dosiadająca pegaza musi używać egzotycznego siodła. Skrzydlaty koń może walczyć, gdy niesie jeźdźca. Ten ostatni ma natomiast prawo atakować wraz z wierzchowcem tylko jeśli powiedzie mu się test Jeździectwa.
Jaja pegazów są na wolnym rynku warte 2000 sz za sztukę, pisklęta zaś – 3000 sz za sztukę. Zawodowi treserzy biorą 1000 sz za wychowanie bądź wytresowanie ptaka. Opisywane stworzenia dojrzewają w tym samym tempie co konie. Pegazy wiernie i oddanie służą przez całe życie panu, jeśli ten jest dobry lub neutralny.
Udźwig: w przypadku pegaza małe obciążenie to maksymalnie 150 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 150,5 do 300 kilogramów, a duże obciążenie od 300,5 do 450 kilogramów.
Piekielny ogar

Piekielny ogar
Nessiański ogar bojowy
 
Średni przybysz (ognia, pozaplanarny, praworządny, zły)
Duży przybysz (ognia, pozaplanarny, praworządny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
4k8+4 (22 pw)
12k8+60 (114 pw)
Inicjatywa:
+5
+6
Szybkość:
12 m (8 pól)
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
16 (+1 Zr, +5 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 15
24 (–1 rozmiar, +2 Zr, +7 naturalny, +6 kolcze ladry +2), dotyk 11, nieprzygotowany 22
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+5
+12/+24
Atak:
ugryzienie +5 wręcz (1k8+1 plus 1k6 ogień)
ugryzienie +20 wręcz (2k6+12/19–20 plus 1k8 ogień)
Całkowity atak:
ugryzienie +5 wręcz (1k8+1 plus 1k6 ogień)
ugryzienie +20 wręcz (2k6+12/19–20 plus 1k8 ogień)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, ogniste ugryzienie
broń oddechowa, ogniste ugryzienie
Specjalne cechy:
niepodatność na ogień, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
niepodatność na ogień, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +5, Wola +4
Wytr +13, Ref +10, Wola +9
Atrybuty:
S 13, Zr 13, Bd 13, Int 6, Rzt 10, Cha 6
S 26, Zr 14, Bd 20, Int 4, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +13, Nasłuchiwanie +7, Skakanie +12, Spostrzegawczość +7, Sztuka przetrwania +7*, Ukrywanie się +13 
Ciche poruszanie się +21, Nasłuchiwanie +18, Skakanie +19, Spostrzegawczość +18, Sztuka przetrwania +8*, Ukrywanie się +17, Zwinność +3 
Atuty:
Bieg, Doskonalsza inicjatywa, TropienieP 
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsze trafienie krytyczne (ugryzienie), Skupienie na broni (ugryzienie), Tropienie 
Środowisko:
Plan o charakterze praworządnym złym 
Plan o charakterze praworządnym złym 
Występowanie:
pojedynczo, para lub sfora (5–12)
pojedynczo, para lub sfora (1–2 nessiańskie ogary bojowe i 5–12 piekielnych ogarów)
Skala Wyzwania:
3
9
Skarb:
żaden
kolcze ladry +2
Charakter:
zawsze praworządny zły
zawsze praworządny zły
Rozwój:
5–8 KW (średni); 9–12 KW (duży)
13–17 KW (duży); 18–24 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)
+4 (kompan)

Typowy piekielny ogar mierzy 135 centymetrów w kłębie i waży 60 kilogramów.
Te istoty nie mówią, ale rozumieją piekielny.
Walka
Piekielne ogary to niezwykle skuteczni myśliwi. Ulubiona taktyka sfory polega na bezszelestnym okrążeniu zwierzyny. Następnie jeden lub dwa ogary zioną ogniem, zmuszając ofiary do ucieczki – wprost na czającą się resztę sfory. Jeżeli osaczeni nie uciekają, sfora rzuca się na nich. Te stwory znane są również z niezmordowanych pościgów za umykającą zdobyczą.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną piekielnego ogara oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze złym i praworządnym.
Broń oddechowa (zn): 3-metrowy stożek, raz na 2k4 rundy, obrażenia 2k6 ogień, Refleks ST 13 zmniejsza o połowę. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Ogniste ugryzienie (zn): piekielny ogar powoduje dodatkowe 1k6 obrażeń od ognia przy każdym skutecznym ugryzieniu, jakby ten atak wykonywał ognistym orężem.
Umiejętności: piekielny ogar otrzymuje premię rasową +5 do testów Cichego poruszania się i Ukrywania się.
* Dostaje również premię rasową +8 do testów Sztuki przetrwania, gdy tropi za pomocą niezwykle czułego zmysłu węchu.
Nessiański ogar bojowy
Te psopodobne stwory przypominają mastify o czarnej niczym węgiel sierści, lecz rozmiarów konia pociągowego. Często mają na sobie piekielne koszulki kolcze, służące im za ladry.
Nessiański ogar bojowy przypomina piekielnego ogara, z wyjątkiem podanych dalej różnic.
Broń oddechowa (zn): 3-metrowy stożek, raz na 2k4 rundy, obrażenia 3k6 ogień, Refleks ST 21 zmniejsza o połowę. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Ogniste ugryzienie (zn): nessiański ogar bojowy powoduje dodatkowe 1k8 obrażeń od ognia przy każdym skutecznym ugryzieniu, jakby ten jego atak był wykonywany ognistym orężem.
Planokrwisty
Mianem planokrwisty określa się te istoty, których daleki przodek był przybyszem – zwykle czartem lub niebianinem. Taki antenat wpływa najczęściej na wiele następnych pokoleń.
Planokrwisty nie ulega tak drastycznym zmianom jak półniebianin albo półczart, ale posiada pewne specjalne cechy.
Oto opis najczęściej spotykanych planokrwistych. Ludzie, którzy posiadają domieszkę niebiańskiej krwi, zwani są aasimarami. Z kolei jeden z przodków diablęcia musiał być czartem.
Aasimar 
 
Aasimar, zbrojny 1. poziomu
 
Średni przybysz (rodowity)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 (5 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
6 m w zbroi łuskowej (4 pola); bazowa szybkość 9 m
Klasa Pancerza:
16 (+4 zbroja łuskowa, +2 ciężka tarcza), dotyk 10, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+2
Atak:
miecz długi +2 wręcz (1k8+1/19–20) lub lekka kusza +1 dystansowo (1k8/19–20)
Całkowity atak:
miecz długi +2 wręcz (1k8+1/19–20) lub lekka kusza +1 dystansowo (1k8/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
światło dnia
Specjalne cechy:
odporność na elektryczność 5, kwas 5 oraz zimno 5, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +0, Wola +0
Atrybuty:
S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 11, Cha 10
Umiejętności:
Jeździectwo +1, Leczenie +4, Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +3, Wiedza (religia) +1 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub drużyna (3–4)
Skala Wyzwania:
1/2
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle dobry (dowolny)
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+1

Zwykle są wysocy, atrakcyjni i ładnie wyglądają. Niektórzy posiadają drobne cechy, świadczące o ich rodowodzie: choćby srebrne włosy, złote oczy czy niezwykle przenikliwe spojrzenie.
Większość aasimarów ma dobry charakter. Walczą ze złem i próbują skłaniać innych do dobrych uczynków. Czasami – lecz rzadko – ujawniają bardziej mściwą, osądzającą naturę niebiańskiego dziedzictwa. Niezbyt często zostają przywódcami.
Walka
Aasimarowie lubią toczyć uczciwe, proste pojedynki. Z na wskroś złymi wrogami walczą na śmierć i życie, z głębokim przekonaniem o słuszności swej racji.
Światło dnia (zc): aasimar może raz dziennie użyć światła dnia jak postać 1. poziomu lub na posiadanym poziomie czarującego – pod uwagę należy brać większą wartość.
Umiejętności: aasimar otrzymuje premię rasową do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu aasimara zbrojnego przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Aasimarowie jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Roztropność +2, Charyzma +2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna assimara to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Umiejętności rasowe: aasimar otrzymuje premię rasową do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
— Atuty rasowe: aasimar otrzymuje atuty stosownie do poziomu klasowego.
— Specjalne ataki (patrz wcześniej): światło dnia.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): odporność na elektryczność 5, kwas 5 oraz zimno 5.
— Automatyczne języki: niebiański, wspólny. Premiowe języki: elfi, gnomi, krasnoludzki, leśny, niziołczy, smoczy.
— Ulubiona klasa: paladyn.
— Dostosowanie poziomu +1.
Diablę
 
Diablę, zbrojny 1. poziomu
 
Średni przybysz (rodowity)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 (5 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 Zr, +3 ćwiekowana skórznia, +1 lekka tarcza), dotyk 11, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+2
Atak:
rapier +3 wręcz (1k6+1/18–20) lub lekka kusza +2 dystansowo (1k8/19–20)
Całkowity atak:
rapier +3 wręcz (1k6+1/18–20) lub lekka kusza +2 dystansowo (1k8/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
ciemność
Specjalne cechy:
odporność na elektryczność 5, ogień 5 oraz zimno 5, widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +1, Wola –1
Atrybuty:
S 13, Zr 13, Bd 12, Int 12, Rzt 9, Cha 6
Umiejętności:
Blefowanie +4, Ciche poruszanie się +1, Ukrywanie się +5, Zręczna dłoń +1 
Atuty:
Skupienie na broni (rapier)
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub banda (3–4)
Skala Wyzwania:
1/2
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle zły (dowolny)
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+1

Te istoty czasem na pierwszy rzut oka nic nie różni od ludzi. Nieliczne diablęta mają różki, igiełkowate zęby, czerwone oczy, rozszczepione stopy lub otacza je woń siarki. Każdy przedstawiciel tej rasy jest inny.
Walka
Diablęta to istoty podstępne, subtelne i lubujące się w spiskach. Najchętniej atakują z zasadzki, a jeśli to możliwe, unikają uczciwej walki.
Ciemność (zc): diablę może raz dziennie użyć ciemności (poziom czarującego równy poziomom klasowym).
Umiejętności: diablę otrzymuje premię rasową +2 do testów Blefowania oraz Ukrywania się.

Oto wartości atrybutów przedstawionego tu diablęcia wojownika przed zastosowaniem modyfikatorów rasowych: S 13, Zr 11, Bd 12, Int 10, Rzt 9, Cha 8.
Diablęta jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Zręczność +2, Intelekt +2, Charyzma –2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna diablęcia to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Umiejętności rasowe: diablę otrzymuje premię rasową +2 do testów Blefowania oraz Ukrywania się.
— Atuty rasowe: diablę otrzymuje atuty stosownie do poziomu klasowego.
— Specjalne ataki (patrz wcześniej): ciemność.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): odporność na elektryczność 5, ogień 5 oraz zimno 5.
— Automatyczne języki: piekielny, wspólny. Premiowe języki: elfi, gnomi, goblini, krasnoludzki, niziołczy, orkowy, smoczy.
— Ulubiona klasa: łotrzyk.
— Dostosowanie poziomu +1.
Płaszczowiec

Duże wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
6k8+18 (45 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
3 m (2 pola), latanie 12 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
19 (–1 rozmiar, +3 Zr, +7 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+13 
Atak:
Uderzenie ogonem +8 wręcz (1k6+5)
Całkowity atak:
Uderzenie ogonem +8 wręcz (1k6+5) oraz ugryzienie +3 wręcz (1k4+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m (1,5 m gryząc)
Specjalne ataki:
Jęk, omotanie ofiary
Specjalne cechy:
Poruszanie cieniami, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +5, Wola +7
Atrybuty:
S 21, Zr 16, Bd 17, Int 14, Rzt 15, Cha 15
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +12, Nasłuchiwanie +13, Spostrzegawczość +13, Ukrywanie się +8 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Zmysł walki 
Środowisko:
Podziemia
Występowanie:
Pojedynczo, garstka (3–6) lub mrowie (7–12)
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zwykle chaotyczny neutralny
Rozwój:
7–9 KW (duży); 10–18 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Gdy to stworzenie odpoczywa lub czyha na ofiarę, niemal nie sposób odróżnić go od zwyczajnego czarnego płaszcza (jego pazury z kości przypominającej słoniową wyglądają niczym kościane zapinki). Dopiero gdy stworzenie się rozwinie, ofiara pozna jego prawdziwą, straszną naturę.
Przeciętny płaszczowiec ma rozpiętość skrzydeł około 2,5 metra, a waży mniej więcej 50 kilogramów.
Płaszczowce mówią podwspólnym.
Walka
Płaszczowce większość czasu leżą spokojnie, wypatrując i nasłuchując ofiar. Jeśli mają do czynienia z pojedynczym przeciwnikiem, zwykle starają się owinąć wokół niego. W przypadku, gdy stają przeciw wielu wrogom, atakują ogonem, jęczą i poruszają cieniami. Kiedy już zmniejszą liczbę przeciwników, omotują ostatniego z nich. Jeżeli płaszczowców jest kilka, część z nich trzyma się z dala od walki i używa specjalnych zdolności, a reszta bierze udział w starciu wręcz.
Jęk (zw): Płaszczowiec może w standardowej akcji wydać z siebie niebezpieczny poddźwiękowy jęk. Zmieniając jego częstotliwość, wywołuje jeden z czterech efektów. Oczywiście same płaszczowce są niepodatne na te wpływające na umysł ataki dźwiękowe. Jeśli nie podano inaczej, na istotę, której powiedzie się rzut obronny, przez 24 godziny nie działa ten sam jęk danego płaszczowca. ST wszystkich rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Mdłości: Każdy w 9-metrowym stożku musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza, iż ofiarę ogarnęły mdłości oraz słabość. Pada ona na ziemię i przez 1k4+1 rundy odczuwa mdłości.
Osłabienie: Wszyscy w 18-metrowej fali automatycznie podlegają karze –2 do testów ataków oraz obrażeń. Ci, którzy słyszeli jęk przez więcej niż 6 kolejnych rund, muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 15) – nieudany oznacza wpadnięcie w trans, w trakcie którego nie są w stanie ani atakować, ani się bronić (co trwa dopóki jęk nie ustanie).
Strach: Wszyscy w 9-metrowej fali muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 15) – nieudany oznacza trwającą 2 rundy panikę.
Zamroczenie: Jedno stworzenie znajdujące się w odległości maksymalnie 9 metrów od płaszczowca musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza, że na 5 rund pada ofiarą mocy analogicznej do czaru unieruchomienie potwora. Nawet po udanym rzucie obronnym stworzenie musi wykonać go raz jeszcze, jeśli płaszczowiec znów wykorzysta ten efektu jęku.
Omotanie ofiary (zw): Płaszczowiec może próbować owinąć swe ciało wokół średniego lub mniejszego stworzenia (akcja standardowa). W tym celu próbuje doprowadzić do zwarcia, nie prowokując przy tym okazyjnego ataku. Jeśli zwycięży w teście zwarcia, uzyskuje trzymanie i gryzie omotaną ofiarę z premią do ataku +4. W tym czasie nadal może używać biczopodobnego ogona i uderzać nim inne cele.
Ataki wymierzone w płaszczowca, który omotał ofiarę, zadają połowę obrażeń potworowi, a połowę uwięzionej w nim istocie.
Poruszanie cieniami (zn): Płaszczowiec potrafi wpływać na cienie. Ta zdolność działa jedynie na zacienionych obszarach i ma trzy możliwe efekty.
Milczący obraz: Efekt kopiujący działanie zaklęcia milczący obraz (ST 15, poziom czarującego = 6). ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Zamglenie widoku: Płaszczowiec na 1k4 rundy korzysta z 1/4 ukrycia (ryzyko chybienia 20%).
Tańczące obrazy: Efekt kopiujący działanie zaklęcia lustrzane odbicie (poziom czarującego = 6).
Pożeracz 
 
Duży nieumarły (pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
12k12 (78 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
24 (–1 rozmiar, +15 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 24
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+19
Atak:
Pazury +15 wręcz (1k6+9)
Całkowity atak:
2 pazury +15 wręcz (1k6+9)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
Uwięzienie esencji, wysączenie energii, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Cechy nieumarłych, odbijanie czarów, odporność na czary 21, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +4, Wola +11
Atrybuty:
S 28, Zr 10, Bd — , Int 16, Rzt 16, Cha 17
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +15, Dyplomacja +5, Koncentracja +18, Nasłuchiwanie +18, Przeszukiwanie +10, Skakanie +24, Spostrzegawczość +18, Sztuka przetrwania +3 (+5 podążenie tropem), Wspinaczka +24, Wyczucie pobudek +11 
Atuty:
Czarowanie w walce, Doskonalsza inicjatywa, Skupienie na broni (pazury), Walka na oślep, Wyszkolenie w walce 
Środowisko:
Każde
Występowanie:
Pojedynczo
Skala Wyzwania:
11
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze neutralny zły
Rozwój:
13–24 KW (duży); 25–36 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Pożeracze czają się na Planie Eterycznym i Astralnym, z równą, sadystyczną radością atakując tubylców, jak i podróżników.
Pożeracze zwykle mierzą do 2,7 metra wzrostu, ważąc przy tym 250 kilogramów.
Te istoty mówią wspólnym.
Walka
Nawet gdyby pożeracz nie posiadał specjalnych zdolności, byłby straszliwym przeciwnikiem, gdyż jego kościste pazury są w stanie żywcem obdzierać ofiary ze skóry.
Wysączenie energii (zn): Żywe istoty, które pożeracz trafi atakiem pazurami lub za pomocą upiornej dłoni, otrzymują jeden negatywny poziom. Rzut obronny na Wytrwałość, w wyniku którego można pozbyć się negatywnego poziomu, ma ST 19. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Uwięzienie esencji (zn): Pożeracz zawdzięcza swą nazwę zdolności pochłaniania esencji życiowej przeciwników. Chcąc to uczynić, musi powstrzymać się od zwykłej walki wręcz i wykonać atak, którego celem jest właśnie uwięzienie esencji. Wymaga to normalnego testu ataku, lecz w wyniku trafienia ofiara nie otrzymuje żadnych obrażeń. Musi ona za to wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 19) – nieudany oznacza natychmiastową śmierć. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Esencja zabitego stworzenia zostaje uwięziona w tułowiu pożeracza, za jego żebrami. Malutka postać przybiera wówczas rysy ofiary. Istota, której esencję stwór uwięził, nie może zostać ani wskrzeszona, ani doświadczyć zmartwychwstania. Uwolnić jest ją w stanie jedynie cud, ograniczone życzenie lub życzenie – czary te przy okazji niszczą pożeracza. Stwór może w danym czasie więzić esencję tylko jednej istoty.
Uwięziona esencja zapewnia pożeraczowi pewną ilość mocy – może użyć pięciu zdolności czaropodobnych na każdą Kostkę Wytrzymałości lub poziom ofiary. Gdy energia ta jest używana, wykorzystana i splugawiona dusza powoli obumiera, aż w końcu znika. Esencja ofiary otrzymuje jeden negatywny poziom na każde pięć użyć zdolności czaropodobnych. Gdy liczba negatywnych poziomów będzie równa całkowitej liczbie Kostek Wytrzymałości lub poziomów uwięzionego, esencja ulega zniszczeniu. Uwolniona i przywrócona do życia istota musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 19) za każdy otrzymany negatywny poziom – każda porażka oznacza permanentną utratę poziomu.
Zdolności czaropodobne: Na początku każdego spotkania zakłada się, że uwięziona w pożeraczu esencja posiada 3k4+3 poziomy (co wystarcza na 40 do 75 użyć zdolności czaropodobnych). Raz w rundzie pożeracz może użyć jednej z wymienionych tu mocy: dezorientacja (ST 17), dotyk ghoula (ST 15), kontrolowanie nieumarłych (ST 20), promień osłabienia (ST 14), słabszy planarny sojusznik, sugestia (ST 16), upiorna dłoń, widzenie prawdy. Poziom czarującego = 18. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Odbijanie czarów (zn): Esencja uwięzionej istoty zapewnia pożeraczowi pewną magiczną ochronę. Jeśli zostanie na niego rzucone któreś z wymienionych dalej zaklęć (musi nastąpić przełamanie odporności na czary), nie działa ono na stwora, lecz na esencję uwięzionej istoty: dezorientacja, hipnoza, labirynt, magiczny słój, młot chaosu, przejmująca rozpacz, rozproszenie zła, strach, sugestia, święte słowo, uwięzienie duszy, uwięzienie, wygnanie, wykrycie myśli, zadanie/misja, zdominowanie osoby oraz jakakolwiek forma zauroczenia bądź przymusu. W wielu przypadkach skutecznie neguje to działanie czaru (zauroczenie esencji uwięzionej istoty nic nie daje). W niektórych jednak (na przykład: wygnanie) uwięziona esencja może zostać usunięta, przez co pożeracz starci swe magiczne moce – oczywiście dopóki nie pożre kolejnej istoty.
Półczart
Półczarty nigdy nie wyglądają ładnie. Ich ciało pokrywają łuski, z głów wyrastają rogi, z pleców nietoperzowate skrzydła, mają płonące krwawą czerwienią oczy, otacza je silny odór lub też noszą inny wyraźny znak skażenia złem.
Tworzenie półczarta
“Półczart” to dziedziczony szablon, który można dodać do każdego posiadającego ciało fizyczne żywego stworzenia o Intelekcie wartości przynajmniej 4 i charakterze innym niż dobry (istotę, na którą nałożony zostanie szablon, nazywamy stworzeniem bazowym).
Jeśli nie stwierdzono inaczej, półczart wykorzystuje wszystkie statystyki oraz specjalne zdolności stworzenia bazowego.
Rozmiar i typ: typ zmienia się na przybysza. Nie przeliczaj na nowo Kostek Wytrzymałości, bazowej premii do ataku czy rzutów obronnych stworzenia. Rozmiar nie ulega zmianie. Półczarty to zwykle normalni rodowici przybysze.
Szybkość: półczart posiada błoniaste skrzydła, za pomocą których lata z podwojoną bazową szybkością naziemną stworzenia bazowego (przeciętna zwrotność). Jeżeli bazowe stworzenie posiada szybkość latania, to użyj tej ostatniej.
Klasa Pancerza: naturalny pancerz zwiększa się o +1 (co kumuluje się z premią z naturalnego pancerza, jaką posiada bazowe stworzenie).
Atak: półczart może atakować dwa razy pazurami i raz gryząc. Pierwszy z wymienionych ataków to jego podstawowa broń naturalna. Jeżeli bazowe stworzenie może używać oręża, półczart zachowuje tę umiejętność. Półczart walczący bez broni, wykonując akcję ataku używa pazurów. Kiedy posiada oręż, zwykle walczy za jego pomocą.
Całkowity atak: półczart walczący bez broni w akcji całkowitego ataku wyprowadza oba ataki pazurami i jeden raz gryzie. Uzbrojony w oręż w podstawowym ataku używa danej broni, a ugryzienie staje się wówczas naturalnym drugorzędnym atakiem. Jeżeli nie trzyma niczego w ręce, wyprowadza dodatkowy naturalny drugorzędny atak.
Obrażenia: półczart atakuje pazurami i gryząc. Jeśli bazowe stworzenie nie atakuje w ten sposób, należy wykorzystać wartości podane w tabeli. W innym przypadku pod uwagę bierze się wyższe liczby – albo obrażenia zadawane przez stworzenie bazowe, albo podane w tabeli.

Rozmiar
Obrażenia od ugryzienia
Obrażenia od ataku pazurami
Filigranowy
1
— 
Drobny
1k2
1
Malutki
1k3
1k2
Mały
1k4
1k3
Średni
1k6
1k4
Duży
1k8
1k6
Wielki
2k6
1k8
Olbrzymi
3k6
2k6
Kolosalny
4k6
3k6

Specjalne ataki: półczart zachowuje wszystkie specjalne ataki stworzenia bazowego, a ponadto otrzymuje następujący specjalny atak.
Ugodzenie dobra (zn): raz dziennie półczart może wyprowadzić w dobrego przeciwnika normalny atak wręcz i spowodować dodatkowe obrażenia w liczbie równej jego KW (maksymalnie +20).
Zdolności czaropodobne: półczart o Intelekcie albo Roztropności wartości co najmniej 8 posiada pewne zdolności czaropodobne zależne od jego Kostek Wytrzymałości, tak jak to podano w pobliskiej tabeli. Zdolności się kumulują. Jeśli nie stwierdzono inaczej, z danej mocy może korzystać raz dziennie. Poziom czarującego = KW istoty. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.

KW
Zdolności
1–2
Ciemność 3/dzień
3–4
Profanacja
5–6
Przeklęta plaga
7–8
Trucizna 3/dzień
9–10
Zakażenie
11–12
Bluźnierstwo
13–14
Przeklęta aura 3/dzień, przeklęcie
15–16
Ohydne usychanie
17–18
Przyzwanie potwora IX (tylko czarty)
19–20
Zniszczenie

Specjalne cechy: półczart zachowuje wszystkie specjalne cechy stworzenia bazowego, a ponadto otrzymuje następujące moce:
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Niepodatność na trucizny.
— Odporność na elektryczność 10, kwas 10, ogień 10 i zimno 10.
— Redukcja obrażeń: 5/magia (gdy KW równe 11 lub mniej) lub 10/magia (gdy KW równe 12 i więcej).
— Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną półczarta traktuje się jak broń magiczną.
— Odporność na czary równa KW + 10 (maksymalnie 35).
Atrybuty: wartości atrybutów stworzenia bazowego ulegają następującym modyfikacjom: S +4, Zr +4, Bd +2, Int +4, Cha +2.
Umiejętności: półczart otrzymuje punkty umiejętności jak przybysz i posiada je w liczbie (8 + modyfikator z Int) × (KW +3). W tych obliczeniach nie należy używać Kostek Wytrzymałości wynikających z poziomów klasowych – półczarty otrzymują punkty umiejętności przybysza za rasowe Kostki Wytrzymałości oraz normalną ich liczbę za poziomy klasowe. Umiejętności z listy stworzenia bazowego należy traktować jak klasowe, a pozostałe jak międzyklasowe.
Skala Wyzwania: KW 4 lub mniej – jak stworzenie bazowe +1; KW od 5 do 10 – jak stworzenie bazowe +2; KW 11 i więcej – jak stworzenie bazowe +3.
Charakter: zawsze zły (dowolny).
Dostosowanie poziomu: +4.
Półniebianin
Półniebianie to zawsze istoty przystojne i piękne. Mają złotą skórę, błyszczące oczy, anielskie skrzydła lub inne znaki świadczące o niezwykłym pochodzeniu.
Tworzenie półniebianina
“Półniebianin” to dziedziczony szablon, który można dodać do każdego posiadającego ciało fizyczne żywego stworzenia o Intelekcie wartości przynajmniej 4 i charakterze innym niż zły (istotę, na którą nałożony zostanie szablon, nazywamy stworzeniem bazowym).
Jeśli nie stwierdzono inaczej, półniebianin wykorzystuje wszystkie statystyki oraz specjalne zdolności stworzenia bazowego.
Rozmiar i typ: typ zmienia się na przybysza. Nie przeliczaj na nowo Kostek Wytrzymałości, bazowej premii do ataku czy rzutów obronnych stworzenia. Rozmiar nie ulega zmianie. Półniebianie to zwykle normalni rodowici przybysze.
Szybkość: półniebianin posiada pierzaste skrzydła, za pomocą których lata z podwojoną bazową szybkością naziemną stworzenia bazowego (dobra zwrotność). Jeżeli bazowe stworzenie posiada szybkość latania, to użyj tej ostatniej.
Klasa Pancerza: naturalny pancerz zwiększa się o +1 (co kumuluje się z premią z naturalnego pancerza, jaką posiada bazowe stworzenie).
Specjalne ataki: półniebianin zachowuje wszystkie specjalne ataki stworzenia bazowego, a ponadto otrzymuje następujące specjalne ataki:
Światło dnia (zn): półniebianin może używać na życzenie światła dnia (jak czaru).
Ugodzenie zła (zn): raz dziennie półniebianin może wyprowadzić w złego przeciwnika normalny atak wręcz i spowodować dodatkowe obrażenia w liczbie równej jego KW (maksymalnie +20).
Zdolności czaropodobne: półniebianin o Intelekcie albo Roztropności wartości co najmniej 8 posiada pewne zdolności czaropodobne zależne od jego Kostek Wytrzymałości, jak to podano w pobliskiej tabeli. Zdolności się kumulują. Jeśli nie stwierdzono inaczej, z danej mocy może korzystać raz dziennie. Poziom czarującego = KW istoty. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.

KW
Zdolności
1–2
Ochrona przed złem 3/dzień, błogosławieństwo
3–4
Wspomożenie, wykrycie zła
5–6
Leczenie poważnych ran, neutralizacja trucizny
7–8
Święte ugodzenie, przełamanie choroby
9–10
Rozproszenie zła
11–12
Święte słowo
13–14
Święta aura 3/dzień, uświęcenie
15–16
Zbiorowe zauroczenie potwora
17–18
Przyzwanie potwora IX (tylko niebianie)
19–20
Zmartwychwstanie

Specjalne cechy: Półniebianin zachowuje wszystkie specjalne cechy stworzenia bazowego, a ponadto otrzymuje następujące moce:
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Niepodatność na choroby.
— Odporność na elektryczność 10, kwas 10 i zimno 10.
— Redukcja obrażeń: 5/magia (gdy KW równe 11 lub mniej) lub 10/magia (gdy KW równe 12 i więcej).
— Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną półniebianina traktuje się jak oręż magiczny.
— Odporność na czary równa KW + 10 (maksymalnie 35).
— Premia rasowa +4 do rzutów obronnych na Wytrwałość na trucizny.
Atrybuty: wartości atrybutów stworzenia bazowego ulegają następującym modyfikacjom: S +4, Zr +2, Bd +4, Int +2, Rzt +4, Cha +4.
Umiejętności: półniebianin otrzymuje punkty umiejętności jak przybysz i posiada je w liczbie (8 + modyfikator z Int) × (KW +3). W tych obliczeniach nie należy używać Kostek Wytrzymałości wynikających z poziomów klasowych – półniebianie otrzymują punkty umiejętności przybysza za rasowe Kostki Wytrzymałości oraz normalną ich liczbę za poziomy klasowe. Umiejętności z listy stworzenia bazowego należy traktować jak klasowe, a pozostałe jak międzyklasowe.
Skala Wyzwania: KW 5 lub mniej – jak stworzenie bazowe +1; KW od 6 do 10 – jak stworzenie bazowe +2; KW 11 i więcej – jak stworzenie bazowe +3.
Charakter: zawsze dobry (dowolny).
Dostosowanie poziomu: jak stworzenie bazowe +4.
Półsmok
Półsmoki zawsze są potężniejsze od pobratymców, w których żyłach nie płynie tak można krew. Wygląd zdradza ich prawdziwą naturę – mają łuski, pociągłe twarze, gadzie oczy oraz duże zęby i pazury. Czasami posiadają także skrzydła.
Tworzenie półsmoka
“Półsmok” to dziedziczony szablon, który można dodać do każdego posiadającego ciało fizyczne żywego stworzenia (istotę, na którą nałożony zostanie szablon, nazywamy stworzeniem bazowym).
Jeśli nie stwierdzono inaczej, półsmok wykorzystuje wszystkie statystyki oraz specjalne zdolności stworzenia bazowego.
Rozmiar i typ: typ zmienia się na smoka. Rozmiar nie ulega modyfikacji. Nie przeliczaj na nowo bazowej premii do ataku czy rzutów obronnych stworzenia.
Kostka Wytrzymałości: rasowa KW bazowego stworzenia rośnie o jedną kategorię, do maksymalnie k12. Klasowe KW nie ulegają zmianie.
Szybkość: półsmok rozmiaru przynajmniej dużego posiada skrzydła, za pomocą których lata z podwojoną szybkością naziemną, maksymalnie 36 metrów (przeciętna zwrotność). Półsmok rozmiaru średniego lub mniejszego nie posiada skrzydeł.
Klasa Pancerza: naturalny pancerz zwiększa się o +4.
Atak: półsmok może atakować dwa razy pazurami i raz gryząc. Pierwszy z wymienionych ataków to jego podstawowa broń naturalna. Jeżeli bazowe stworzenie może używać oręża, półsmok zachowuje tę umiejętność. Półsmok walczący bez broni, wykonując akcję ataku używa pazurów. Kiedy posiada oręż, zwykle walczy za jego pomocą.
Całkowity atak: półsmok walczący bez broni w akcji całkowitego ataku wyprowadza oba ataki pazurami i jeden raz gryzie. Uzbrojony w oręż w podstawowym ataku używa danej broni, a ugryzienie staje się wówczas naturalnym drugorzędnym atakiem. Jeżeli nie trzyma niczego w ręce, wyprowadza dodatkowy naturalny drugorzędny atak.
Obrażenia: półsmok atakuje pazurami i gryząc. Jeśli bazowe stworzenie nie atakuje w ten sposób, należy wykorzystać wartości podane w tabeli. W innym przypadku pod uwagę bierze się wyższe liczby – albo obrażenia zadawane przez stworzenie bazowe, albo podane w tabeli.

Rozmiar
Obrażenia od ugryzienia
Obrażenia od ataku pazurami
Filigranowy
1
— 
Drobny
1k2
1
Malutki
1k3
1k2
Mały
1k4
1k3
Średni
1k6
1k4
Duży
1k8
1k6
Wielki
2k6
1k8
Olbrzymi
3k6
2k6
Kolosalny
4k6
3k6

Specjalne ataki: półsmok zachowuje wszystkie specjalne ataki stworzenia bazowego, a ponadto otrzymuje dodatkowo broń oddechową zależną od rodzaju smoka (patrz pobliska tabela). Może jej użyć raz dziennie. Broń oddechowa półsmoka powoduje 6k8 obrażeń. Udany rzut obronny na Refleks (ST 10 + 1/2 rasowych KW półsmoka + jego modyfikator z Bd) zmniejszają liczbę ran o połowę.

Typ smok
Broń oddechowa
Biały
9-metrowy stożek zimna
Błękitny
18-metrowy strumień (linia) błyskawicy
Czarny
18-metrowy strumień (linia) kwasu
Czerwony
9-metrowy stożek ognia
Miedziany
18-metrowy strumień (linia) kwasu
Mosiężny
18-metrowy strumień (linia) ognia
Spiżowy
18-metrowy strumień (linia) błyskawicy
Srebrny
9-metrowy stożek zimna
Zielony
9-metrowy stożek gazu powodującego korozję (kwas)
Złoty
9-metrowy stożek ognia

Specjalne cechy: półsmok zachowuje wszystkie specjalne cechy stworzenia bazowego, a ponadto widzi w słabym świetle oraz w ciemnościach (zasięg 18 metrów). Jest także niepodatny na uśpienie i paraliż oraz ma dodatkowe niepodatności zależne od typu smoka.

Typ smok
Niepodatność
Typ smok
Niepodatność
Biały
Zimno
Miedziany
Kwas
Błękitny
Elektryczność
Mosiężny
Ogień
Czarny
Kwas
Spiżowy
Elektryczność
Czerwony
Ogień
Srebrny
Zimno
Zielony
Kwas
Złoty
Ogień

Atrybuty: wartości atrybutów stworzenia bazowego ulegają następującym modyfikacjom: S +8, Bd +2, Int +2, Cha +2.
Umiejętności: półsmok otrzymuje punkty umiejętności jak smok i posiada je w liczbie (6 + modyfikator z Int) × (KW +3). W tych obliczeniach nie należy używać Kostek Wytrzymałości wynikających z poziomów klasowych – półsmoki otrzymują punkty umiejętności smoka za rasowe Kostki Wytrzymałości oraz normalną ich liczbę za poziomy klasowe. Umiejętności z listy stworzenia bazowego należy traktować jak klasowe, a pozostałe jak międzyklasowe.
Środowisko: jak stworzenie bazowe lub jak smok danego typu.
Skala Wyzwania: jak stworzenie bazowe + 2 (minimum 3).
Charakter: jak smok danego typu.
Dostosowanie poziomu: jak stworzenie bazowe +3.
Przetrawiacz
 
Średnia magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
8k10+24 (68 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
18 m (12 pól)
Klasa Pancerza:
17 (+2 Zr, +5 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+11
Atak:
Pazury +11 wręcz (1k8+4)
Całkowity atak:
Pazury +11 wręcz (1k8+4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Plucie kwasem
Specjalne cechy:
Niepodatność na kwas, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +10, Wola +3
Atrybuty:
S 17, Zr 15, Bd 17, Int 2, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Skakanie +21, Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +9 
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Czujność, Doskonalsza inicjatywa 
Środowisko:
Lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
Pojedynczo lub sfora (3–6)
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
Żaden
Charakter:
Zawsze neutralny
Rozwój:
9–12 KW (średni); 13–24 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Potwór mierzy około 1,5 metra wysokości, a jego długość – od pyska do końca ogona – wynosi mniej więcej 240 centymetrów. Waży średnio 175 kilogramów.
Walka
Przetrawiacz to maszyna do zbijania i pożerania. Gdy nie jest głodny (co zdarza się niezwykle rzadko), kryje się i unika innych stworzeń. Kiedy poluje, rozgląda się za odpowiednią ofiarą, a następnie szarżuje i strzyka kwasem. Jeśli pierwszy atak to za mało, by zabić zwierzynę, rozdziera ją tylnymi łapami, czekając na chwilę, gdy znów będzie mógł użyć kwasu.
Plucie kwasem (zw): Przetrawiacz strzyka kwasem w 6-metrowym stożku, powodując 4k8 obrażeń wszystkim istotom na wspomnianym obszarze. Stwór ma prawo pluć żrącą substancją raz na 1k4 rundy. Przetrawiacz może również strzyknąć skondensowanym kwasem w pojedynczy cel znajdujący się w odległości do 1,5 metra, zadając mu 8k8 obrażeń. W obu wypadkach udany rzut obronny na Refleks (ST 17) zmniejsza o połowę liczbę ran. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Umiejętności: Ubarwienie przetrawiacza zapewnia mu premię rasową +4 do testów Ukrywania się. Posiada ponadto premię rasową +4 do testów Skakania.
Pseudosmok
 
Malutki smok
Kostka Wytrzymałości:
2k12+2 (15 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
4,5 m (3 pola), latanie 18 m (dobra)
Klasa Pancerza:
18 (+2 rozmiar, +2 Zr, +4 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+2/–8
Atak:
żądło +4 wręcz (1k3–2 plus trucizna)
Całkowity atak:
żądło +4 wręcz (1k3–2 plus trucizna) oraz ugryzienie –1 wręcz (1)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm (1,5 m ogonem)
Specjalne ataki:
trucizna
Specjalne cechy:
niepodatność na uśpienie i paraliż, odporność na czary 19, ślepozmysł 18 m, telepatia 18 m, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +5, Wola +4
Atrybuty:
S 6, Zr 15, Bd 13, Int 10, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Dyplomacja +2, Nasłuchiwanie +9, Przeszukiwanie +6, Spostrzegawczość +9, Sztuka przetrwania +1 (+3 podążenie tropem), Ukrywanie się +20*, Wyczucie pobudek +7 
Atuty:
Czujność, Finezja w broniP
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub stadko (3–5)
Skala Wyzwania:
1
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny dobry
Rozwój:
3–4 KW (malutki)
Dostosowanie poziomu:
+3

Ich ciała mają około 30 centymetrów długości, do czego należy doliczyć 60-centymetrowy ogon. Ważą jakieś 3,5 kilograma.
Tego rodzaju istota potrafi porozumiewać się telepatycznie i wydawać zwierzęce odgłosy.
Walka
Ugryzienie pseudosmoka nie jest zbyt przyjemne, lecz ich podstawowa broń to zakończony żądłem ogon.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 14, początkowy efekt – uśpienie na 1 minutę, drugorzędny efekt – uśpienie na 1k3 godziny. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +2.
Ślepozmysł (zw): dzięki zmysłom innym niż wzrok (w znacznej mierze dzięki słuchowi i węchowi, ale również wyczuwając drgania i inne zmiany w otoczeniu) pseudosmok jest w stanie dokładnie lokalizować istoty w promieniu 18 metrów wokół siebie. Niemniej przeciwnicy zachowują względem stworzenia całkowite ukrycie, chyba że istota normalnie je widzi.
Telepatia (zn): pseudosmok może komunikować się telepatycznie z dowolnym stworzeniem, które mówi leśnym lub wspólnym i które znajduje się w promieniu 18 metrów od niego.
Umiejętności: pseudosmok posiada zdolność cechującą kameleony, która zapewnia mu premię rasową +4 do testów Ukrywania się.
* W lasach i na terenach porośniętych roślinnością wspomniana premia wzrasta do +8.
Purpurowy robal
 
Olbrzymia magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
16k10+112 (200 pw)
Inicjatywa:
–2
Szybkość:
6 m (4 pola), rycie 6 m, pływanie 3 m
Klasa Pancerza:
19 (–4 rozmiar, –2 Zr, +15 naturalny), dotyk 4, nieprzygotowany 19
Bazowy atak/zwarcie:
+16/+40
Atak:
ugryzienie +25 wręcz (2k8+12)
Całkowity atak:
ugryzienie +25 wręcz (2k8+12) oraz żądło +20 wręcz (2k6+6 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
6 m/4,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, połykanie w całości, trucizna 
Specjalne cechy:
wyczuwanie drgań 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +17, Ref +8, Wola +4
Atrybuty:
S 35, Zr 6, Bd 25, Int 1, Rzt 8, Cha 8
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +18, Pływanie +20
Atuty:
Doskonalsza szarża byka, Imponujący cios, Potężny atak, Rozszczepienie, Skupienie na broni (ugryzienie), Skupienie na broni (żądło) 
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
12
Skarb:
brak monet, 50% dóbr (tylko kamienie), brak przedmiotów
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
16–32 KW (olbrzymi); 33–48 KW (kolosalny)
Dostosowanie poziomu:
— 

Dorosły purpurowy robal mierzy przeciętnie 1,5 metra średnicy i 24 metry długości, ważąc przy tym około 20 ton. Jego ogon kończy się jadowitym żądłem.
Walka
Podczas walki purpurowy robal zwija się w kłębek o średnicy 6 metrów, po czym gryzie i żądli każdego, kto znajdzie się w jego zasięgu.
Doskonalsze łapanie (zw): purpurowy robal, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo w następnej rundzie próbować połykać w całości.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 25, początkowy efekt – 1k6 S, drugorzędny efekt – 2k6 S. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Połykanie w całości (zw): purpurowy robal może połknąć złapanego przeciwnika rozmiaru mniejszego niż jego – w tym celu musi wykonać udany test zwarcia.
Połknięta istota otrzymuje w każdej rundzie 2k8+12 obrażeń miażdżonych i 8 obrażeń od kwasu – to efekt przebywania we wnętrznościach robala. Ofiara może próbować się wydostać, używając lekkiej broni tnącej lub kłującej i zadając wnętrznościom stwora 25 obrażeń (KP 17). Jeśli ofiara wydostanie się z żołądka, kurczące się mięśnie zamykają otwór – kolejny połknięty przeciwnik również musi wyciąć sobie drogę na wolność.
W żołądku olbrzymiego robala zmieszczą się 2 duże, 8 średnich, 32 małe, 128 malutkich i 512 drobnych lub mniejszych istot.
Umiejętności: purpurowy robal posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Rakszasa
 
Średni przybysz (rodowity)
Kostka Wytrzymałości:
7k8+21 (52 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
21 (+2 Zr, +9 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 19
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+8
Atak:
pazury +8 wręcz (1k4+1)
Całkowity atak:
2 pazury +8 wręcz (1k4+1) oraz ugryzienie +3 wręcz (1k6)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
czary, wykrycie myśli 
Specjalne cechy:
odporność na czary 27, redukcja obrażeń 15/dobro i kłute, widzenie w ciemnościach 18 m, zmiana kształtów 
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +7, Wola +6
Atrybuty:
S 12, Zr 14, Bd 16, Int 13, Rzt 13, Cha 17
Umiejętności:
Blefowanie +17*, Ciche poruszanie się +13, Czarostwo +11, Dyplomacja +7, Koncentracja +13, Nasłuchiwanie +13, Przebieranie +17 (+19 udawanie)*, Spostrzegawczość +11, Wyczucie pobudek +11, Występy (oratorstwo) +13, Zastraszanie +5 
Atuty:
Czarowanie w walce, Czujność, Uniki 
Środowisko:
bagna w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
10
Skarb:
standardowe monety; podwójne dobra; standardowe przedmioty
Charakter:
zawsze praworządny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+7

Bliższe przyjrzenie się rakszasie pozwala dostrzec, że jego dłonie są odwrócone, to znaczy ich wierzch znajduje się tam, gdzie u człowieka jej spód.
Typowy przedstawiciel tej rasy jest wzrostu i wagi podobnej do ludzkiej.
Te stworzenia mówią piekielnym, podwspólnym i wspólnym.
Walka
Rakszasa uważa walkę wręcz za niegodną. Jeśli się jednak w nią zaangażuje, atakuje ostrymi pazurami i gryzie potężną paszczą. Jeśli to możliwe, stara się unikać bezpośrednich starć, wykorzystując swe rozliczne zdolności.
Wykrycie myśli (zn): rakszasa może nieustająco wykrywać myśli jakby używał zaklęcia (poziom czarującego = 18; Wola ST 15 neguje). Istota ma prawo “włączyć” i “wyłączyć” tę zdolność w akcji darmowej. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Czary: rakszasa rzuca czary jak zaklinacz 7. poziomu.
Typowe znane czary zaklinacza (6/7/7/5; ST rzutu obronnego 13 + poziom czaru): 0 – dłoń maga, dotyk zmęczenia, odczytanie magii, odporność, światło, wiadomość, wykrycie magii; 1 – magiczny pocisk, milczący obraz, tarcza, zauroczenie osoby, zbroja maga; 2 – kwasowa strzała, niewidzialność, wytrzymałość niedźwiedzia; 3 – przyspieszenie, sugestia.
Zmiana kształtów (zn): rakszasa może na życzenie przybierać inne humanoidalne kształty lub powrócić do swej naturalnej postaci (akcja standardowa). W postaci humanoida traci ataki pazurami i ugryzieniem (niemniej często w zastępstwie wyposaża się w broń i zbroję). Rakszasa może pozostawać w nowej formie dowolnie długo, czyli dopóki nie przybierze innej postaci. Zmiany kształtów nie sposób rozproszyć, ale stwór po śmierci powraca do naturalnej postaci. Zaklęcie widzenie prawdy ujawnia naturalną formę rakszasy.
Umiejętności: rakszasa posiada premię rasową +4 do testów Blefowania i Przebierania.
* Wykorzystując zmianę kształtów rakszasa zyskuje dodatkową premię z okoliczności +10 do testów Przebierania. Jeśli czyta w myślach przeciwnika, premiado testów Blefowania oraz Przebierania wzrasta o kolejne +4.
Rakszasowie jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła +2, Zręczność +4, Budowa +6, Intelekt +2, Roztropność +2, Charyzma +6.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna rakszasy to 12 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: rakszasa rozpoczyna z siedmioma poziomami przybysza, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 7k8, bazową premię do ataku +7 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +5, Ref +5 i Wola +5.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez rakszasa poziomy przybysza zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 10 × (8 + modyfikator z Int). Umiejętności klasowe to – Blefowanie, Ciche poruszanie się, Nasłuchiwanie, Przebieranie, Spostrzegawczość, Wyczucie pobudek oraz Występy. Rakszasa posiada premię rasową +4 do testów Blefowania i Przebierania oraz zyskuje dodatkowe premie, gdy używa zmiany kształtów (+10 do testów Przebierania) oraz wykrycie myśli (+4 do testów Blefowania i Przebierania).
— Atuty rasowe: posiadane przez rakszasa poziomy przybysza zapewniają mu trzy atuty.
— Premia z naturalnego pancerza +9.
— Broń naturalna: ugryzienie (1k6) oraz 2 pazury (1k4).
— Wykrycie myśli (zn): ST rzutu obronnego wynosi 13 + modyfikator z Cha.
— Czary: rakszasa rzuca czary jak zaklinacz 7. poziomu. Jeśli bohater awansuje na poziomy zaklinacza, kumulują się one z bazowymi możliwościami czarowymi istot, jeśli chodzi o znane zaklęcia, czary na dzień oraz inne efekty zależne od poziomu czarującego. Bohater będący rakszasą do określenia potęgi chowańca używa sumy rasowych poziomów czarującego oraz poziomów klasowych.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): odporność na czary równa 27 + poziomy klasowe, redukcja obrażeń 15/dobro i kłute, zmiana kształtów
— Automatyczne języki: piekielny, wspólny. Premiowe języki: leśny, podwspólny.
— Ulubiona klasa: zaklinacz.
— Dostosowanie poziomu +7.
Rast
 
Średni przybysz (ognia, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
4k8+7 (25 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
1,5 m (1 pole), latanie 18 m (dobra)
Klasa Pancerza:
15 (+1 Zr, +4 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+6
Atak:
pazury +6 wręcz (1k4+2) lub ugryzienie +6 wręcz (1k8+3)
Całkowity atak:
4 pazury +6 wręcz (1k4+2) lub ugryzienie +6 wręcz (1k8+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, paraliżujący wzrok, wysysanie krwi 
Specjalne cechy:
latanie, niepodatność na ogień, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +5, Wola +5
Atrybuty:
S 14, Zr 12, Bd 13, Int 3, Rzt 13, Cha 12
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +8, Nasłuchiwanie +8, Spostrzegawczość +8, Ukrywanie się +8 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Twardość
Środowisko:
Plan Żywiołu Ognia
Występowanie:
pojedynczo, para lub chmara (3–6)
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
5–6 KW (średni); 7–12 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Mają od dziesięciu do piętnastu łap zakończonych pojedynczymi pazurami, a jednocześnie mogą skutecznie używać tylko czterech kończyn.
Ciało stwora ma wielkość dużego psa. Podobnego rozmiaru jest jego głowa. Waży mniej więcej 100 kilogramów.
Walka
Rasty paraliżują tylu wrogów, ilu tylko zdołają, po czym atakują tych, którzy się jeszcze ruszają. Rast może używać kłów lub pazurów, lecz nie równocześnie w tej samej rundzie.
Paraliżujący wzrok (zn): zasięg 9 metrów, paraliż na 1k6 rund, Wytrwałość ST 13 neguje. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Doskonalsze łapanie (zw): rast, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji nie prowokując okazyjnego ataku.
Wysysanie krwi (zw): rast w każdej rundzie zachowania trzymania wysysa ze łapanej ofiary krew, powodując obniżenie Budowy o 1 punkt.
Latanie (zn): rast może przestać latać lub znów zacząć to robić w darmowej akcji. Jeśli utraci tę zdolność, spada na ziemię i może w każdej rundzie wykonać tylko jedną akcję (albo ruchu, albo ataku).
Rawid
 
Średni przybysz (pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+3 (16 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 18 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
25 (+15 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 25
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+4
Atak:
uderzenie ogonem +4 wręcz (1k6+1 plus pozytywna energia) lub dotknięcie ogonem +4 dotykowy wręcz (pozytywna energia)
Całkowity atak:
uderzenie ogonem +4 wręcz (1k6+1 plus pozytywna energia) oraz pazury +2 wręcz (1k4 plus pozytywna energia); lub dotknięcie ogonem +4 dotykowy wręcz (pozytywna energia) oraz dotknięcie pazurami +2 dotykowy wręcz (pozytywna energia)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
ożywienie przedmiotów, uderzenie pozytywnej energii 
Specjalne cechy:
latanie, niepodatność na ogień, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +3, Wola +4
Atrybuty:
S 13, Zr 10, Bd 13, Int 7, Rzt 12, Cha 14
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +7, Sztuka przetrwania +7, Ukrywanie się +6, Używanie lin +0 (+2 względem pęt), Wyzwalanie się +6 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Wielokrotny atak
Środowisko:
Plan Pozytywnej Energii
Występowanie:
pojedynczo (1 plus przynajmniej 1 ożywiony przedmiot)
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
4 KW (średni); 5–9 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Rawidy to niezwykłe istoty wywodzące się z Planu Pozytywnej Energii, które potrafią samym swym dotykiem ożywiać przedmioty. Tymże dotykiem przekazują również pozytywną energię.
Rawidy, które trafiły na Plan Materialny, kręcą się po nim bez celu, a za nimi podążają ożywione przez nie przedmioty.
Przeciętna istota tego rodzaju mierzy jakieś 2,1 metra długości i waży nieco ponad 35 kilogramów.
Walka
Rawidy walczą jedynie w samoobronie. Nie należą do istot szczególnie potężnych, lecz zawsze towarzyszy im przynajmniej jeden ożywiony przedmiot, który gotów jest ich bronić.
Uderzenie pozytywnej energii (zn): rawid może poprzez atak dotykowy, trafienie pazurami lub walnięcie ogonem nasączyć ofiarę pozytywną energią. Żywe istoty czują tylko nieprzyjemne mrowienie, a nieumarli (nawet bezcielesni) otrzymują 2k10 obrażeń.
Ożywienie przedmiotów (zn): raz na rundę losowy przedmiot w promieniu 6 metrów od rawida ulega ożywieniu – analogicznie do działania zaklęcia ożywienie przedmiotów (poziom czarującego = 20). Owe obiekty ze wszystkich sił bronią później rawida, lecz ten nie jest dość inteligentny, by nakazywać im stosowanie jakieś złożonej taktyki.
Latanie (zn): rawid może przestać latać lub znów zacząć to robić w darmowej akcji. Jeśli utraci tę zdolność, spada na ziemię i może w każdej rundzie wykonać tylko jedną akcję (albo ruchu, albo ataku).
Atuty: rawid posiada atut Wielokrotny atak choć nie spełnia wymagania dotyczącego posiadania trzech naturalnych rodzajów broni.
Rdzewiacz
 
Średnie wynaturzenie
Kostka Wytrzymałości:
5k8+5 (27 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
18 (+3 Zr, +5 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+3
Atak:
dotknięcie czułkiem +3 wręcz (rdzewienie)
Całkowity atak:
dotknięcie czułkiem +3 wręcz (rdzewienie) oraz ugryzienie –2 wręcz (1k3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
rdzewienie
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +4, Wola +5
Atrybuty:
S 10, Zr 17, Bd 13, Int 2, Rzt 13, Cha 8
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +7
Atuty:
Czujność, Tropienie
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
6–8 KW (średni); 9–15 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Skóra tych stworów ma barwę od jasnobrązowej na podbrzuszu do rdzawoczerwonej na grzbiecie. Z głowy rdzewiaczy wyrastają dwie chwytne czułki, których dotyk powoduje korozję metalu.
Rdzewiacz zwykle ma 1,5 m długości, 90 centymetrów wysokości, a waży 100 kilogramów.
Walka
Rdzewiacz wyczuwa metalowe przedmioty na dystans 27 metrów. Jeśli poczuje coś metalowego, rzuca się w danym kierunku, próbując możliwie najszybciej dotknąć przedmiotu czułkiem. Nie poddaje się łatwo. Jeżeli czuje, że poszukiwacze przygód wciąż posiadają metalowe rzeczy, może ich ścigać dłuższy czas. Najczęściej jednak zatrzymuje się, by pożreć dopiero co skorodowany metal.
Stwór atakuje największy dostępny obiekt – wpierw zatem zainteresuje go zbroja, następnie tarcza, a potem mniejsze przedmioty. Preferuje stal i żelazo nad metale szlachetne – jak złoto czy srebro – ale jeśli będzie miał okazję, te ostatnie też skonsumuje, tyle że później.
Rdzewienie (zw): dotknięty czułkiem (udany atak dotykowy) metalowy przedmiot natychmiast ulega korozji, rozpada się na części i staje bezużyteczny. W jednej chwili zniszczeniu ulega metalowy obiekt o maksymalnej objętości sześcianu o krawędzi 3 metrów. Magiczne pancerze i oręż, a także inne wykonane z metalu magiczne przedmioty mają prawo do rzutu obronnego na Refleks (ST 17) – nieudany oznacza korozję danej rzeczy. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +4.
Metalowa broń, która zada obrażenia rdzewiaczowi, natychmiast ulega korozji. Drewniana, kamienna i inna niemetalowa jest bezpieczna.
Remorhaz
 
Wielka magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
7k10+35 (73 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól), rycie 6 m
Klasa Pancerza:
20 (–2 rozmiar, +1 Zr, +11 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 19
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+23
Atak:
ugryzienie +13 wręcz (2k8+12)
Całkowity atak:
ugryzienie +13 wręcz (2k8+12)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, połykanie w całości
Specjalne cechy:
gorąco, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, wyczuwanie drgań 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +10, Ref +6, Wola +3
Atrybuty:
S 26, Zr 13, Bd 21, Int 5, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +8, Spostrzegawczość +8
Atuty:
doskonalsza szarża byka, Imponujący cios, Potężny atak 
Środowisko:
pustynie w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
8–14 KW (wielki); 15–21 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Stwór jest barwy biało-niebieskiej, lecz pulsuje czerwonawym blaskiem, do którego przyczynia się gorąco jego ciała. Mierzy nieco ponad 6 metrów długości, mając przy tym średnicę około 1,5 metra. Waży jakieś 5 ton.
Remorhazy nie mówią.
Walka
Remorhazy kryją się pod śniegiem i lodem, dopóki nie wyczują ruchu – wtedy wyskakują na powierzchnię, atakując niczego niespodziewającą się, zaskoczoną ofiarę.
Doskonalsze łapanie (zw): remorhaz, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem przeciwnika przynajmniej o jedną kategorię rozmiaru mniejszego od siebie. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo w następnej rundzie próbować połknąć przeciwnika w całości.
Połykanie w całości (zw): remorhaz może połknąć złapanego w paszczę przeciwnika – w tym celu musi wykonać udany test zwarcia.
Połknięta istota otrzymuje w każdej rundzie 2k8+12 obrażeń miażdżonych i 8k6 obrażeń od ognia – to efekt przebywania we wnętrznościach remorhaza. Ofiara może próbować się wydostać, używając lekkiej broni tnącej lub kłującej i zadając wnętrznościom stwora 25 obrażeń (KP 15). Jeśli ofiara wydostanie się z żołądka, kurczące się mięśnie zamykają otwór – kolejny połknięty przeciwnik również musi wyciąć sobie drogę na wolność.
W żołądku wielkiego remrohaza zmieszczą się 2 duże, 4 średnie, 8 małych, 32 malutkie, 128 drobnych i 512 filigranowych lub mniejszych istot.
Gorąco (zw): rozwścieczony remorhaz wytwarza gorąco tak intensywne, że cokolwiek dotknie jego ciała, otrzymuje 8k6 obrażeń od ognia. Istoty rażące stwora atakami naturalnymi lub bez broni otrzymują wspomniane rany. Te zaś, które walczą orężem, nie dostają obrażeń spowodowanych przez gorąco remorhaza. Niemniej straszliwe ciepło zwykle wystarcza, by stopieniu lub zwęgleniu uległa niemagiczna broń. Magiczny oręż ma prawo do rzutu obronnego na Wytrwałość (ST 18) – udany pozwala uniknąć zniszczenia. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Umiejętności: remorhaz posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania.
Rok
 
Olbrzymie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
18k8+126 (207 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 24 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
17 (–4 rozmiar, +2 Zr, +9 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+13/+37
Atak:
szpony +21 wręcz (2k6+12)
Całkowity atak:
2 szpony +21 wręcz (2k6+12) oraz ugryzienie +19 wręcz (2k8+6)
Przestrzeń/zasięg:
6 m/4,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +18, Ref +13, Wola +9
Atrybuty:
S 34, Zr 15, Bd 24, Int 2, Rzt 13, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +10, Spostrzegawczość +14, Ukrywanie się –3 
Atuty:
Atak z powietrza, Czujność, Pochwycenie, Potężny atak, Wielokrotny atak, Zwrot przez skrzydło, Żelazna wola 
Środowisko:
góry w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
9
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
19–32 KW (olbrzymi); 33–54 (kolosalny)
Dostosowanie poziomu:
— 

Te wielkie stworzenia (9 metrów długości od dzioba do ogona, skrzydła rozpiętości 24 metrów, waga 4 tony) mają ciemnobrązowe lub złote pióra.
Walka
Roki spadają na ofiary z powietrza, pikując ku ziemi. Starają się pochwycić ofiarę w potężne szpony i zanieść ją do gniazda, w którym zostanie pożarta przez rodziców i pisklęta. Samotny rok zwykle jest na polowaniu – zaatakuje każde stworzenie o rozmiarze co najmniej średnim, jeśli tylko wyda mu się ono jadalne. Para atakuje razem, walcząc na śmierć i życie w obronie gniazda oraz piskląt.
Umiejętności: rok posiada premię rasową +4 do testów Spostrzegawczości.
Rój
Roje to gęste mrowia filigranowych, drobnych i malutkich istot, które w nielicznych grupach nie są szczególnie niebezpieczne, ale za to stają się straszliwie groźnymi przeciwnikami, gdy zbierze się ich odpowiednio dużo. Na potrzeby gry rój definiujemy jako jedną istotę zajmującą przestrzeń 3 metrów – ogromne hordy to tak naprawdę dziesiątki rojów położonych blisko siebie. Rój posiada jedną pulę Kostek Wytrzymałości oraz punktów wytrzymałości, jeden modyfikator inicjatywy, jedną szybkość oraz jedną Klasę Pancerza. Wykonuje też rzuty obronne jakby był jedną istotą.
Wiele różnych istot jest w stanie tworzyć roje – tu opisano rój nietoperzy, pająków, piekielnych os, stonóg, szarańczy oraz szczurów. Typ roju zależy od natury tworzących go istot (w większości wypadków będą to zwierzęta lub robactwo), ale każdy posiada podtyp rój.
Rój malutkich stworzeń składa się z 300 nielatających lub 1000 latających istot. W przypadku drobnych bytów rój liczy 1500 nielatających lub 5000 latających członków. Wreszcie rój filigranowych istot składa się z 10 000 stworzeń – latających lub nielatających. Jeśli chodzi o rój bytów nielatających, to liczy on znacznie więcej istot normalnie mogących zmieścić się na kwadratowym polu o boku 3 metrów, gdyby brać pod uwagę zwykle zajmowaną przez nie przestrzeń. Po prostu tworzą one gęstą masę, często chodzą po sobie nawzajem gdy się poruszają lub atakują. Większe roje reprezentuje kilka pojedynczych. Mogą mieć one dowolny kształt, ale zwykle stanowią spójną całość.
Walka
Pojedynczy rój, aby zaatakować, wkracza lub wlatuje na przestrzeń przeciwnika, prowokując atak okazyjny. Może przebywać na tej samej przestrzeni co stworzenie dowolnego rozmiaru, jako że pełza po ofierze. Niemniej zawsze zajmuje przestrzeń 3 metrów. Rój nigdy nie wykonuje ataków okazyjnych, ale może je prowokować.
W odróżnieniu do innych bytów zajmujących przestrzeń 3 metrów, rój może przybierać różne kształty. Jest w stanie bez problemu zajmować cztery sąsiadujące pola lub też tak się ścieśnić, by przecisnąć się przez otwór na tyle duży, by zmieściła się w nim ledwie jedna istota tworząca rój.
Wrażliwości roju
Z rojem niezwykle trudno walczyć, stosując fizyczne ataki. Niemniej posiada on następujące specyficzne wrażliwości:
– Zapalona pochodnia używana jako broń improwizowana powoduje przy każdym trafieniu 1k3 obrażenia od ognia.
– Broń obdarzona specjalną mocą, jak choćby ognisty oręż czy oręż mrozu, powoduje pełne obrażenia od energii przy każdym trafieniu, nawet jeżeli normalne obrażenia zadawane przez broń nic rojowi nie robią.
– Można także użyć zapalonej latarni jako broni rzucanej, powodując za jej pomocą 1k4 obrażenia od ognia wszystkim istotom na polach sąsiadujących z tym, na którym latarnia się roztrzaskała.
Rój nietoperzy
 
Drobne zwierzę (rój)
Kostka Wytrzymałości:
3k8 (13 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
1,5 m (1 pole), latanie 12 m (dobra)
Klasa Pancerza:
16 (+4 rozmiar, +2 Zr), dotyk 14, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+2/— 
Atak:
rój (1k6)
Całkowity atak:
rój (1k6)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/0 m
Specjalne ataki:
krwawienie, rozdrażnianie 
Specjalne cechy:
cechy roju, niepodatność na obrażenia od broni, ślepozmysł 6 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +7, Wola +3
Atrybuty:
S 3, Zr 15, Bd 10, Int 2, Rzt 14, Cha 4
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +11, Spostrzegawczość +11
Atuty:
Błyskawiczny refleks, Czujność 
Środowisko:
pustynie w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, tabun (2–4 roje) lub kolonia (11–20 rojów)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
żaden
Dostosowanie poziomu:
— 

Rój nietoperzy to byt nocny, którego nie da się spotkać ponad powierzchnią ziemi w świetle dnia.
Walka
Rój nietoperzy stara się otoczyć i zaatakować wszelką ciepłokrwistą zwierzynę, którą napotka. Zadaje 1k6 obrażeń każdej istocie, której przestrzeń okupuje na koniec swego ruchu.
Rozdrażnianie (zw): każda żywa istota, która rozpoczyna swą turę na tej samej przestrzeni co rój, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 11) – nieudany oznacza, że ofiarę traktuje się przez rundę jak odczuwającą mdłości. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Krwawienie (zw): żywa istota zraniona przez rój nietoperzy krwawi, tracąc w każdej kolejnej rundzie 1 punkt wytrzymałości. Kilka ran powoduje kumulatywną utratę krwi. Krwawienie można zatrzymać, wykonując udany test Leczenia o ST 10 lub stosując zaklęcie leczenia, bądź też inną uzdrowicielską magię.
Ślepozmysł (zw): rój nietoperzy postrzega wszystko w promieniu 6 metrów. Wrogowie mają względem roju całkowite ukrycie, lecz ataki tego ostatniego je ignorują.
Umiejętności: rój nietoperzy posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości. Traci owe premie, jeśli zanegowany zostanie ślepozmysł.
Rój pająków
 
Drobne robactwo (rój)
Kostka Wytrzymałości:
2k8 (9 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
6 m (4 pola), wspinanie 6 m
Klasa Pancerza:
17 (+4 rozmiar, +3 Zr), dotyk 17, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+1/— 
Atak:
rój (1k6 plus trucizna)
Całkowity atak:
rój (1k6 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/0 m
Specjalne ataki:
rozdrażnianie, trucizna
Specjalne cechy:
cechy robactwa, cechy roju, niepodatność na obrażenia od broni, widzenie w ciemnościach 18 m, wyczuwanie drgań 9 m 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +3, Wola +0
Atrybuty:
S 1, Zr 17, Bd 10, Int — , Rzt 10, Cha 2
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4, Wspinaczka +11 
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, gąszcz (2–4 roje) lub kolonia (7–12 roje)
Skala Wyzwania:
1
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
żaden
Dostosowanie poziomu:
— 
Walka
Rój pająków stara się otoczyć i zaatakować wszelką żywą zwierzynę, którą napotka. Zadaje 1k6 obrażeń każdej istocie, której przestrzeń okupuje na koniec swego ruchu.
Rozdrażnianie (zw): każda żywa istota, która rozpoczyna swą turę na tej samej przestrzeni co rój, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 11) – nieudany oznacza, że ofiarę traktuje się przez rundę jak odczuwającą mdłości. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 11, początkowy i drugorzędny efekt – 1k3 S. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Umiejętności: rój pająków posiada premię rasową +4 do testów Spostrzegawczości i Ukrywania się oraz premię rasową +8 do testów Wspinaczki. Ponadto w testach tej ostatniej używa modyfikatora ze Zręczności, nie z Siły. Zawsze może też w teście Wspinaczki wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Rój piekielnych os
 
Drobna magiczna bestia (pozaplanarna, rój, zła)
Kostka Wytrzymałości:
12k10+27 (93 pw)
Inicjatywa:
+10
Szybkość:
1,5 m (1 pole), latanie 12 m (dobra)
Klasa Pancerza:
20 (+4 rozmiar, +6 Zr), dotyk 20, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+12/— 
Atak:
rój (3k6 plus trucizna)
Całkowity atak:
rój (3k6 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/0 m
Specjalne ataki:
rozdrażnianie, trucizna, zagnieżdżenie 
Specjalne cechy:
cechy roju, niepodatność na obrażenia od broni, odporność na ogień 10, redukcja obrażeń 10/magia, świadomość roju, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +10, Ref +14, Wola +7
Atrybuty:
S 1, Zr 22, Bd 14, Int 6, Rzt 13, Cha 9
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +10, Spostrzegawczość +10, Ukrywanie się +19 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Skupienie na zdolności (trucizna), Twardość, Żelazna wola 
Środowisko:
Plan o złym charakterze
Występowanie:
pojedynczo, groza (2–4 roje) lub terror (5–8 rojów)
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze praworządny zły
Rozwój:
żaden
Dostosowanie poziomu:
— 

Każda osa przypomina zwykłą osę wielkości kciuka, z taką jednakże różnicą, iż odwłok ma błyszcząco-czarny i z rubinowo-czerwonymi paskami oraz że jej oczy o złożonej budowie mienią się różnymi odcieniami zieleni. Roje piekielnych os konstytuują świadomość obdarzoną inteligencją, piekielnym sprytem i żądzą krwi.
Walka
Jak każdy inny rój, piekielne osy również starają się otoczyć i zaatakować wszelkie napotkane żywe stworzenia. Ten rój powoduje 3k6 obrażeń każdej istocie, której przestrzeń okupuje na koniec swego ruchu. Niemniej piekielne osy potrafią przejąć ciała ofiar – tak żywych, jak i już umarłych – przemieniając je w marionetki, za pomocą których dokonują rzeczy, o jakich rój owadów nie miałby prawa marzyć.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń atak roju piekielnych os traktuje się jak broń o złym charakterze.
Rozdrażnianie (zw): każda żywa istota, która rozpoczyna swą turę na tej samej przestrzeni co rój, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 18) – nieudany oznacza, że ofiarę traktuje się przez rundę jak odczuwającą mdłości. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Zagnieżdżenie (zw): rój piekielnych os potrafi dostać się do ciała bezradnej lub martwej istoty wchodząc przez usta i inne otwory. Zagnieżdżenie zajmuje minutę. Ofiara musi być rozmiaru małego, średniego lub dużego (choć cztery współpracujące roje mogą zagnieździć się również w wielkiej istocie). Rój może w dowolnym momencie opuścić ciało, choć zajmuje mu to jedną całą rundę. Każdy atak wymierzony w nosiciela zadaje jednocześnie połowę obrażeń rojowi piekielnych os, choć odporności i niepodatności tego ostatniego mogą na wspomniane rany wpłynąć.
Jeżeli rój piekielnych os zagnieździł się w ciele nieżywej istoty, może je ożywić i przejąć nad nim kontrolę, efektywnie przemieniając w zombiego odpowiedniego rozmiaru (dopóki rój pozostaje w ciele). Jeśli z kolei zagnieździł się w ciele żywego stworzenia, to może zneutralizować efekty własnej trucizny i kontrolować ruch oraz działania ofiary, jakby użył względem niej zdominowania potwora. Piekielny rój w krótkim czasie pożera żywe stworzenie, powodując obniżenie Budowy o 2k4 punkty na godzinę zagnieżdżenia. Kiedy Budowa osiągnie wartość 0, ciało umiera.
Ciała, w których zagnieździły się piekielne osy, łatwo rozpoznać, jako że ich skóra porusza się wraz z ruchem znajdujących się w środku owadów. Rój jest na tyle inteligentny, by próbować ukryć ten fakt pod obszernym czy luźnym płaszczem, starając się uniemożliwić wykrycie. Ma prawo do wykonania testu Przebierania w celu zamaskowania zagnieżdżenia w ciele nosiciela (kara –4, jeśli jest ono małych rozmiarów).
Rzucenie przełamania choroby lub uzdrowienia na ciało, w którym zagnieździł się rój, zmusza piekielne osy do opuszczenia nosiciela.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 18, początkowy i drugorzędny efekt – 1k6 Zr. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Świadomość roju (zw): każdy rój piekielnych os posiadający przynajmniej 1 punkt wytrzymałości na Kostkę Wytrzymałości (czyli 12 punktów wytrzymałości w przypadku standardowego roju piekielnych os) konstytuuje świadomość o Intelekcie wartości 6. Kiedy punkty wytrzymałości roju zmaleją poniżej wspomnianego progu, staje się on bezmyślny.
Rój stonóg
 
Drobne robactwo (rój)
Kostka Wytrzymałości:
9k8–9 (31 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
6 m (4 pola), wspinanie 6 m
Klasa Pancerza:
18 (+4 rozmiar, +4 Zr), dotyk 18, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+6/— 
Atak:
rój (2k6 plus trucizna)
Całkowity atak:
rój (2k6 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/0 m
Specjalne ataki:
rozdrażnianie, trucizna 
Specjalne cechy:
cechy robactwa, cechy roju, niepodatność na obrażenia od broni, widzenie w ciemnościach 18 m, wyczuwanie drgań 9 m 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +7, Wola +3
Atrybuty:
S 1, Zr 19, Bd 8, Int — , Rzt 10, Cha 2
Umiejętności:
Spostrzegawczość +4, Wspinaczka +12 
Atuty:
Finezja w broniP
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo, gąszcz (2–4 roje) lub kolonia (7–12 roje)
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
żaden
Dostosowanie poziomu:
— 
Walka
Rój stonóg stara się otoczyć i zaatakować wszelką żywą zwierzynę, którą napotka. Zadaje 2k6 obrażeń każdej istocie, której przestrzeń okupuje na koniec swego ruchu.
Rozdrażnianie (zw): każda żywa istota, która rozpoczyna swą turę na tej samej przestrzeni co rój, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 13) – nieudany oznacza, że ofiarę traktuje się przez rundę jak odczuwającą mdłości. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 13, początkowy i drugorzędny efekt – 1k4 Zr. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Umiejętności: rój stonóg posiada premię rasową +4 do testów Spostrzegawczości oraz premię rasową +8 do testów Wspinaczki, a ponadto w testach tej ostatniej umiejętności używa modyfikatora ze Zręczności, nie z Siły. Rój stonóg ma wreszcie prawo wziąć 10 w teście tejże umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Rój szarańczy
 
Drobne robactwo (rój)
Kostka Wytrzymałości:
6k8–6 (21 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
3 m (2 pola), latanie 9 m (słaba)
Klasa Pancerza:
18 (+4 rozmiar, +4 Zr), dotyk 18, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+4/— 
Atak:
rój (2k6)
Całkowity atak:
rój (2k6)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/0 m
Specjalne ataki:
rozdrażnianie
Specjalne cechy:
cechy robactwa, cechy roju, niepodatność na obrażenia od broni, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +6, Wola +2
Atrybuty:
S 1, Zr 19, Bd 8, Int — , Rzt 10, Cha 2
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4
Atuty:
— 
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, chmura (2–7 rojów) lub plaga (11–20 rojów)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
żaden
Dostosowanie poziomu:
— 

Rój szarańczy to chmura tysięcy skrzydlatych owadów, które pożerają wszelką materię organiczną znajdującą się na jej drodze.
Walka
Rój szarańczy stara się otoczyć i zaatakować wszelką żywą zwierzynę, którą napotka. Zadaje 2k6 obrażeń każdej istocie, której przestrzeń okupuje na koniec swego ruchu.
Rozdrażnianie (zw): każda żywa istota, która rozpoczyna swą turę na tej samej przestrzeni co rój, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 12) – nieudany oznacza, że ofiarę traktuje się przez rundę jak odczuwającą mdłości. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Umiejętności: rój szarańczy posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Rój szczurów
 
Malutkie zwierzę (rój)
Kostka Wytrzymałości:
4k8 (13 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
4,5 m (3 pola), wspinanie 4,5 m
Klasa Pancerza:
14 (+2 rozmiar, +2 Zr), dotyk 14, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+3/— 
Atak:
rój (1k6 plus choroba)
Całkowity atak:
rój (1k6 plus choroba)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/0 m
Specjalne ataki:
choroba, rozdrażnianie
Specjalne cechy:
cechy roju, połowa obrażeń od broni tnącej i kłującej, węch, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +6, Wola +2
Atrybuty:
S 2, Zr 15, Bd 10, Int 2, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +4, Nasłuchiwanie +6, Pływanie +10, Spostrzegawczość +7, Ukrywanie się +16, Wspinaczka +10, Zachowanie równowagi +10 
Atuty:
Czujność, Finezja w broniP, Ukradkowość 
Środowisko:
każde
Występowanie:
pojedynczo, sfora (2–4 roje) lub plaga (7–12 rojów)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
żaden
Dostosowanie poziomu:
— 
Walka
Rój szczurów stara się otoczyć i zaatakować wszelką żywą zwierzynę, którą napotka. Zadaje 1k6 obrażeń każdej istocie, której przestrzeń okupuje na koniec swego ruchu.
Choroba (zw): gorączka brudu – atak roju, Wytrwałość ST 12, okres wylęgania 1k3 dni, efekt 1k3 Zr i 1k3 Bd. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Rozdrażnianie (zw): każda żywa istota, która rozpoczyna swą turę na tej samej przestrzeni co rój, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 12) – nieudany oznacza, że ofiarę traktuje się przez rundę jak odczuwającą mdłości. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Umiejętności: rój szczurów posiada premię rasową +4 do testów Ukrywania się i Cichego poruszania się oraz premię rasową +8 do testów Wspinaczki i Zachowania równowagi. Może też zawsze wziąć 10 w teście pierwszej z wymienionych umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Ponadto w testach Pływania i Wspinaczki używa modyfikatora ze Zręczności, nie z Siły.
Rój szczurów posiada wreszcie premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Sahuagin
 
Średni humanoid-potwór (wodny)
Kostka Wytrzymałości:
2k8+2 (11 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól), pływanie 18 m
Klasa Pancerza:
16 (+1 Zr, +5 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+4
Atak:
pazury +4 wręcz (1k4+2) lub trójząb +4 wręcz (1k8+3) lub ciężka kusza +3 dystansowo (1k10/19–20)
Całkowity atak:
trójząb +4 wręcz (1k8+3) oraz ugryzienie +2 wręcz (1k4+1); lub 2 pazury +4 wręcz (1k4+2) oraz ugryzienie +2 wręcz (1k4+1); lub ciężka kusza +3 dystansowo (1k10/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
krwawy szał, rozszarpywanie 1k4+1
Specjalne cechy:
rozmawianie z rekinami, słabość w słodkiej wodzie, ślepota w świetle, ślepozmysł 9 m, uzależnienie od wody, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +4, Wola +4
Atrybuty:
S 14, Zr 13, Bd 12, Int 14, Rzt 13, Cha 9
Umiejętności:
Jeździectwo +3, Nasłuchiwanie +6*, Postępowanie ze zwierzętami +4*, Spostrzegawczość +6*, Sztuka przetrwania +1*, Ukrywanie się +6*, Zawód (myśliwy) +1*
Atuty:
Wielokrotny atakP, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
wody w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para, drużyna (5–8), patrol (11–20 plus jeden porucznik 3. poziomu i 1–2 rekiny), gromadka (20–80 plus 100% niewalczących plus jeden porucznik 3. poziomu i jeden wódz 4. poziomu na 20 dorosłych plus 1–2 rekiny) lub plemię (70–160 plus 100% niewalczących plus jeden porucznik 3. poziomu na 20 dorosłych, 4. poziomu na 40 dorosłych, dziewięciu strażników 4. poziomu, 1–4 akolitki 3–6. poziomu, jedna kleryczka 7. poziomu oraz jeden baron 6–8. poziomu plus 5–8 rekinów)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle praworządny zły
Rozwój:
3–5 KW (średni), 6–10 KW (duży) lub zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+2 (+3 w przypadku czterorękiego)

Większość sahuaginów jest zielona – ciemno- wzdłuż grzbietu, a jasno- na brzuchu. Wielu zdobią ciemniejsze pasy, kręgi czy plamy, które zwykle bledną z wiekiem. Dorosły mężczyzna tej rasy mierzy około 180 centymetrów wzrostu, ważąc przy tym 100 kilogramów.
Sahuaginowie są naturalnymi wrogami morskich elfów, z którymi nie są w stanie współistnieć (i vice versa). Obie rasy cały czas toczą krwawe wojny, które często utrudniają żeglowanie statkom oraz handel morski. Sahuaginowie żywią również jedynie odrobinę mniej silną nienawiść do trytonów.
Te istoty mówią we własnym języku, sahuagińskim. Dzięki wysokiej wartości Intelektu większość z nich posługuje się dwoma premiowymi językami, zwykle wspólnym i wodnym.
Walka
Opisywane istoty to zaciekli wojownicy – nigdy nie proszą o łaskę i nigdy też jej nie okazują. Płynący sahuagin rozszarpuję ofiarę nogami, atakując pazurami lub orężem. Mniej więcej połowa istot w grupie jest niemal zawsze uzbrojona w sieci.
Krwawy szał: raz dziennie sahuagin, który otrzyma obrażenia w walce, może w następnej rundzie wpaść w szał. W tejże furii atakuje pazurami i gryzie przeciwnika, dopóki któryś z walczących nie zginie. Sahuagin w szale otrzymuje +2 do Siły i +2 do Budowy oraz podlega karze –2 do Klasy Pancerza. Stworzenie nie może z własnej woli zakończyć furii.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +2 wręcz, obrażenia 1k4+1. Płynący sahuagin może wykonać dwa ataki rozszarpujące.
Rozmawianie z rekinami (zw): sahuagin potrafi telepatycznie porozumiewać się z rekinami, które znajdują się w promieniu 45 metrów od niego. Komunikacja jest ograniczona do dość prostych pojęć w rodzaju: “Jedzenie”, “Niebezpieczeństwo” czy “Wróg”. Sahuagin może dzięki umiejętności Postępowanie ze zwierzętami obłaskawiać rekiny i tresować je.
Słabość w słodkiej wodzie (zw): sahuagin całkowicie zanurzony w słodkiej wodzie musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 15) – nieudany oznacza, iż staje się zmęczony. W przypadku powodzenia opisywane stworzenie jest zmuszone do powtarzania rzutu obronnego co 10 minut, dopóki jest w pełni zanurzone w słodkiej wodzie.
Ślepota w świetle (zw): nagłe wystawienie się na jaskrawe światło (promienie słońca lub czar światło dnia) oślepia sahuagina na 1 rundę. Ponadto przez kolejne rundy istota jest olśniona, dopóki przebywa w jasnym świetle.
Ślepozmysł (zw): sahuagin jest w stanie lokalizować pod wodą stworzenia, które znajdują się w promieniu 9 metrów od niego. Ta zdolność działa tylko wówczas, gdy istota jest w wodzie.
Uzależnienie od wody (zw): sahuagin jest w stanie przetrwać poza wodą przez 1 godzinę na 2 punkty Budowy (potem należy stosować zasady tonięcia).
Umiejętności: sahuagin posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
* Pod wodą sahuagin posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania, Spostrzegawczości oraz Ukrywania się.
* Sahuagin posiada premię rasową +4 do testów Sztuki przetrwania oraz Zawodu (myśliwy) wykonywanych w promieniu 75 kilometrów od domu.
* Sahuagin posiada premię rasową +4 do testów Postępowanie ze zwierzętami wykonywanych w związku z rekinami.
Zmutowani sahuaginowie
Mniej więcej jeden na dwustu sahuaginów ma cztery ręce, dzięki czemu może zaatakować cztery razy pazurami lub też rozrywać, gryźć i atakować dodatkowo orężem.
Jeśli w promieniu 150 kilometrów od społeczności tych istot znajduje się osada wodnych elfów, około jeden na stu sahuaginów będzie wyglądał dokładnie jak wodny elf. Takie stworzenie zwie się malenti – pływa ono z szybkością 12 metrów, może przebywać poza wodą przez godzinę na punkt Budowy. Posiada także cechy słabość w słodkiej wodzie oraz słabość w świetle (olśnienie w jasnym świetle), ale nie ma ataków naturalnych. W pozostałych aspektach niczym nie różni się od sahuaginów.
Salamandra

Salamandra, płomienny krewniak
Salamandra, zwykła
Salamandra, szlachetna
 
Mały przybysz (ognia, pozaplanarny)
Średni przybysz (ognia, pozaplanarny)
Duży przybysz (ognia, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
4k8+8 (26 pw)
9k8+18 (58 pw)
15k8+45 (112 pw)
Inicjatywa:
+1
+1
+1
Szybkość:
6 m (4 pola)
6 m (4 pola)
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
19 (+1 rozmiar, +1 Zr, +7 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 18
18 (+1 Zr, +7 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 17
18 (–1 rozmiar, +1 Zr, +8 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+1
+9/+11
+15/+25
Atak:
włócznia +6 wręcz (1k6+1/×3 plus 1k6 ogień)
włócznia +11 wręcz (1k8+3/×3 plus 1k6 ogień)
długa włócznia +3 +23 wręcz (1k8+9/×3 plus 1k8 ogień)
Całkowity atak:
włócznia +6 wręcz (1k6+1/×3 plus 1k6 ogień) oraz uderzenie ogonem +4 wręcz (1k4 plus 1k6 ogień)
włócznia +11/+6 wręcz (1k8+3/×3 plus 1k6 ogień) oraz uderzenie ogonem +9 wręcz (2k6+1 plus 1k6 ogień)
długa włócznia +3 +23/+18/+13 wręcz (1k8+9/×3 plus 1k8 ogień) oraz uderzenie ogonem +18 wręcz (2k8+3 plus 1k8 ogień)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m (3 m ogonem)
3 m/3 m (6 m ogonem lub długą włócznią)
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, duszenie 1k4 plus 1k6 ogień, gorąco 
doskonalsze łapanie, duszenie 2k6+1 plus 1k6 ogień, gorąco 
doskonalsze łapanie, duszenie 2k8+3 plus 1k8 ogień, gorąco, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
niepodatność na ogień, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
niepodatność na ogień, redukcja obrażeń 10/magia, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
niepodatność na ogień, redukcja obrażeń 15/magia, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +5, Wola +6
Wytr +8, Ref +7, Wola +8
Wytr +12, Ref +10, Wola +11
Atrybuty:
S 12, Zr 13, Bd 14, Int 14, Rzt 15, Cha 13
S 14, Zr 13, Bd 14, Int 14, Rzt 15, Cha 13
S 22, Zr 13, Bd 16, Int 16, Rzt 15, Cha 15
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Nasłuchiwanie +11, Rzemiosło (kowalstwo) +8, Spostrzegawczość +11, Ukrywanie się +12 
Blefowanie +11, Ciche poruszanie się +11,Przeszukiwanie +12, Dyplomacja +3, Nasłuchiwanie +8, Przebieranie +1 (+3 udawanie), Rzemiosło (kowalstwo) +19, Spostrzegawczość +8, Ukrywanie się +11, Zastraszanie +3 
Blefowanie +19, Ciche poruszanie się +17, Dyplomacja +4, Nasłuchiwanie +13, Rzemiosło (kowalstwo) +25, Spostrzegawczość +13, Ukrywanie się +15, Zastraszanie +4 
Atuty:
Czujność, Wielokrotny atak
Czujność, Potężny atak, Wielokrotny atak 
Czujność, Potężny atak, Rozszczepienie, Skupienie na umiejętności (Rzemiosło [kowalstwo]), Skuteczniejsze rozszczepienie, Wielokrotny atak 
Środowisko:
Plan Żywiołu Ognia
Plan Żywiołu Ognia
Plan Żywiołu Ognia
Występowanie:
pojedynczo, para lub chmara (3–5)
pojedynczo, para lub chmara (3–5)
pojedynczo, para lub drużyna szlachecka (9–14)
Skala Wyzwania:
3
6
10
Skarb:
standardowy (tylko niepalne)
standardowy (tylko niepalne)
podwójny standardowy (tylko niepalne) oraz długa włócznia +3
Charakter:
zwykle zły (dowolny)
zwykle zły (dowolny)
zwykle zły (dowolny)
Rozwój:
4–6 KW (mały)
8–14 KW (średni)
16–21 KW (duży); 22–45 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+4
+5
— 

Opisywane istoty mówią płomiennym. Nieliczne zwykłe i wszystkie szlachetne salamandry posługują się też wspólnym.
Walka
Jeśli salamandra posiada redukcję obrażeń, to na potrzeby przebijania redukcji obrażeń jej broń naturalną traktuje się jak magiczny oręż.
Duszenie (zw): po udanym teście zwarcia salamandra automatycznie powoduje obrażenia od uderzania ogonem (włącznie z ranami od ognia). Szlachetna salamandra jest w stanie dusić kilka stworzeń jednocześnie, jeżeli są przynajmniej dwie kategorie rozmiaru mniejszego od niej.
Gorąco (zw): ciało salamandry jest niezwykle gorące, więc sam jej dotyk powoduje dodatkowe obrażenia od ognia. Metalowy oręż również przenosi ciepło.
Doskonalsze łapanie (zw): salamandra, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem uderzeniem ogonem przeciwnika maksymalnie o jedną kategorię rozmiaru większego od niej. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
Zdolności czaropodobne: (tylko szlachetna salamandra) 3/dzień – kula ognista (ST 15), płonąca sfera (ST 14), płonące dłonie (ST 13), ściana ognia (ST 16); 1/dzień – przyzwanie potwora VII (wielki żywiołak ognia), rozproszenie magii. Poziom czarującego = 15. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Umiejętności: salamandra posiada premię rasową +4 do testów Rzemiosła (kowalstwo).
Atuty: salamandra posiada atut Wielokrotny atak choć nie spełnia wymagania trzech naturalnych rodzajów broni.
Satyr
 
Średnia istota baśniowa
Kostka Wytrzymałości:
5k6+5 (22 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 Zr, +4 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+2
Atak:
uderzenie głową +2 wręcz (1k6) lub łuk krótki +3 dystansowo (1k6/×3)
Całkowity atak:
uderzenie głową +2 wręcz (1k6) oraz sztylet –3 wręcz (1k4/19–20); lub łuk krótki +3 dystansowo (1k6/×3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
fletnia
Specjalne cechy:
redukcja obrażeń 5/zimne żelazo, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +5, Wola +5
Atrybuty:
S 10, Zr 13, Bd 12, Int 12, Rzt 13, Cha 13
Umiejętności:
Blefowanie +9, Dyplomacja +3, Przebieranie +1 (+3 udawanie), Ukrywanie się +13, Zastraszanie +3, Wiedza (natura) +9, Nasłuchiwanie +15, Ciche poruszanie się +13, Występy (instrumenty dęte) +9, Spostrzegawczość +15, Sztuka przetrwania +1 (+3 na powierzchni ziemi)
Atuty:
CzujnośćP, Ruchliwość, Uniki 
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para, gromadka (3–5) lub czereda (6–11)
Skala Wyzwania:
2 (bez fletni) lub 4 (z fletnią)
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny neutralny
Rozwój:
6–10 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
+2

Typowa istota tego rodzaju ma rude lub jasnobrązowe włosy, a kopyta i rogi czarne niczym atrament.
Przeciętny satyr ma wzrost i wagę półelfa.
Opisywane stworzenia mówią leśnym, a w wielu wypadkach również wspólnym.
Walka
Satyr ma tak czułe zmysły, że niemal nie sposób go zaskoczyć. Jest przy okazji niezwykle zwinny oraz pełen wrodzonej gracji, dzięki czemu bez problemu podkrada się do podróżnych, którzy niezbyt bacznie obserwują otaczającą ich dzicz.
Jeśli nieuzbrojony satyr musi walczyć, atakuje uderzając głową. Warto jednak zaznaczyć, iż spodziewający się kłopotów faun z pewnością ma łuk i sztylet. Zanim zbliży się do przeciwników, najpierw będzie starał się ich osłabić, strzelając z ukrycia.
Fletnia (zn): satyr potrafi na swej fletni pana zagrać wiele utworów przesączonych magią. Zwykle tylko jeden stwór w grupie posiada wspomniany instrument. Jeśli na nim zagra, wszystkie istoty w promieniu 18 metrów (poza satyrami) muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 13) – nieudany oznacza, iż padają ofiarą strachu, uśpienia bądź zauroczenia osoby (poziom czarującego = 10, satyr wybiera typ melodii oraz efekt). W rękach istoty niebędącej satyrem instrument nie ma żadnych specjalnych mocy. Na stworzenia, którym rzut obronny na dowolny z efektów fletni się powiedzie, moc danego instrumentu przez 24 godziny nie wpływa. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Umiejętności: satyr posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się, Nasłuchiwania, Spostrzegawczości, Ukrywania się oraz Występów.
Satyry jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Zręczność +2, Budowa +2, Intelekt +2, Roztropność +2, Charyzma +2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna satyra to 12 metrów.
— Widzenie w słabym świetle.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: satyr rozpoczyna z pięcioma poziomami istoty baśniowej, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 5k8, bazową premię do ataku +2 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +1, Ref +4 i Wola +4.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez satyra poziomy istoty baśniowej zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 8 × (6 + modyfikator z Int). Jego umiejętności klasowe to – Blefowanie, Ciche poruszanie się, Nasłuchiwanie, Spostrzegawczość, Ukrywanie się, Wiedza (natura) oraz Występy. Satyr posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się, Nasłuchiwania, Spostrzegawczości, Ukrywania się oraz Występów.
— Atuty rasowe: posiadane przez satyra poziomy istoty baśniowej zapewniają mu dwa atuty. Otrzymuje on również atut premiowy Czujność.
— Premia z naturalnego pancerza +4.
— Broń naturalna: uderzenie głową (1k6).
— Specjalne ataki (patrz wcześniej): fletnia.
— Specjalne cechy (patrz wcześniej): redukcja obrażeń 5/zimne żelazo.
— Automatyczne języki: leśny. Premiowe języki: elfi, gnomi, wspólny.
— Ulubiona klasa: bard.
— Dostosowanie poziomu +2.
Sfinks
Sfinksy to tajemnicze stworzenia mające ciała lwa, a skrzydła ptaka. Pilnie strzegą swego terytorium, lecz inteligentniejsi przedstawiciele tego gatunku potrafią odróżnić inwazję od wizyty lub przypadkowego najścia.
Typowy sfinks mierzy 3 metry długości, ważąc przy tym 400 kilogramów.
Te istoty mówią w języku sfinksów oraz w smoczym i we wspólnym.
Walka
Większość sfinksów walczy na ziemi. Skrzydeł używają tylko podczas lwich skoków do walki, dzięki którym łatwiej im utrzymać wówczas równowagę. Niemniej jeśli sfinks staje przeciw przeważającej liczbie lądowych istot, wzniesie się i będzie atakował z powietrza.
Skok do walki (zw): jeżeli sfinks zaszarżuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku, włączając w to dwa rozszarpywania.
Rozszarpywanie (zw): sfinks, któremu powiedzie się skok do walki, może wykonać tylnymi łapami dwa rozszarpywania. W opisach podano szczegółowe informacje dotyczące premii do ataku oraz zadawanych w ten sposób obrażeń.
Androsfinks
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
12k10+48 (114 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
15 m (10 pól), latanie 24 m (słaba)
Klasa Pancerza:
22 (–1 rozmiar, +13 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 22
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+23
Atak:
pazury +18 wręcz (2k4+7)
Całkowity atak:
2 pazury +18 wręcz (2k4+7)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
czary, rozszarpywanie 2k4+3, ryk, skok do walki 
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +12, Ref +8, Wola +7
Atrybuty:
S 25, Zr 10, Bd 19, Int 16, Rzt 17, Cha 17
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +18, Spostrzegawczość +18, Sztuka przetrwania +18, Wiedza (dowolna jedna) +18, Zastraszanie +17 
Atuty:
Atak z powietrza, Czujność, Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie, Tropienie 
Środowisko:
pustynie w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
9
Skarb:
standardowy
Charakter:
zawsze chaotyczny dobry
Rozwój:
13–18 KW (duży); 19–36 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+5 (kompan)

Androsfinksy zawsze są samcami – przebiegłymi i niebezpiecznymi, choć z natury dobrymi.
Walka
Androsfinks tnie przeciwników ostrymi jak brzytwy pazurami. Woli używać naturalnej broni, po czary sięga zaś jedynie wtedy, gdy postanawia się bronić lub by się uleczyć.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +18 wręcz, obrażenia 2k4+3.
Ryk (zn): Trzy razy dziennie androsfinks może zaryczeć. Kiedy robi to po raz pierwszy, wszystkie stworzenia w promieniu 150 metrów muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 19) – nieudany oznacza, iż na 2k6 rund padają ofiarą mocy działającej analogicznie do czaru strach.
Jeśli sfinks zaryczy drugi raz podczas tego samego spotkania, wszystkie stworzenia w promieniu 75 metrów muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 19) – nieudany oznacza, iż są na 1k4 rundy sparaliżowane. Ponadto istoty znajdujące się w promieniu 27 metrów zostają na 2k6 rund ogłuszone (bez rzutu obronnego).
Jeżeli stwór zaryczy trzeci raz podczas tego samego spotkania, wszyscy w promieniu 75 metrów muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 19) – nieudany oznacza obniżenie na 2k4 rundy Siły o 2k4 punkty. Ponadto wszystkie istoty rozmiaru średniego i mniejsze znajdujące się w promieniu 27 metrów od sfinksa muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 19) – nieudany rzut oznacza powalenie na ziemię i otrzymanie 2k8 obrażeń. Siła ryku jest tak wielka, że każdy kryształowy i kamienny przedmiot w promieniu 27 metrów otrzymuje 50 uszkodzeń. Magiczne przedmioty oraz rzeczy znajdujące się w czyimś posiadaniu nie podlegają uszkodzeniom, jeśli powiedzie się rzut obronny na Refleks (ST 19).
Inne androsfinksy są niepodatne na opisane wcześniej efekty. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Czary: androsfinks rzuca czary objawień jak kapłan 6. poziomu, wybierając zaklęcia z listy kapłana oraz z domen dobro, leczenie i ochrona.
Typowe przygotowane zaklęcia kapłana (5/5/5/4; ST rzutu obronnego 13 + poziom czaru): 0 – leczenie drobnych ran, odporność, przewodnictwo, światło, wykrycie magii; 1 – boska łaska, ochrona przed złem*, przełamanie strachu, przyzwanie potwora I, tarcza wiary; 2 – odporność na energię, przełamanie paraliżu, przyzwanie potwora II, siła byka, tarcza dla przyjaciela*; 3 – leczenie poważnych ran*, piekące światło, światło dnia, wyczyszczenie niewidzialności.
* Czar domenowy. Domeny: dobro i leczenie.
Ginosfinks
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
8k10+8 (52 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
12 m (8 pól), latanie 18 m (słaba)
Klasa Pancerza:
21 (–1 rozmiar, +1 Zr, +11 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 20
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+16
Atak:
pazury +11 wręcz (1k6+4)
Całkowity atak:
2 pazury +11 wręcz (1k6+4)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
rozszarpywanie 1k6+2, skok do walki, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +7, Wola +8
Atrybuty:
S 19, Zr 12, Bd 13, Int 18, Rzt 19, Cha 19
Umiejętności:
Blefowanie +15, Dyplomacja +8, Koncentracja +12, Nasłuchiwanie +17, Przebieranie +4 (+6 udawanie), Spostrzegawczość +17, Wyczucie pobudek +15, Zastraszanie +13 
Atuty:
Czarowanie w walce, Doskonalsza inicjatywa, Żelazna wola 
Środowisko:
pustynie w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub konfraternia (2–4)
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
podwójny standardowy
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
9–12 KW (duży); 13–24 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+4 (kompan)

Jest to żeński odpowiednik androsfinksa.
Ginosfinksy chętnie targują się o skarby oraz usługi, choć tak naprawdę cały czas sprawdzają się intelektualnie, poszukując coraz to nowych wyzwań. Zagadki i łamigłówki bawią je bezustannie. Kriosfinksy i hierakosfinksy uznają za wstrętne.
Walka
W starciu ginosfinksy walczą potężnymi pazurami, którymi rozszarpują przeciwników. Choć są śmiertelnie niebezpieczne, unikają walki, dopóki jest to możliwe.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +11 wręcz, obrażenia 1k6+2.
Zdolności czaropodobne: 3/dzień – jasnosłyszenie/jasnowidzenie, odczytanie magii, wykrycie magii, zobaczenie niewidzialnego; 1/dzień – przełamanie klątwy (ST 18), rozproszenie magii, rozumienie języków, zlokalizowanie przedmiotu, znajomość legend. Poziom czarującego = 14. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Raz na tydzień ginosfinks może użyć jak zaklęcia symbolu bólu, symbolu obłędu, symbolu oszołomienia, symbolu perswazji, symbolu śmierci, symbolu strachu oraz symbolu uśpienia (poziom czarującego = 18), z taką jednakże różnicą, że ST rzutów obronnych na każdy z nich wynosi 22 i że zapisany symbol istnieje maksymalnie tydzień. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Hierakosfinks
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
9k10+18 (67 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 27 m (słaba)
Klasa Pancerza:
19 (–1 rozmiar, +2 Zr, +8 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+18
Atak:
ugryzienie +13 wręcz (1k10+5)
Całkowity atak:
ugryzienie +13 wręcz (1k10+5) oraz 2 pazury +8 wręcz (1k6+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
rozszarpywanie 1k6+2, skok do walki 
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +8, Wola +5
Atrybuty:
S 21, Zr 14, Bd 15, Int 6, Rzt 15, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +10, Spostrzegawczość +14 
Atuty:
Atak z powietrza, Czujność, Potężny atak, Rozszczepienie 
Środowisko:
pustynie w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para lub mrowie (4–7)
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
10–14 KW (duży); 15–27 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)
Walka
Ostre pazury hierakosfinksów sprawiają, że są w stanie szybko poradzić sobie nawet z najniebezpieczniejszymi przeciwnikami. Nie są szczególnie inteligentne, lecz na tyle sprytne, by pikować na wrogów – latają nie najlepiej, ale wystarczająco dobrze.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +13 wręcz, obrażenia 1k6+2.
Umiejętności: hierakosfinks posiada premię rasową +4 do testów Spostrzegawczości.
Kriosfinks
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
10k10+30 (85 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
9 m (6 pól), latanie 18 m (słaba)
Klasa Pancerza:
20 (–1 rozmiar, +11 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 20
Bazowy atak/zwarcie:
+10/+20
Atak:
bodnięcie +15 wręcz (2k6+6)
Całkowity atak:
bodnięcie +15 wręcz (2k6+6) oraz 2 pazury +10 wręcz (1k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
rozszarpywanie 1k6+3, skok do walki 
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +10, Ref +7, Wola +3
Atrybuty:
S 23, Zr 10, Bd 17, Int 10, Rzt 11, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +11, Spostrzegawczość +1, Zastraszanie +8 
Atuty:
Atak z powietrza, Czujność, Potężny atak, Rozszczepienie 
Środowisko:
pustynie w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
standardowy
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
11–15 KW (duży); 16–30 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Te stworzenia zawsze są samcami. Nie są ani dobre, ani złe. Brak im inteligencji androsfinksów.
Walka
Podobnie do pobratymców, kriosfinksy atakują pazurami oraz gryzą, lecz potrafią również godzić przeciwników rogami. Podczas walki nie rzucają czarów – stosują możliwie najprostszą taktykę.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +15 wręcz, obrażenia 1k6+3.
Skum
 
Średnie wynaturzenie (wodne)
Kostka Wytrzymałości:
2k8+2 (11 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
6 m (4 pola), pływanie 12 m
Klasa Pancerza:
13 (+1 Zr, +2 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+5
Atak:
ugryzienie +5 wręcz (2k6+4)
Całkowity atak:
ugryzienie +5 wręcz (2k6+4) oraz 2 pazury +0 wręcz (1k4+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
rozszarpywanie 1k6+2
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m, ziemnowodne
Rzuty obronne:
Wytr +1, Ref +1, Wola +3
Atrybuty:
S 19, Zr 13, Bd 13, Int 10, Rzt 10, Cha 6
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Nasłuchiwanie +7*, Pływanie +12, Spostrzegawczość +7*, Ukrywanie się +6* 
Atuty:
Czujność
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
zgraja (2–5) lub sfora (6–15)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
żaden
Charakter:
zwykle praworządny zły
Rozwój:
3–4 KW (średni); 5–6 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+3

Przeciętny skum ma wzrost i wagę człowieka.
Opisywane istoty mówią wodnym.
Walka
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +0 wręcz, obrażenia 1k6+2. Skum może również zaatakować w ten sposób dwa razy, gdy walczy pływając.
Umiejętności: * skum pod wodą posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania, Spostrzegawczości oraz Ukrywania się.
Skum posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Smok, prawdziwy
Znane gatunki prawdziwych smoków (w odróżnieniu od istot, które należą do typu smok) podzielono na dwie grupy: chromatyczne i metaliczne. Do pierwszej zalicza się białe, błękitne, czarne, czerwone oraz zielone – wszystkie złe i niezwykle okrutne. Do drugiej należą smoki miedziane, mosiężne, spiżowe, srebrne oraz złote – są to dobre i szlachetne istoty, które większość mędrców niezwykle szanuje.
Wszystkie smoki z wiekiem zdobywają coraz to nowe możliwości i zwiększają swą potęgę (co nie dotyczy innych istot zaliczanych do typu smok). Mają długość od kilkudziesięciu centymetrów (tuż po wykluciu) do ponad 30 metrów (gdy osiągają kategorię wiekową wielki jaszczur). Rozmiar smoka różni się zależnie od jego wieku i gatunku.
Te stwory mają przemianę materii porównywalną do wydajności ogromnego pieca – mogą bez problemu strawić nawet substancje nieorganiczne. Niektóre z nich mają wręcz takie właśnie zamiłowania żywieniowe.
Przyświecające pojedynczym smokom cele i ideały są różnorodne, niemniej żaden z tych gadów nie oprze się pożądliwości. Lubią gromadzić bogactwa, zbierać góry monet i kolekcjonować klejnoty, biżuterię oraz magiczne przedmioty. Smoki posiadające przepastne skarbce nienawidzą zostawiać ich na dłużej niż potrzeba, opuszczają więc legowiska jedynie po to, by patrolować najbliższą okolicę lub by zapolować. Stworom tym nigdy dość skarbów. Uwielbiają na nie patrzeć i pławić się w ich blasku. Lubią tworzyć z nich leża, kształtując stosy monet i góry klejnotów tak, by jak najlepiej pasowały do ich ciał. Zanim smok osiągnie kategorię wiekową wielki jaszczur, jego skórę pokrywa setka wrośniętych w nią klejnotów i monet.
Oczywiście każdy z tych stworów mówi smoczym.

Kategorie wiekowe smoków

Kategoria
Wiek (lata)
1
Smoczątko
0–5
2
Dziecko
6–15
3
Młody
16–25
4
Małoletni
26–50
5
Dorastający
51–100
6
Dojrzały
101–200
7
Dorosły
201–400
8
Stary
401–600
9
Wiekowy
601–800
10
Antyczny
801–1000
11
Jaszczur
1001–1200
12
Wielki jaszczur
1201 i więcej
Walka
Smok atakuje potężnymi pazurami i gryzie. Może także używać broni oddechowej i innych specjalnych ataków fizycznych, które zależą od jego rozmiaru. Woli pozostawać w powietrzu, poza zasięgiem przeciwników, dopóki nie osłabi ich na dystans. Starsze, bardziej inteligentne smoki świetnie oceniają zagrożenie i najpierw pozbywają się najniebezpieczniejszych wrogów (lub unikają ich, eliminując najsłabszych).
W pobliskiej tabeli przedstawiono zasięg i przestrzeń dotyczące smoków różnych rozmiarów oraz dostępną gadowi danego rozmiaru naturalną broń wraz z powodowanymi przez nią obrażeniami.
Ugryzienie: smok, któremu uda się ugryźć przeciwnika, zadaje mu obrażenia podane w stosownym opisie plus premia z Siły. Stwór może również tym atakiem chwytać wrogów, jeśli posiada atut Pochwycenie.
Pazury: smok pazurami zadaje obrażenia podane w opisie plus 1/2 premii z Siły (zaokrąglając w dół). Stwór może również tym atakiem chwytać wrogów, jeśli posiada atut Pochwycenie. Atak pazurami jest drugorzędny, podlegający zatem karze –5 do testów ataków (choć wiele smoków ma atut Wielokrotny atak, w wyniku którego wspomniana kara maleje do –2).
Skrzydło: smok może atakować przeciwników skrzydłami nawet lecąc, powodując obrażenia podane w opisie stwora plus 1/2 premii z Siły (zaokrąglając w dół). Tego rodzaju ataki traktuje się jak ataki drugorzędne.
Uderzenie ogonem: smok może w każdej rundzie uderzać przeciwników ogonem. Taki atak powoduje podane w opisie obrażenia plus premia z Siły razy 1,5 (zaokrąglając w dół). Tego rodzaju ataki traktuje się jak ataki drugorzędne.
Miażdżenie (zw): lecący lub skaczący smok (rozmiaru przynajmniej wielkiego) może wylądować na przeciwnikach (akcja standardowa), miażdżąc ich masą swego ciała. Te ataki są skuteczne jedynie wówczas, gdy wrogowie są o co najmniej trzy kategorie rozmiaru mniejsi od stwora. W przypadku większych przeciwników smok może próbować dokonać normalnego obalania lub atakować w zwarciu.
Smok może miażdżyć tylu adwersarzy, ilu zmieści się pod jego ciałem. Ofiary tego ataku wykonują rzut obronny na Refleks o ST podanej przy broni oddechowej. Nieudany oznacza, iż zostały przyszpilone i w następnej rundzie automatycznie otrzymują obrażenia miażdżone, chyba że smok zejdzie z nich. Jeśli stwór zdecyduje się dalej przyszpilać ofiary, jego ataki należy traktować dalej jak ataki w zwarciu. Przyszpileni przeciwnicy, którzy nie są w stanie uciec, otrzymują obrażenia w każdej rundzie.
Ten miażdżący atak powoduje obrażenia podane w opisie smoka plus premia z Siły pomnożona przez 1,5 (zaokrąglając w dół).
Machnięcie ogonem (zw): smok rozmiaru przynajmniej olbrzymiego może wykonać atak machnięcie ogonem (akcja standardowa). Jego ofiarami padają istoty znajdujące się w półkolu o rozciągającym się w dowolnym kierunku promieniu 9 metrów (w przypadku stwora rozmiaru kolosalnego promień wzrasta do 12 metrów) i środku w punkcie przecięcia linii siatki na granicy przestrzeni zajmowanej przez stwora. Istoty na obszarze działania tego ataku padają jego ofiarą, jeśli są o co najmniej cztery kategorie rozmiaru mniejsze niż smok. Automatycznie otrzymują one podane w opisie stwora obrażenia plus premię z Siły pomnożoną przez 1,5 (zaokrąglając w dół). Mogą jednakże wykonać rzut obronny na Refleks o ST podanej przy broni oddechowej – udany oznacza zmniejszenie ran o połowę.
Zwarcie: smoki nie lubią walczyć w zwarciu, choć kiedy miażdżą lub wykorzystują atut Pochwycenie (jeśli go znają), stosuje się zwykłe zasady zwarcia.
Smok w zwarciu może zawsze używać broni oddechowej, a także wykorzystywać zaklęcia oraz zdolności czaropodobne i nadnaturalne – jeśli tylko powiedzie się mu test Koncentracji.
Broń oddechowa (zn): użycie broni oddechowej to akcja standardowa. Smok może zionąć raz na 1k4 rundy. Nawet jeśli ma więcej niż jeden rodzaj broni oddechowej, nie może z niej korzystać częściej niż raz na 1k4 rundy. Zionięcie zawsze ma początek na sąsiadującym ze smokiem przecięciu linii siatki i rozchodzi się w wybranym przez niego kierunku na podany w pobliskiej tabeli obszar. Jeśli broń oddechowa powoduje obrażenia, istoty, które znajdą się na obszarze jej działania, mają prawo do rzutu obronnego na Refleks – udany pozwala zmniejszyć liczbę otrzymanych ran o połowę. ST tego rzutu zależy od wieku i rodzaju smoka (liczbę podano w opisie konkretnego gada). W przypadku zionięcia niepowodującego obrażeń, rzut obronny ma takie samo ST, lecz jego rodzaj może być zupełnie inny (szczegóły podano w opisie). ST rzutu obronnego na broń oddechową wynosi 10 + 1/2 KW smoka + jego modyfikator z Bd.
Broń oddechowa działa na obszarze o jednym z dwóch podstawowych kształtów – strumień (linia) lub stożek. Wielkość obszaru działania zależy od rozmiaru smoka.

Broń oddechowa smoka
Rozmiar smoka
Strumień (linia)* (długość)
Stożek* (długość)
Malutki
9 m
4,5 m
Mały
12 m
6 m
Średni
18 m
9 m
Duży
24 m
12 m
Wielki
30 m
15 m
Olbrzymi
36 m
18 m
Kolosalny
42 m
21 m
* Strumień ma zawsze 1,5 metra wysokości i 1,5 metra szerokości.
* Stożek ma zawsze wysokość i szerokość taką samą, jak długość.

Groza (zw): sama obecność dorastającego i starszego smoka może wzbudzać we wrogach niepokój. Zdolność ta działa automatycznie za każdym razem, gdy stwór atakuje, szarżuje lub lata nad głową przeciwników. Ta moc działa na stworzenia w promieniu 9 metrów × kategoria wiekowa smoka, jeśli mają mniej KW niż gad.
Potencjalne ofiary tej zdolności, które wykonają udany rzut obronny na Wolę (ST 10 + połowa KW smoka + jego modyfikator z Cha), skutecznie opierają się grozie danego gada i są na nią niepodatne przez 24 godziny. Niepowodzenie w rzucie obronnym ma efekt zależny od KW stworzenia. Istoty o KW 4 i mniej na 4k6 rund ogarnia panika, a te o KW 5 i więcej są przez 4k6 rund wstrząśnięte. Na smoki rzecz jasna nie działa groza innych smoków.
Czary: smok zna i rzuca czary wtajemniczeń jak zaklinacz poziomu wskazanego w jego opisie. Czary premiowe gada zależą od wartości jego Charyzmy. Niektóre smoki potrafią także rzucać czary kapłańskie lub domenowe jako zaklęcia wtajemniczeń.
Zdolności czaropodobne: te moce zależą od wieku oraz gatunku smoka. Stwór otrzymuje zdolności podane przy jego kategorii wiekowej oraz wszystkie wcześniejsze. Poziom czarującego dla tych zdolności jest równy albo kategorii wiekowej smoka, albo poziomowi zaklinacza – pod uwagę należy brać wyższą wartość. ST rzutów obronnych wynosi 10 + modyfikator z Cha smoka + poziom zaklęcia. Stwór może używać wszystkich zdolności czaropodobnych raz dziennie, chyba że podano inaczej.
Redukcja obrażeń: dorastające i starsze smoki posiadają redukcję obrażeń. Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń ich broń naturalną traktuje się jak broń magiczną.
Niepodatność (zw): wszystkie smoki są niepodatne na efekty uśpienia oraz paraliżu. Ponadto przedstawiciele każdego gatunku posiadają niepodatność również na jedną lub dwie inne formy ataku i to niezależnie od wieku. Szczegóły podano w opisie.
Odporność na czary (zw): im starszy smok, tym większa jest jego odporność na zaklęcia oraz zdolności czaropodobne – szczegółowe informacje podano w opisie stworzenia.
Ślepozmysł (zw): smok jest w stanie dokładnie zlokalizować istoty w promieniu 18 metrów wokół siebie. Wrogowie, których tak naprawdę nie widzi, wciąż posiadają względem niego całkowite ukrycie.
Wyostrzone zmysły (zw): smok widzi na cztery razy większy dystans niż człowiek w półmroku, a dwa razy dalej w normalnym świetle. Widzi również w ciemnościach na odległość 36 metrów.
Umiejętności: wszystkie smoki mają punkty umiejętności w liczbie (6 + modyfikator z Int, minimum 1) × (Kostki Wytrzymałości + 3). Większość z nich wykupuje maksymalną możliwą liczbę rang w następujących umiejętnościach: Nasłuchiwanie, Przeszukiwanie oraz Spostrzegawczość. Za pozostałe punkty umiejętności kupują rangi w Dyplomacji, Koncentracji, Stosowaniu magicznych urządzeń, Wiedzy (dowolnej), Wyczuciu pobudek, Wyzwalaniu się oraz Zastraszaniu, płacąc 1 punkt umiejętności za rangę. Wszystkie wymienione umiejętności należy traktować jak klasowe umiejętności smoka (każdy ze smoków posiada też inne umiejętności klasowe, które wymieniono w stosownym opisie).
Atuty: wszystkie smoki mają jeden atut plus dodatkowe, w liczbie zależnej od Kostek Wytrzymałości, tak jak inne istoty. Te gady zwykle wybierają Atak z powietrza, Czujność, Doskonalszą inicjatywę, Doskonalsze roztrzaskiwanie, Pochwycenie, Potężny atak, Rozszczepienie, Skupienie na broni (pazury lub ugryzienie), Unoszenie się, Walkę na oślep, Zwrot przez skrzydło oraz różne atuty metamagiczne, które są dostępne i przydane zaklinaczom.

Przestrzeń/zasięg, ataki i obrażenia smoków
Rozmiar
Przestrzeń/zasięg*
1 ugryzienie
2 pazury
2 skrzydło
1 uderzenie ogonem
1 miażdżenie
1 machnięcie ogonem
Malutki
75 cm/0 cm 
(1,5 m wykonując ugryzienie)
1k4
1k3
— 
— 
— 
— 
Mały
1,5 m/1,5 m
1k6
1k4
— 
— 
— 
— 
Średni
1,5 m/1,5 m
1k8
1k6
1k4
— 
— 
— 
Duży
3 m/1,5 m 
(3 m wykonując ugryzienie)
2k6
1k8
1k6
1k8
— 
— 
Wielki
4,5 m/3 m 
(4,5 m wykonując ugryzienie)
2k8
2k6
1k8
2k6
2k8
— 
Olbrzymi
6 m/4,5 m 
(6 m wykonując ugryzienie)
4k6
2k8
2k6
2k8
4k6
2k6
Kolosalny
9 m/6 m 
(9 m wykonując ugryzienie)
4k8
4k6
2k8
4k6
4k8
2k8
* Smocze ugryzienie to atak z zasięgiem takim, jakby gad był istotą o jedną kategorię większą. Wszystkie pozostałe ataki wykonuje się ze standardowym zasięgiem dla danego rozmiaru smoka.
Szybkość podróżna smoka
Chromatyczne oraz metaliczne smoki są niesamowicie wytrwałymi lotnikami i potrafią szybko pokonywać duże dystanse. Szybkość podróżna lecącego smoka zależy od jego taktycznej prędkości latania, jak to przedstawiono w pobliskiej tabeli.

Szybkość podróżna lecącego smoka

Szybkość latania

30 m
45 m
60 m
75 m
Godzina lotu




Normalnie
23 km
30 km
45 km
60 km
Pośpiech
36 km
60 km
90 km
120 km
Dzień lotu




Normalnie
190 km
250 km
380 km
510 km

Podróżujące smoki męczą się wolniej niż inne stworzenia maszerujące po ziemi. Gad, który porusza się szybciej niż normalnie (pośpiech lub forsowny marsz), wykonuje test związany z otrzymaniem stłuczeń nie co godzinę, lecz co dwie godziny.
Smocza skóra
Płatnerze obrabiają smocze skóry i tworzą z nich mistrzowskie pancerze lub tarcze.
Smoki chromatyczne
Te chromatyczne gady to zła gałąź smoczego rodu. Są agresywne, chciwe, próżne i złośliwe.
Biały smok
Smok (zimna)
Środowisko: góry w klimacie zimnym
Występowanie: smoczątko, dziecko, młody, małoletni oraz dorastający: pojedynczo lub stadko (2–5); dojrzały, dorosły, stary, wiekowy, antyczny, jaszczur lub wielki jaszczur: pojedynczo, para lub rodzina (1–2 oraz 2–5 potomstwa)
Skale Wyzwania: smoczątko 2; dziecko 3; młody 4; małoletni 6; dorastający 8; dojrzały 10; dorosły 12; stary 15; wiekowy 17; antyczny 18; jaszczur 19; wielki jaszczur 21
Skarb: potrójny standardowy
Charakter: zawsze chaotyczny zły
Rozwój: smoczątko 4–5 KW; dziecko 7–8 KW; młody 10–11 KW; małoletni 13–14 KW; dorastający 16–17 KW; dojrzały 19–20 KW; dorosły 22–23 KW; stary 25–26 KW; wiekowy 28–29 KW; antyczny 31–32 KW; jaszczur 34–35 KW; wielki jaszczur 37+ KW
Dostosowanie poziomu: smoczątko +2; dziecko +3; młody +3; małoletni +5; inne —

Białe smoki zależnie od wieku
Wiek
Rozmiar
Kostki Wytrzymałości (pw)
S
Zr
Bd
Int
Rzt
Cha
Bazowy atak/ zwarcie
Atak
Wytr
Ref
Wola
Broń oddechowa (ST)
Groza ST
Smoczątko
Ml
3k12+3 (22)
11
10
13
6
11
6
+3/–5
+5
+4
+3
+3
1k6 (12)
— 
Dziecko
Mł
6k12+6 (45)
13
10
13
6
11
6
+6/+3
+8
+6
+5
+5
2k6 (14)
— 
Młody
Ś
9k12+18 (76)
15
10
15
6
11
6
+9/+11
+11
+8
+6
+6
3k6 (16)
— 
Małoletni
Ś
12k12+24 (102)
17
10
15
8
11
8
+12/+15
+15
+10
+8
+8
4k6 (18)
— 
Dorastający
Du
15k12+45 (142)
19
10
17
8
11
10
+15/+23
+18
+12
+9
+9
5k6 (20)
17
Dojrzały
Du
18k12+72 (189)
23
10
19
10
11
12
+18/+28
+23
+15
+11
+11
6k6 (23)
20
Dorosły
W
21k12+105 (241)
27
10
21
12
13
12
+21/+37
+27
+17
+12
+13
7k6 (25)
21
Stary
W
24k12+120 (276)
29
10
21
12
13
12
+24/+41
+31
+19
+14
+15
8k6 (27)
23
Wiekowy
W
27k12+162 (337)
31
10
23
14
15
14
+27/+45
+35
+21
+15
+17
9k6 (29)
25
Antyczny
W
30k12+180 (375)
33
10
23
14
15
14
+30/+49
+39
+23
+17
+19
10k6 (31)
27
Jaszczur
O
33k12+231 (445)
35
10
25
14
15
16
+33/+57
+41
+25
+18
+20
11k6 (33)
29
Wielki jaszczur
O
36k12+288 (522)
37
10
27
18
19
18
+36/+61
+45
+28
+20
+24
12k6 (36)
32

Zdolności białych smoków zależnie od wieku
Wiek
Szybkość
Inicjatywa
KP
Zdolności specjalne
Poziom czarującego
OC
Smoczątko
18 m, rycie 9 m, latanie 45 m (przeciętna), pływanie 18 m
+0
14 (+2 rozmiar, +2 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 14
Chodzenie po lodzie, niepodatność na zimno, wrażliwość na ogień
— 
— 
Dziecko
18 m, rycie 9 m, latanie 45 m (przeciętna), pływanie 18 m
+0
16 (+1 rozmiar, +5 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 16
 
— 
— 
Młody
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
18 (+8 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 18
 
— 
— 
Małoletni
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
21 (+11 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 21
Chmura mgły
— 
— 
Dorastający
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
23 (–1 rozmiar, +14 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 23
RO 5/magia
— 
16
Dojrzały
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
26 (–1 rozmiar, +17 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 26
Podmuch wiatru
1.
18
Dorosły
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
28 (–2 rozmiar, +20 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 28
RO 10/magia
3.
20
Stary
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
31 (–2 rozmiar, +23 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 31
Mroźna mgła
5.
21
Wiekowy
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
34 (–2 rozmiar, +26 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 34
RO 15/magia
7.
23
Antyczny
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
37 (–2 rozmiar, +29 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 37
Ściana lodu
9.
24
Jaszczur
18 m, rycie 9 m, latanie 75 m (kiepska), pływanie 18 m
+0
38 (–4 rozmiar, +32 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 38
RO 20/magia
11.
25
Wielki jaszczur
18 m, rycie 9 m, latanie 75 m (kiepska), pływanie 18 m
+0
41 (–4 rozmiar, +35 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 41
Kontrolowanie pogody
13.
27

Łuski białego smoczątka błyszczą niczym zwierciadełka. Gdy smok się starzeje, blask słabnie. Łuski wiekowej bestii są gdzieniegdzie bladobłękitne, a gdzieniegdzie jasnoszare, te zaś barwy mieszają się z bielą.
Walka
Białe smoki preferują nagłe ataki na przeciwników, na których opadają z powietrza czy też rzucają się wynurzając z wody, spod śniegu czy lodu. Najpierw zioną, po czym w następnym ataku starają się powalić któregoś z wrogów.
Broń oddechowa (zn): biały smok dysponuje jednym rodzajem broni oddechowej – stożkiem zimna.
Chodzenie po lodzie (zw): Zdolność działająca jak czar pajęcza wspinaczka, lecz powierzchnia, po której smok może się wspinać, musi być pokryta lodem. Moc działa cały czas.
Mroźna mgła (zc): stary lub starszy biały smok może używać tej zdolności trzy razy dziennie. Działa podobnie do czaru gęsta mgła, z tą jednak różnicą, że każda powierzchnia, której opary dotkną, pokrywa się warstewką śliskiego lodu – efekt analogiczny do zaklęcia tłuszcz. Zdolność chodzenie po lodzie sprawia, że biały smok jest niepodatny na ten ostatni efekt. Niniejsza moc to odpowiednik czaru 5. poziomu.
Inne zdolności czaropodobne: 3/dzień – chmura mgły (małoletni lub starszy), podmuch wiatru (dojrzały lub starszy), ściana lodu (antyczny lub starszy); 1/dzień – kontrolowanie pogody (wielki jaszczur).
Umiejętności: Ciche poruszanie się, Pływanie oraz Ukrywanie się w przypadku białego smoka traktuje się jak umiejętności klasowe.
Błękitny smok
Smok (ziemi)
Środowisko: pustynie w klimacie umiarkowanym
Występowanie: smoczątko, dziecko, młody, małoletni oraz dorastający: pojedynczo lub stadko (2–5); dojrzały, dorosły, stary, wiekowy, antyczny, jaszczur lub wielki jaszczur: pojedynczo, para lub rodzina (1–2 oraz 2–5 potomstwa)
Skale Wyzwania: smoczątko 3; dziecko 4; młody 6; małoletni 8; dorastający 11; dojrzały 14; dorosły 16; stary 18; wiekowy 19; antyczny 21; jaszczur 23; wielki jaszczur 25
Skarb: potrójny standardowy
Charakter: zawsze praworządny zły
Rozwój: smoczątko 7–8 KW; dziecko 10–11 KW; młody 13–14 KW; małoletni 16–17 KW; dorastający 19–20 KW; dojrzały 22–23 KW; dorosły 25–26 KW; stary 28–29 KW; wiekowy 31–32 KW; antyczny 34–35 KW; jaszczur 37–38 KW; wielki jaszczur 40+ KW
Dostosowanie poziomu: smoczątko +4; dziecko +4; młody +5; inne —

Błękitne smoki zależnie od wieku
Wiek
Rozmiar
Kostki Wytrzymałości (pw)
S
Zr
Bd
Int
Rzt
Cha
Bazowy atak/ zwarcie
Atak
Wytr
Ref
Wola
Broń oddechowa (ST)
Groza ST
Smoczątko
M
6k12+6 (45)
13
10
13
10
11
10
+6/+3
+8
+6
+5
+5
2k8 (14)
— 
Dziecko
Ś
9k12+18 (76)
15
10
15
10
11
10
+9/+11
+11
+8
+6
+6
4k8 (16)
— 
Młody
Ś
12k12+24 (102)
17
10
15
12
13
12
+12/+15
+15
+10
+8
+9
6k8 (18)
— 
Małoletni
Du
15k12+45 (142)
19
10
17
14
15
14
+15/+23
+18
+12
+9
+11
8k8 (20)
— 
Dorastający
Du
18k12+72 (189)
23
10
19
14
15
14
+18/+28
+23
+15
+11
+13
10k8 (23)
21
Dojrzały
W
21k12+105 (241)
27
10
21
16
17
16
+21/+37
+27
+17
+12
+15
12k8 (25)
23
Dorosły
W
24k12+120 (276)
29
10
21
16
17
16
+24/+41
+31
+19
+14
+17
14k8 (27)
25
Stary
W
27k12+162 (337)
31
10
23
18
19
18
+27/+45
+35
+21
+15
+19
16k8 (29)
27
Wiekowy
W
30k12+180 (375)
33
10
23
18
19
18
+30/+49
+39
+23
+17
+21
18k8 (31)
29
Antyczny
O
33k12+231 (445)
35
10
25
20
21
20
+33/+57
+41
+25
+18
+23
20k8 (33)
31
Jaszczur
O
36k12+288 (522)
37
10
27
20
21
20
+36/+61
+45
+28
+20
+25
22k8 (36)
33
Wielki jaszczur
O
39k12+312 (565)
39
10
27
22
23
22
+39/+65
+49
+29
+21
+27
24k8 (37)
35

Zdolności błękitnych smoków zależnie od wieku
Wiek
Szybkość
Inicjatywa
KP
Zdolności specjalne
Poziom czarującego
OC
Smoczątko
12 m, rycie 6 m, latanie 30 m (przeciętna)
+0
16 (+1 rozmiar, +5 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 16
Niepodatność na elektryczność, stworzenie/zniszczenie wody
— 
— 
Dziecko
12 m, rycie 6 m, latanie 45 m (słaba)
+0
18 (+8 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 18

— 
— 
Młody
12 m, rycie 6 m, latanie 45 m (słaba)
+0
21 (+11 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 21

— 
— 
Małoletni
12 m, rycie 6 m, latanie 45 m (słaba)
+0
23 (–1 rozmiar, +14 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 23
Naśladowanie dźwięków
1.
— 
Dorastający
12 m, rycie 6 m, latanie 45 m (słaba)
+0
26 (–1 rozmiar, +17 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 26
RO 5/magia
3.
19
Dojrzały
12 m, rycie 6 m, latanie 45 m (słaba)
+0
28 (–2 rozmiar, +20 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 28
Brzuchomówstwo
5.
21
Dorosły
12 m, rycie 6 m, latanie 45 m (słaba)
+0
31 (–2 rozmiar, +23 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 31
RO 10/magia
7.
22
Stary
12 m, rycie 6 m, latanie 45 m (słaba)
+0
34 (–2 rozmiar, +26 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 34
Krajobrazowa halucynacja
9.
24
Wiekowy
12 m, rycie 6 m, latanie 45 m (słaba)
+0
37 (–2 rozmiar, +29 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 37
RO 15/magia
11.
25
Antyczny
12 m, rycie 6 m, latanie 60 m (kiepska)
+0
38 (–4 rozmiar, +32 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 38
Zasłona
13.
27
Jaszczur
12 m, rycie 6 m, latanie 60 m (kiepska)
+0
41 (–4 rozmiar, +35 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 41
RO 20/magia
15.
29
Wielki jaszczur
12 m, rycie 6 m, latanie 60 m (kiepska)
+0
44 (–4 rozmiar, +38 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 44
Miraż
17.
31
* Może również rzucać, jak czary wtajemniczeń, zaklęcia kapłańskie z domen powietrze, prawo oraz zło.

Łuski tego smoka mienią się różnymi odcieniami błękitu – ciemnogranatowym, szafirowym czy indygo. Niesiony pustynnymi wiatrami piasek poleruje owe łuski na połysk. Im smok starszy, tym łuski większe, z czasem są naprawdę grube i twarde. Z kolei skóra błękitnych smoków jest niejako naelektryzowana i cały czas słychać, jak trzeszczy oraz szumi. Dźwięki stają się głośniejsze, gdy gad jest rozwścieczony lub zamierza zaatakować. Czuć też wtedy woń ozonu i piasku.
Jaskrawe ubarwienie sprawia, że błękitne smoki łatwo zauważyć na jałowych pustyniach. Często zakopują się one w piasku, a wtedy widać tylko niewielką część ich głowy.
Błękitne smoki lubią latać w gorącym pustynnym powietrzu. Zwykle robią to za dnia, gdy temperatury są najwyższe. Niektóre niemal dorównują barwie pustynnego nieba, co skwapliwie wykorzystują.
Te gady zakładają siedziby w rozległych jaskiniach, gdzie gromadzą również skarby. Choć zbierają wszystko, co zdaje się być wartościowe, najbardziej cenią sobie klejnoty – szczególnie szafiry.
Walka
Błękitne smoki zwykle atakują z powietrza lub czekają zagrzebane w piasku, dopóki przeciwnik nie zbliży się na odległość 30 metrów. Starsze gady wykorzystują specjalne moce, jak choćby krajobrazową halucynację, skuteczniej się zlewając z terenem i zwiększając szansę zaskoczenia ofiary. Te smoki uciekają z walki tylko wtedy, gdy są poważnie ranne, odwrót bowiem uważają za objaw tchórzostwa.
Broń oddechowa (zn): błękitny smok dysponuje jednym rodzajem broni oddechowej – błyskawicą działającą w strumieniu (linia).
Stworzenie/zniszczenie wody (zc): smok może użyć tej zdolności trzy razy dziennie. Działa ona analogicznie do czaru stworzenie wody, tyle że gad może również niszczyć wodę, a nie ją tworzyć. Moc automatycznie niszczy również nietrzymane płyny oparte na wodzie. Magiczne przedmioty (na przykład: eliksiry) oraz obiekty znajdujące się w czyimś posiadaniu mają prawo do rzutu obronnego na Wolę (ST identyczne jak w przypadku grozy, którą wywołuje smok) – nieudany oznacza ich zniszczenie. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 1. poziomu.
Naśladowanie dźwięków (zw): małoletni i starszy błękitny smok, gdy tylko zechce, może naśladować każdy głos lub dźwięk, jaki usłyszał. Słuchający wykonują rzut obronny na Wolę (ST identyczne jak w przypadku grozy, którą wywołuje smok) – udany oznacza wykrycie podstępu.
Inne zdolności czaropodobne: 3/dzień – brzuchomówstwo (dojrzały lub starszy); 1/dzień – krajobrazowa halucynacja (stary lub starszy), zasłona (antyczny lub starszy), miraż (wielki jaszczur).
Umiejętności: Blefowanie, Czarostwo oraz Ukrywanie się w przypadku błękitnego smoka traktuje się jak umiejętności klasowe.
Czarny smok
Smok (wody)
Środowisko: bagna w klimacie gorącym
Występowanie: smoczątko, dziecko, młody, małoletni oraz dorastający: pojedynczo lub stadko (2–5); dojrzały, dorosły, stary, wiekowy, antyczny, jaszczur lub wielki jaszczur: pojedynczo, para lub rodzina (1–2 oraz 2–5 potomstwa)
Skale Wyzwania: smoczątko 3; dziecko 4; młody 5; małoletni 7; dorastający 9; dojrzały 11; dorosły 14; stary 16; wiekowy 18; antyczny 19; jaszczur 20; wielki jaszczur 22
Skarb: potrójny standardowy
Charakter: zawsze chaotyczny zły
Rozwój: smoczątko 5–6 KW; dziecko 8–9 KW; młody 11–12 KW; małoletni 14–15 KW; dorastający 17–18 KW; dojrzały 20–21 KW; dorosły 23–24 KW; stary 26–27 KW; wiekowy 29–30 KW; antyczny 32–33 KW; jaszczur 35–36 KW; wielki jaszczur 38+ KW
Dostosowanie poziomu: smoczątko +3; dziecko +3; młody +3; małoletni +4; inne —

Czarne smoki zależnie od wieku
Wiek
Rozmiar
Kostki Wytrzymałości (pw)
S
Zr
Bd
Int
Rzt
Cha
Bazowy atak/ zwarcie
Atak
Wytr
Ref
Wola
Broń oddechowa (ST)
Groza ST
Smoczątko
Ml
4k12+4 (30)
11
10
13
8
11
8
+4/–4
+6
+5
+4
+4
2k4 (13)
— 
Dziecko
Mł
7k12+7 (52)
13
10
13
8
11
8
+7/+4
+9
+6
+5
+5
4k4 (14)
— 
Młody
Ś
10k12+20 (85)
15
10
15
10
11
10
+10/+12
+12
+9
+7
+7
6k4 (17)
— 
Małoletni
Ś
13k12+26 (110)
17
10
15
10
11
10
+13/+16
+16
+10
+8
+8
8k4 (18)
— 
Dorastający
Du
16k12+48 (152)
19
10
17
12
13
12
+16/+24
+19
+13
+10
+11
10k4 (21)
19
Dojrzały
Du
19k12+76 (199)
23
10
19
12
13
12
+19/+29
+24
+15
+11
+12
12k4 (23)
20
Dorosły
W
22k12+110 (253)
27
10
21
14
15
14
+22/+38
+28
+18
+13
+15
14k4 (26)
23
Stary
W
25k12+125 (287)
29
10
21
14
15
14
+25/+42
+32
+19
+14
+16
16k4 (27)
24
Wiekowy
W
28k12+168 (350)
31
10
23
16
17
16
+28/+46
+36
+22
+16
+19
18k4 (30)
27
Antyczny
W
31k12+186 (387)
33
10
23
16
17
16
+31/+50
+40
+23
+17
+20
20k4 (31)
28
Jaszczur
O
34k12+238 (459)
35
10
25
18
19
18
+34/+58
+42
+26
+19
+23
22k4 (34)
31
Wielki jaszczur
O
37k12+296 (536)
37
10
27
20
21
20
+37/+62
+46
+28
+20
+25
24k4 (36)
33

Zdolności czarnych smoków zależnie od wieku
Wiek
Szybkość
Inicjatywa
KP
Zdolności specjalne
Poziom czarującego
OC
Smoczątko
18 m, latanie 30 m (przeciętna), pływanie 18 m
+0
15 (+2 size,+3 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 15
Niepodatność na kwas, oddychanie wodą
— 
— 
Dziecko
18 m, latanie 30 m (przeciętna), pływanie 18 m
+0
17 (+1 size,+6 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 17

— 
— 
Młody
18 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
19 (+9 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 19 

— 
— 
Małoletni
18 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
22 (+12 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 22
Ciemność
— 
— 
Dorastający
18 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
24 (–1 size,+15 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 24
RO 5/magia
1.
17
Dojrzały
18 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
27 (–1 size,+18 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 27
Zepsucie wody
3,
18
Dorosły
18 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
29 (–2 size,+21 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 29
RO 10/magia
5.
21
Stary
18 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
32 (–2 size,+24 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 32
Wzrastanie roślin
7.
22
Wiekowy
18 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
35 (–2 size,+27 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 35
RO 15/magia
9.
23
Antyczny
18 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
38 (–2 size,+30 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 38
Plaga insektów
11.
25
Jaszczur
18 m, latanie 60 m (kiepska), pływanie 18 m
+0
39 (–4 size,+33 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 39
RO 20/magia
13.
26
Wielki jaszczur
18 m, latanie 60 m (kiepska), pływanie 18 m
+0
42 (–4 size,+36 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 42
Zauroczenie gada
15.
28

Czasami te stwory nazywa się “czaszkowymi smokami”, a to z powodu szkieletowatych pysków. Okropne wrażenie potęguje stopniowo rozkładająca się skóra na policzkach i wokół nasady rogów. Im smok starszy, tym płaty psującej się skóry są większe, co jednakże w żaden sposób nie szkodzi stworowi. Łuski ledwo co wyklutego smoka są bardzo cienkie i małe, ale za to połyskują. Wraz z wiekiem grubieją i twardnieją, a także stają się coraz bardziej matowe, dzięki czemu gadowi łatwiej ukryć się na bagnach czy pośród trzęsawisk.
Opisywane smoki wprost przepadają za pieniędzmi. Starsze okazy czasami chwytają humanoidów i przed ich zabiciem wypytują o sterty złotych, srebrnych i platynowych monet.
Walka
Czarne smoki zwykle zasadzają się na ofiary, wykorzystując otoczenie jako osłonę. Gdy walczą na gęsto porośniętych bagnach, starają się pozostawać w wodzie lub na ziemi, jako że drzewa i liściasty baldachim ogranicza ich zwrotność, gdy uniosą się w powietrze. W obliczu przewagi liczebnej starają się odlecieć, znikając przeciwnikowi z pola widzenia i nie pozostawiając po sobie śladów, po czym ukrywają się w głębokim trzęsawisku.
Broń oddechowa (zn): czarny smok dysponuje jednym rodzajem broni oddechowej – strumieniem (linia) kwasu.
Oddychanie wodą (zw): smok może dowolnie długo oddychać pod wodą. Ponadto nawet zanurzony jest w stanie bez ograniczeń wykorzystywać broń oddechową, czary i inne zdolności.
Zepsucie wody (zc): raz dziennie smok może zepsuć 30 litrów wody – staje się ona zastała i zaczyna śmierdzieć. Ponadto żadne zwierzę nie ugasi nią pragnienia. Moc automatycznie niszczy również nietrzymane płyny oparte na wodzie. Magiczne przedmioty (na przykład: eliksiry) oraz obiekty znajdujące się w czyimś posiadaniu mają prawo do rzutu obronnego na Wolę (ST identyczne jak w przypadku grozy, którą wywołuje smok) – nieudany oznacza ich zniszczenie. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 1. poziomu. Działa ona na tym samym obszarze co groza smoka.
Zauroczenie gada (zc): czarny wielki jaszczur może użyć tej mocy trzy razy dziennie. Działa ona analogicznie do czaru zbiorowe zauroczenie, z taką jednakże różnicą, iż jej ofiarą paść mogą tylko zwierzęta będące gadami. Smok jest w stanie komunikować się z każdym zauroczonym stworzeniem, tak jakby rzucił zaklęcie rozmawianie ze zwierzętami. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 1. poziomu.
Inne zdolności czaropodobne: 3/dzień – ciemność (małoletni lub starszy; promień 3 metry na kategorię wiekową), plaga insektów (antyczny lub starszy); 1/dzień – wzrastanie roślin (stary lub starszy).
Umiejętności: Ciche poruszanie się, Pływanie oraz Ukrywanie się w przypadku czarnego smoka traktuje się jak umiejętności klasowe.
Czerwony smok
Smok (ognia)
Środowisko: góry w klimacie gorącym
Występowanie: smoczątko, dziecko, młody, małoletni oraz dorastający: pojedynczo lub stadko (2–5); dojrzały, dorosły, stary, wiekowy, antyczny, jaszczur lub wielki jaszczur: pojedynczo, para lub rodzina (1–2 oraz 2–5 potomstwa)
Skale Wyzwania: smoczątko 4; dziecko 5; młody 7; małoletni 10; dorastający 13; dojrzały 15; dorosły 18; stary 20; wiekowy 21; antyczny 23; jaszczur 24; wielki jaszczur 26
Skarb: potrójny standardowy
Charakter: zawsze chaotyczny zły
Rozwój: smoczątko 8–9 KW; dziecko 11–12 KW; młody 14–15 KW; małoletni 17–18 KW; dorastający 20–21 KW; dojrzały 23–24 KW; dorosły 26–27 KW; stary 29–30 KW; wiekowy 32–33 KW; antyczny 35–36 KW; jaszczur 38–39 KW; wielki jaszczur 41+ KW
Dostosowanie poziomu: smoczątko +4; dziecko +5; młody +6; inne —

Czerwone smoki zależnie od wieku
Wiek
Rozmiar
Kostki Wytrzymałości (pw)
S
Zr
Bd
Int
Rzt
Cha
Bazowy atak/ zwarcie
Atak
Wytr
Ref
Wola
Broń oddechowa (ST)
Groza ST
Smoczątko
Ś
7k12+14 (59)
17
10
15
10
11
10
+7/+10
+10
+7
+5
+5
2k10 (15)
— 
Dziecko
Du
10k12+30 (95)
21
10
17
12
13
12
+10/+19
+14
+10
+7
+8
4k10 (18)
— 
Młody
Du
13k12+39 (123)
25
10
17
12
13
12
+13/+24
+19
+11
+8
+9
6k10 (19)
— 
Małoletni
Du
16k12+64 (168)
29
10
19
14
15
14
+16/+29
+24
+14
+10
+12
8k10 (22)
— 
Dorastający
W
19k12+95 (218)
31
10
21
14
15
14
+19/+37
+27
+16
+11
+13
10k10 (24)
21
Dojrzały
W
22k12+110 (253)
33
10
21
16
19
16
+22/+41
+31
+18
+13
+17
12k10 (26)
24
Dorosły
W
25k12+150 (312)
33
10
23
18
19
18
+25/+44
+34
+20
+14
+18
14k10 (28)
26
Stary
O
28k12+196 (378)
35
10
25
20
21
20
+28/+52
+36
+23
+16
+21
16k10 (31)
29
Wiekowy
O
31k12+248 (449)
37
10
27
22
23
22
+31/+56
+40
+25
+17
+23
18k10 (33)
31
Antyczny
O
34k12+306 (527)
39
10
29
24
25
24
+34/+60
+44
+28
+19
+26
20k10 (36)
34
Jaszczur
O
37k12+370 (610)
41
10
31
24
25
24
+37/+64
+48
+30
+20
+27
22k10 (38)
35
Wielki jaszczur
K
40k12+400 (660)
45
10
31
26
27
26
+40/+73
+49
+32
+22
+30
24k10 (40)
38

Zdolności czerwonych smoków zależnie od wieku
Wiek
Szybkość
Inicjatywa
KP
Zdolności specjalne
Poziom czarującego
OC
Smoczątko
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
16 (+6 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 16
Niepodatność na ogień, wrażliwość na zimno
— 
— 
Dziecko
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
18 (–1 rozmiar, +9 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 18

— 
— 
Młody
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
21 (–1 rozmiar, +12 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 21

1.
— 
Małoletni
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
24 (–1 rozmiar, +15 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 24
Zlokalizowanie przedmiotu
3.
— 
Dorastający
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
26 (–2 rozmiar, +18 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 26
RO 5/magia
5.
19
Dojrzały
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
29 (–2 rozmiar, +21 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 29

7.
21
Dorosły
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
32 (–2 rozmiar, +24 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 32
RO 10/magia
9.
23
Stary
12 m, latanie 60 m (kiepska)
+0
33 (–4 rozmiar, +27 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 33
Sugestia
11.
24
Wiekowy
12 m, latanie 60 m (kiepska)
+0
36 (–4 rozmiar, +30 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 36
RO 15/magia
13.
26
Antyczny
12 m, latanie 60 m (kiepska)
+0
39 (–4 rozmiar, +33 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 39
Znalezienie ścieżki
15.
28
Jaszczur
12 m, latanie 60 m (kiepska)
+0
42 (–4 rozmiar, +36 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 42
RO 20/magia
17.
30
Wielki jaszczur
12 m, latanie 60 m (kiepska)
+0
41 (–8 rozmiar, +39 naturalny), dotyk 2, nieprzygotowany 41
Ujawnienie położenia
19.
32
* Może również rzucać, jak czary wtajemniczeń, zaklęcia kapłańskie z domen chaos, ogień oraz zło.

Łuski smoczątek są dość małe i lśniące, barwy szkarłatu. Z ich powodu drapieżcy i myśliwi z łatwością znajdowaliby małe gady. Pozostają więc one pod ziemią i nie wychodzą na powierzchnię, dopóki nie będą w stanie o siebie zadbać. Łuski smoka, który osiągnął kategorię wiekową małoletni, nabierają barwy ciemnej czerwieni i nie lśnią już tak mocno. Ponadto przy brzegach matowieją. Im smok starszy, tym łuski większe, grubsze i twardsze. Grzebień na karku oraz skrzydła stwora mają barwę popielato-niebieską lub purpurowo-szarą – te części ciała gada również ciemnieją w miarę upływu lat. Także źrenice czerwonego smoka bledną z wiekiem, tak że u najstarszych oczy mają kolor roztopionej lawy.
Walka
Czerwone smoki są tak pewne siebie, że rzadko poświęcają czas na to, by ocenić siły przeciwnika. Dostrzegłszy cel, błyskawicznie decydują się atakować, stosując jedną z wielu wypracowanych wcześniej strategii. Zwykle czerwony smok ląduje i rzuca się na małe, słabe stworzenia, uderzając pazurami i gryząc. Jedynie od czasu do czasu decyduje się używać broni oddechowej, nie chce bowiem zniszczyć skarbów, jakie mogą mieć ze sobą ofiary.
Broń oddechowa (zn): czerwony smok dysponuje jednym rodzajem broni oddechowej – stożkiem ognia.
Zlokalizowanie przedmiotu (zc): małoletni i starszy czerwony smok może raz dziennie na kategorię wiekową używać niniejszej zdolności jak czaru o tej samej nazwie.
Inne zdolności czaropodobne: 3/dzień – sugestia (stary lub starszy); 1/dzień – znalezienie ścieżki (antyczny lub starszy), ujawnienie położenia (wielki jaszczur).
Umiejętności: Blefowanie, Szacowanie oraz Skakanie w przypadku czerwonego smoka traktuje się jak umiejętności klasowe.
Zielony smok
Smok (powietrza)
Środowisko: lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie: smoczątko, dziecko, młody, małoletni oraz dorastający: pojedynczo lub stadko (2–5); dojrzały, dorosły, stary, wiekowy, antyczny, jaszczur lub wielki jaszczur: pojedynczo, para lub rodzina (1–2 oraz 2–5 potomstwa)
Skale Wyzwania: smoczątko 3; dziecko 4; młody 5; małoletni 8; dorastający 11; dojrzały 13; dorosły 16; stary 18; wiekowy 19; antyczny 21; jaszczur 22; wielki jaszczur 24
Skarb: Potrójny standardowy
Charakter: zawsze praworządny zły
Rozwój: smoczątko 6–7 KW; dziecko 9–10 KW; młody 12–13 KW; małoletni 15–16 KW; dorastający 18–19 KW; dojrzały 21–22 KW; dorosły 24–25 KW; stary 27–28 KW; wiekowy 30–31 KW; antyczny 33–34 KW; jaszczur 36–37 KW; wielki jaszczur 39+ KW
Dostosowanie poziomu: smoczątko +5; dziecko +5; młody +5; małoletni +6; inne — 
Zielone smoki zależnie od wieku
Wiek
Rozmiar
Kostki Wytrzymałości (pw)
S
Zr
Bd
Int
Rzt
Cha
Bazowy atak/ zwarcie
Atak
Wytr
Ref
Wola
Broń oddechowa (ST)
Groza ST
Smoczątko
Mł
5k12+5 (37)
13
10
13
10
11
10
+5/+2
+7
+5
+4
+4
2k6 (13)
— 
Dziecko
Ś
8k12+16 (68)
15
10
15
10
11
10
+8/+10
+10
+8
+6
+6
4k6 (16)
— 
Młody
Ś
11k12+22 (93)
17
10
15
12
13
12
+11/+14
+14
+9
+7
+8
6k6 (17)
— 
Małoletni
Du
14k12+42 (133)
19
10
17
14
15
14
+14/+22
+17
+12
+9
+11
8k6 (20)
— 
Dorastający
Du
17k12+68 (178)
23
10
19
14
15
14
+17/+27
+22
+14
+10
+12
10k6 (22)
20
Dojrzały
W
20k12+100 (230)
27
10
21
16
17
16
+20/+36
+26
+17
+12
+15
12k6 (25)
23
Dorosły
W
23k12+115 (264)
29
10
21
16
17
16
+23/+40
+30
+18
+13
+16
14k6 (26)
24
Stary
W
26k12+156 (325)
31
10
23
18
19
18
+26/+44
+34
+21
+15
+19
16k6 (29)
27
Wiekowy
W
29k12+174 (362)
33
10
23
18
19
18
+29/+48
+38
+22
+16
+20
18k6 (30)
28
Antyczny
O
32k12+224 (432)
35
10
25
20
21
20
+32/+56
+40
+25
+18
+23
20k6 (33)
31
Jaszczur
O
35k12+280 (507)
37
10
27
20
21
20
+35/+60
+44
+27
+19
+24
22k6 (35)
32
Wielki jaszczur
O
38k12+304 (551)
39
10
27
22
23
22
+38/+64
+48
+29
+21
+27
24k6 (37)
35

Zdolności zielonych smoków zależnie od wieku
Wiek
Szybkość
Inicjatywa
KP
Zdolności specjalne
Poziom czarującego
OC
Smoczątko
12 m, latanie 30 m (przeciętna), pływanie 12 m
+0
15 (+1 rozmiar, +4 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 15
Niepodatność na kwas, oddychanie wodą
— 
— 
Dziecko
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 12 m
+0
17 (+7 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 17

— 
— 
Młody
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 12 m
+0
20 (+10 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 20

— 
— 
Małoletni
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 12 m
+0
22 (–1 rozmiar, +13 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 22

1.
— 
Dorastający
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 12 m
+0
25 (–1 rozmiar, +16 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 25
RO 5/magia
3.
19
Dojrzały
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 12 m
+0
27 (–2 rozmiar, +19 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 27
Sugestia
5.
21
Dorosły
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 12 m
+0
30 (–2 rozmiar, +22 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 30
RO 10/magia
7.
22
Stary
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 12 m
+0
33 (–2 rozmiar, +25 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 33
Wzrastanie roślin
9.
24
Wiekowy
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 12 m
+0
36 (–2 rozmiar, +28 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 36
RO 15/magia
11.
25
Antyczny
12 m, latanie 60 m (kiepska), pływanie 12 m
+0
37 (–4 rozmiar, +31 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 37
Zdominowanie osoby
13.
27
Jaszczur
12 m, latanie 60 m (kiepska), pływanie 12 m
+0
40 (–4 rozmiar, +34 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 40
RO 20/magia
15.
28
Wielki jaszczur
12 m, latanie 60 m (kiepska), pływanie 12 m
+0
43 (–4 rozmiar, +37 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 43
Rozkazywanie roślinom
17.
30

Zielone smoczątko ma cienkie i małe łuski ciemnozielonej, niemal czarnej barwy. Im gad starszy, tym jego łuski są większe i jaśniejsze – z czasem przybierają kolor zielony, szmaragdowy i oliwkowy, który pomaga kryć się w lesie.
Walka
Zielone smoki niezwykle łatwo sprowokować. Często bez powodu rzucają się do walki wręcz. Atakują stworzenia dowolnych rozmiarów. Jeśli ofiara intryguje smoka lub zdaje się być dość potężna, stwór czai się, czekając na odpowiedni moment do napaści i ustalając najlepszą taktykę. Jeżeli zaś przeciwnik wygląda na słabego, gad szybko atakuje, gdyż lubi wzbudzać przerażenie. Czasami przyjemność sprawia mu kontrolowanie i zastraszanie humanoidalnych przeciwników, względem których stosuje sugestię. Zielone smoki lubią wypytywać poszukiwaczy przygód – chcą dowiedzieć się jak najwięcej o społecznościach inteligentnych ras oraz o ich zdolnościach, a także o tym, co dzieje się w okolicy i czy w pobliżu można znaleźć jakieś skarby.
Broń oddechowa (zn): zielony smok dysponuje jednym rodzajem broni oddechowej – stożkiem gazu, który powoduje korozję (kwas).
Oddychanie wodą (zw): smok może dowolnie długo oddychać pod wodą. Ponadto nawet zanurzony jest w stanie bez ograniczeń wykorzystywać broń oddechową, czary i inne zdolności.
Zdolności czaropodobne: 3/dzień – sugestia (dojrzały lub starszy), zdominowanie osoby (antyczny lub starszy); 1/dzień – wzrastanie roślin (stary lub starszy), rozkazywanie roślinom (wielki jaszczur).
Umiejętności: Blefowanie, Ciche poruszanie się oraz Ukrywanie się w przypadku zielonego smoka traktuje się jak umiejętności klasowe.
Smoki metaliczne
Smoki metaliczne to dobra gałąź tego gadziego rodu. Mimo iż są to istoty łagodne, zagrożone lub zmuszone do walki potrafią być równie agresywne, co ich źli kuzyni. Zwykle są także chciwe i dumne.
Miedziany smok
Smok (ziemi)
Środowisko: wzgórza w klimacie gorącym
Występowanie: smoczątko, dziecko, młody, małoletni oraz dorastający: pojedynczo lub stadko (2–5); dojrzały, dorosły, stary, wiekowy, antyczny, jaszczur lub wielki jaszczur: pojedynczo, para lub rodzina (1–2 oraz 2–5 potomstwa)
Skale Wyzwania: smoczątko 3; dziecko 5; młody 7; małoletni 9; dorastający 11; dojrzały 14; dorosły 16; stary 19; wiekowy 20; antyczny 22; jaszczur 23; wielki jaszczur 25
Skarb: potrójny standardowy
Charakter: zawsze chaotyczny dobry
Rozwój: smoczątko 6–7 KW; dziecko 9–10 KW; młody 12–13 KW; małoletni 15–16 KW; dorastający 18–19 KW; dojrzały 21–22 KW; dorosły 24–25 KW; stary 27–28 KW; wiekowy 30–31 KW; antyczny 33–34 KW; jaszczur 36–37 KW; wielki jaszczur 39+ KW
Dostosowanie poziomu: smoczątko +2; dziecko +3; młody +4; małoletni +4; inne —

Miedziane smoki zależnie od wieku
Wiek
Rozmiar
Kostki Wytrzymałości (pw)
S
Zr
Bd
Int
Rzt
Cha
Bazowy atak/ zwarcie
Atak
Wytr
Ref
Wola
Broń oddechowa (ST)
Groza ST
Smoczątko
Ml
5k12+5 (37)
11
10
13
12
13
12
+5/–3
+7
+5
+4
+5
2k4 (13)
— 
Dziecko
Mł
8k12+8 (60)
13
10
13
12
13
12
+8/+5
+10
+7
+6
+7
4k4 (15)
— 
Młody
Ś
11k12+22 (93)
15
10
15
14
15
14
+11/+13
+13
+9
+7
+9
6k4 (17)
— 
Małoletni
Ś
14k12+28 (119)
17
10
15
14
15
14
+14/+17
+17
+11
+9
+11
8k4 (19)
— 
Dorastający
Du
17k12+51 (161)
19
10
17
16
17
16
+17/+25
+20
+13
+10
+13
10k4 (21)
21
Dojrzały
Du
20k12+80 (210)
23
10
19
16
17
16
+20/+30
+25
+16
+12
+15
12k4 (24)
23
Dorosły
W
23k12+115 (264)
27
10
21
18
19
18
+23/+39
+29
+18
+13
+17
14k4 (26)
25
Stary
W
26k12+130 (299)
29
10
21
18
19
18
+26/+43
+33
+20
+15
+19
16k4 (28)
27
Wiekowy
W
29k12+174 (362)
31
10
23
20
21
20
+29/+47
+37
+22
+16
+21
18k4 (30)
29
Antyczny
W
32k12+192 (400)
33
10
23
20
21
20
+32/+51
+41
+24
+18
+23
20k4 (32)
31
Jaszczur
O
35k12+245 (472)
35
10
25
22
23
22
+35/+59
+43
+26
+19
+25
22k4 (34)
33
Wielki jaszczur
O
38k12+304 (551)
37
10
27
22
23
22
+38/+63
+47
+29
+21
+27
24k4 (37)
35

Zdolności miedzianych smoków zależnie od wieku
Wiek
Szybkość
Inicjatywa
KP
Zdolności specjalne
Poziom czarującego
OC
Smoczątko
12 m, latanie 30 m (przeciętna)
+0
16 (+2 rozmiar, +4 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 16
Niepodatność na kwas, pajęcza wspinaczka
— 
— 
Dziecko
12 m, latanie 30 m (przeciętna)
+0
18 (+1 rozmiar, +7 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 18

— 
— 
Młody
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
20 (+10 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 20

1.
— 
Małoletni
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
23 (+13 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 23

3.
— 
Dorastający
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
25 (–1 rozmiar, +16 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 25
RO 5/magia
5.
19
Dojrzały
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
28 (–1 rozmiar, +19 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 28
Kształtowanie kamienia
7.
21
Dorosły
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
30 (–2 rozmiar, +22 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 30
RO 10/magia
9.
23
Stary
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
33 (–2 rozmiar, +25 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 33
Przemiana skały w błoto/błota w skałę
11.
25
Wiekowy
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
36 (–2 rozmiar, +28 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 36
RO 15/magia
13.
26
Antyczny
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
39 (–2 rozmiar, +31 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 39
Ściana kamieni
15.
28
Jaszczur
12 m, latanie 60 m (kiepska)
+0
40 (–4 rozmiar, +34 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 40
RO 20/magia
17.
29
Wielki jaszczur
12 m, latanie 60 m (kiepska)
+0
43 (–4 rozmiar, +37 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 43
Poruszenie ziemi
19.
31
* Może również rzucać, jak czary wtajemniczeń, zaklęcia kapłańskie z domen chaos, oszustwo oraz ziemia.

Łuski miedzianego smoka, który dopiero co wykluł się z jaja, są rdzawobrązowe i mają lekko metaliczny połysk. Im gad starszy, tym łuski jaśniejsze i bardziej miedziane. W przypadku dorastającego smoka nabierają przyjemnego, ciepłego poblasku. Z kolei łuski wiekowych gadów zyskują zielonkawy odcień. Źrenice miedzianych smoków z wiekiem bledną, a oczy wielkich jaszczurów to jasne turkusowe kule.
Walka
Miedziane smoki lubią dowcipy i nie zwykły robić krzywdy istotom, które odznaczają się poczuciem humoru. Gad, który usłyszy nieznany kawał, wesołą opowiastkę lub zagadkę, raczej nie zrobi krzywdy. Te smoki szybko jednak tracą cierpliwość do osób, które nie śmieją się z ich dowcipów lub nie podchodzą odpowiednio do psot. Tak czy inaczej, lubią szydzić z przeciwników i wytrącać ich z równowagi, w ten sposób zmuszając do poddania się lub popełnienia głupiego błędu.
Rozwścieczony miedziany smok najchętniej walczy, stosując przemianę skały w błoto. Wpycha przeciwników w błoto lub chwyta i unosi do góry, a potem wrzuca w kałużę. Jeśli ma do czynienia z latającymi przeciwnikami, to stara się ich wciągnąć w wąskie, kamieniste parowy, gdzie wrogowie mogą rozbić się o skały, a gdzie on do manewrowania wykorzystuje pajęczą wspinaczkę.
Broń oddechowa (zn): miedziany smok dysponuje dwoma rodzajami broni oddechowej – strumieniem (linią) kwasu oraz stożkiem spowolniającego gazu. Stworzenia, które znajdą się w obszarze stożka, muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza, że zostaną spowolnione na 1k6 rund plus runda na kategorię wiekową smoka.
Pajęcza wspinaczka (zw): miedziany smok może się poruszać po kamiennej powierzchni jakby wykorzystywał zaklęcie pajęcza wspinaczka.
Zdolności czaropodobne: 2/dzień— kształtowanie kamienia (dojrzały lub starszy); 1/dzień – przemiana skały w błoto lub błota w skałę (stary lub starszy), ściana kamieni (antyczny lub starszy), poruszenie ziemi (wielki jaszczur).
Umiejętności: Blefowanie, Skakanie oraz Ukrywanie się w przypadku miedzianego smoka traktuje się jak umiejętności klasowe.
Mosiężny smok
Smok (ognia)
Środowisko: pustynie w klimacie gorącym
Występowanie: smoczątko, dziecko, młody, małoletni oraz dorastający: pojedynczo lub stadko (2–5); dojrzały, dorosły, stary, wiekowy, antyczny, jaszczur lub wielki jaszczur: pojedynczo, para lub rodzina (1–2 oraz 2–5 potomstwa)
Skale Wyzwania: smoczątko 3; dziecko 4; młody 6; małoletni 8; dorastający 10; dojrzały 12; dorosły 15; stary 17; wiekowy 19; antyczny 20; jaszczur 21; wielki jaszczur 23
Skarb: potrójny standardowy
Charakter: zawsze chaotyczny dobry
Rozwój: smoczątko 5–6 KW; dziecko 8–9 KW; młody 11–12 KW; małoletni 14–15 KW; dorastający 17–18 KW; dojrzały 20–21 KW; dorosły 23–24 KW; stary 26–27 KW; wiekowy 29–30 KW; antyczny 32–33 KW; jaszczur 35–36 KW; wielki jaszczur 38+ KW
Dostosowanie poziomu: smoczątko +2; dziecko +3; młody +4; małoletni +4; inne — 
Mosiężne smoki zależnie od wieku
Wiek
Rozmiar
Kostki Wytrzymałości (pw)
S
Zr
Bd
Int
Rzt
Cha
Bazowy atak/ zwarcie
Atak
Wytr
Ref
Wola
Broń oddechowa (ST)
Groza ST
Smoczątko
Ml
4k12+4 (30)
11
10
13
10
11
10
+4/–4
+6
+5
+4
+4
1k6 (13)
— 
Dziecko
Mł
7k12+7 (52)
13
10
13
10
11
10
+7/+4
+9
+6
+5
+5
2k6 (14)
— 
Młody
Ś
10k12+20 (85)
15
10
15
12
13
12
+10/+12
+12
+9
+7
+8
3k6 (17)
— 
Małoletni
Ś
13k12+26 (110)
17
10
15
12
13
12
+13/+16
+16
+10
+8
+9
4k6 (18)
— 
Dorastający
Du
16k12+48 (152)
19
10
17
14
15
14
+16/+24
+19
+13
+10
+12
5k6 (21)
20
Dojrzały
Du
19k12+76 (199)
23
10
19
14
15
14
+19/+29
+24
+15
+11
+13
6k6 (23)
21
Dorosły
W
22k12+110 (253)
27
10
21
16
17
16
+22/+38
+28
+18
+13
+16
7k6 (26)
24
Stary
W
25k12+125 (287)
29
10
21
16
17
16
+25/+42
+32
+19
+14
+17
8k6 (27)
25
Wiekowy
W
28k12+168 (350)
31
10
23
18
19
18
+28/+46
+36
+22
+16
+20
9k6 (30)
28
Antyczny
W
31k12+186 (387)
33
10
23
18
19
18
+31/+50
+40
+23
+17
+21
10k6 (31)
29
Jaszczur
O
34k12+238 (459)
35
10
25
20
21
20
+34/+58
+42
+26
+19
+24
11k6 (34)
32
Wielki jaszczur
O
37k12+296 (536)
37
10
27
20
21
20
+37/+62
+46
+28
+20
+25
12k6 (36)
33

Zdolności mosiężnych smoków zależnie od wieku
Wiek
Szybkość
Inicjatywa
KP
Zdolności specjalne
Poziom czarującego
OC
Smoczątko
18 m, rycie 9 m, latanie 45 m (przeciętna)
+0
15 (+2 rozmiar, +3 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 15
Niepodatność na ogień, rozmawianie ze zwierzętami, wrażliwość na zimno
— 
— 
Dziecko
18 m, rycie 9 m, latanie 45 m (przeciętna)
+0
17 (+1 rozmiar, +6 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 17
 
— 
— 
Młody
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba)
+0
19 (+9 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 19

1.
— 
Małoletni
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba)
+0
22 (+12 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 22
Odporność na żywioły
3.
— 
Dorastający
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba)
+0
24 (–1 rozmiar, +15 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 24
RO 5/magia
5.
18
Dojrzały
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba)
+0
27 (–1 rozmiar, +18 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 27
Sugestia
7.
20
Dorosły
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba)
+0
29 (–2 rozmiar, +21 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 29
RO 10/magia
9.
22
Stary
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba)
+0
32 (–2 rozmiar, +24 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 32
Kontrolowanie wiatrów
11.
24
Wiekowy
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba)
+0
35 (–2 rozmiar, +27 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 35 RO
15/magia
13.
25
Antyczny
18 m, rycie 9 m, latanie 60 m (słaba)
+0
38 (–2 rozmiar, +30 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 38
Kontrolowanie pogody
15.
27
Jaszczur
18 m, rycie 9 m, latanie 75 m (kiepska)
+0
39 (–4 rozmiar, +33 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 39
RO 20/magia
17.
28
Wielki jaszczur
18 m, rycie 9 m, latanie 75 m (kiepska)
+0
42 (–4 rozmiar, +36 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 42
Przyzwanie dżina
19.
30
* Może również rzucać, jak czary wtajemniczeń, zaklęcia kapłańskie z domen chaos oraz wiedza.

Łuski mosiężnego smoczątka są ciemnobrązowe i cętkowane. Wraz z wiekiem nabierają one coraz bardziej mosiężnego odcienia, aż wreszcie uzyskują ciepłą barwę i miły dla oka połysk. Płyta czołowa zdobiąca głowę tego smoka jest gładka i ma metaliczny kolor. Z podbródka wyrastają zakrzywione rogi, które z wiekiem stają się coraz ostrzejsze. Skrzydła i grzebienie tych gadów są z kolei na krawędziach cętkowane i zielone. W miarę upływu lat źrenice mosiężnych smoków bledną, aż wreszcie ich oczy przemieniają się w kule roztopionego metalu.
Walka
Mosiężne smoki wolą rozmawiać, niż walczyć. Jeśli inteligentne stworzenie próbuje odejść, nie angażując się w rozmowę, gad może – w poczuciu urażonej dumy – wymusić uległość, używając sugestii lub usypiającego gazu. Uśpiona ofiara może przebudzić się w niezbyt komfortowych warunkach: przywalona smoczym cielskiem lub zagrzebana po szyję w piasku. Zapewne pozostanie tak uwięziona, dopóki smok nie zaspokoi pogawędkowych pragnień. W obliczu realnego zagrożenia młodsze mosiężne smoki starają się odlecieć, znikając przeciwnikowi z pola widzenia i nie pozostawiając po sobie śladów, po czym ukrywają się, zagrzebując w piasku. Starsze nie stosują już tej sztuczki, ale i tak wolą uzyskać jakąś przewagę.
Broń oddechowa (zn): mosiężny smok dysponuje dwoma rodzajami broni oddechowej – strumieniem (linią) ognia i stożkiem uśpienia. Stworzenia, które znajdą się w obszarze stożka, muszą wykonać rzut obronny na Wolę – nieudany oznacza, że ulegają uśpieniu (niezależnie od liczby posiadanych KW) na 1k6 rund plus runda na kategorię wiekową smoka.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – rozmawianie ze zwierzętami; 3/dzień – odporność na żywioły (małoletni lub starszy; promień 3 m × kategoria wiekowa smoka); 1/dzień – sugestia (dojrzały lub starszy), kontrolowanie wiatrów (stary lub starszy), kontrolowanie pogody (antyczny lub starszy).
Przyzwanie dżina (zc): zdolność działa analogicznie do czaru przyzwanie potwora, z tą różnicą, iż smok może sprowadzić tylko dżina, i to jednego. Niniejsza moc to odpowiednik zaklęcia 7. poziomu.
Umiejętności: Blefowanie, Sztukę przetrwania oraz Zbieranie informacji w przypadku mosiężnego smoka traktuje się jak umiejętności klasowe.
Spiżowy smok
Smok (wody)
Środowisko: wzgórza w klimacie umiarkowanym
Występowanie: smoczątko, dziecko, młody, małoletni oraz dorastający: pojedynczo lub stadko (2–5); dojrzały, dorosły, stary, wiekowy, antyczny, jaszczur lub wielki jaszczur: pojedynczo, para lub rodzina (1–2 oraz 2–5 potomstwa)
Skale Wyzwania: smoczątko 3; dziecko 5; młody 7; małoletni 9; dorastający 12; dojrzały 15; dorosły 17; stary 19; wiekowy 20; antyczny 22; jaszczur 23; wielki jaszczur 25
Skarb: potrójny standardowy
Charakter: zawsze praworządny dobry
Rozwój: smoczątko 7–8 KW; dziecko 10–11 KW; młody 13–14 KW; małoletni 16–17 KW; dorastający 19–20 KW; dojrzały 22–23 KW; dorosły 25–26 KW; stary 28–29 KW; wiekowy 31–32 KW; antyczny 34–35 KW; jaszczur 37–38 KW; wielki jaszczur 40+ KW
Dostosowanie poziomu: smoczątko +4; dziecko +4; młody +6; inne —

Spiżowe smoki zależnie od wieku
Wiek
Rozmiar
Kostki Wytrzymałości (pw)
S
Zr
Bd
Int
Rzt
Cha
Bazowy atak/ zwarcie
Atak
Wytr
Ref
Wola
Broń oddechowa (ST)
Groza ST
Smoczątko
Mł
6k12+6 (45)
13
10
13
14
15
14
+6/+3
+8
+6
+5
+7
2k6 (14)
— 
Dziecko
Ś
9k12+18 (76)
15
10
15
14
15
14
+9/+11
+11
+8
+6
+8
4k6 (16)
— 
Młody
Ś
12k12+24 (102)
17
10
15
16
17
16
+12/+15
+15
+10
+8
+11
6k6 (18)
— 
Małoletni
Du
15k12+45 (142)
19
10
17
18
19
18
+15/+23
+18
+12
+9
+13
8k6 (20)
— 
Dorastający
Du
18k12+72 (189)
23
10
19
18
19
18
+18/+28
+23
+15
+11
+15
10k6 (23)
23
Dojrzały
W
21k12+105 (241)
27
10
21
20
21
20
+21/+37
+27
+17
+12
+17
12k6 (25)
25
Dorosły
W
24k12+120 (276)
29
10
21
20
21
20
+24/+41
+31
+19
+14
+19
14k6 (27)
27
Stary
W
27k12+162 (337)
31
10
23
22
23
22
+27/+45
+35
+21
+15
+21
16k6 (29)
29
Wiekowy
W
30k12+180 (375)
33
10
23
22
23
22
+30/+49
+39
+23
+17
+23
18k6 (31)
31
Antyczny
O
33k12+231 (445)
35
10
25
24
25
24
+33/+57
+41
+25
+18
+25
20k6 (33)
33
Jaszczur
O
36k12+288 (522)
37
10
27
26
27
26
+36/+61
+45
+28
+20
+28
22k6 (36)
36
Wielki jaszczur
O
39k12+312 (565)
39
10
27
26
27
26
+39/+65
+49
+29
+21
+29
24k6 (37)
37

Zdolności spiżowych smoków zależnie od wieku
Wiek
Szybkość
Inicjatywa
KP
Zdolności specjalne
Poziom czarującego
OC
Smoczątko
12 m, latanie 30 m (przeciętna), pływanie 18 m
+0
16 (+1 rozmiar, +5 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 16
Niepodatność na elektryczność, oddychanie wodą, rozmawianie ze zwierzętami
— 
— 
Dziecko
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
18 (+8 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 18

— 
— 
Młody
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
21 (+11 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 21
Różne kształty
1.
— 
Małoletni
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
23 (–1 rozmiar, +14 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 23

3.
— 
Dorastający
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
26 (–1 rozmiar, +17 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 26
RO 5/magia
5.
20
Dojrzały
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
28 (–2 rozmiar, +20 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 28
Chmura mgły, stworzenie jedzenia i wody 
7.
22
Dorosły
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
31 (–2 rozmiar, +23 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 31
RO 10/magia
9.
23
Stary
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
34 (–2 rozmiar, +26 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 34
Wykrycie myśli
11.
25
Wiekowy
12 m, latanie 45 m (słaba), pływanie 18 m
+0
37 (–2 rozmiar, +29 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 37
RO 15/magia
13.
26
Antyczny
12 m, latanie 60 m (kiepska), pływanie 18 m
+0
38 (–4 rozmiar, +32 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 38
Kontrolowanie wody
15.
28
Jaszczur
12 m, latanie 60 m (kiepska), pływanie 18 m
+0
41 (–4 rozmiar, +35 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 41
RO 20/magia
17.
29
Wielki jaszczur
12 m, latanie 60 m (kiepska), pływanie 18 m
+0
44 (–4 rozmiar, +38 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 44
Kontrolowanie pogody
19.
31
* Może również rzucać, jak czary wtajemniczeń, zaklęcia kapłańskie z domen prawo, woda i zwierzęta.

Łuski spiżowego smoczątka mają barwę żółtozieloną, tylko o lekkim odcieniu brązu. Im smok starszy, tym jego łuski ciemniejsze i bardziej spiżowo-brązowe. Krawędzie łusek wiekowego gada są ciemnogranatowe.
Spiżowe smoki bardzo dobrze pływają. Mają łapy zaopatrzone w błonę pławną oraz gładkie, płaskie łuski. Źrenice tych smoków bledną z wiekiem, u najstarszych oczy przypominają jasne kule zieleni.
Walka
Spiżowe smoki nie lubią zabijać i starają się przekupić zwierzę (prawdopodobnie żywnością) lub odpędzić je magią, a nie je uśmiercić. Za pomocą wykrycia myśli poznają intencje inteligentnych stworzeń. Kiedy atakują, chmurą mgły ograniczają pole widzenia przeciwników, a następnie szarżują. Jeśli zaś lecą – starają się pochwycić wroga. Gdy walczą z istotami żeglującymi po morzu, przyzywają sztorm lub ogonami niszczą kadłuby okrętów. Jeśli zdecydują się na pobłażliwość, mogą tylko unieruchomić statek, otoczyć go mgłą lub połamać żagle.
Broń oddechowa (zn): spiżowy smok dysponuje dwoma rodzajami broni oddechowej – strumieniem (linią) błyskawicy oraz stożkiem gazu powodującym odrzucenie. Stworzenia, które znajdą się na obszarze stożka, muszą wykonać rzut obronny na Wolę – nieudany oznacza, że przez 1k6 rund plus runda na kategorię wiekową smoka będą starały się tylko i wyłącznie oddalić od gada. Jest to wpływający na umysł przymuszający efekt oczarowania.
Oddychanie wodą (zw): spiżowy smok może dowolnie długo oddychać pod wodą. Ponadto nawet zanurzony jest w stanie bez ograniczeń wykorzystywać broń oddechową, czary i inne zdolności.
Różne kształty (zn): młody lub starszy spiżowy smok może trzy razy dziennie przybrać kształt (akcja standardowa) dowolnego zwierzęcia czy humanoida rozmiaru najwyżej średniego. Ma prawo pozostać w tak uzyskanym kształcie dopóki nie zdecyduje się przybrać nowego, bądź też powrócić do swego naturalnego.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – rozmawianie ze zwierzętami; 3/dzień – chmura mgły (dojrzały lub starszy), stworzenie jedzenia i wody (dojrzały lub starszy), wykrycie myśli (stary lub starszy), kontrolowanie wody (antyczny lub starszy); 1/dzień – kontrolowanie pogody (wielki jaszczur).
Umiejętności: Pływanie, Przebieranie oraz Sztukę przetrwania w przypadku spiżowego smoka traktuje się jak umiejętności klasowe.
Srebrny smok
Smok (zimna)
Środowisko: góry w klimacie umiarkowanym
Występowanie: smoczątko, dziecko, młody, małoletni oraz dorastający: pojedynczo lub stadko (2–5); dojrzały, dorosły, stary, wiekowy, antyczny, jaszczur lub wielki jaszczur: pojedynczo, para lub rodzina (1–2 oraz 2–5 potomstwa)
Skale Wyzwania: smoczątko 4; dziecko 5; młody 7; małoletni 10; dorastający 13; dojrzały 15; dorosły 18; stary 20; wiekowy 21; antyczny 23; jaszczur 24; wielki jaszczur 26
Skarb: potrójny standardowy
Charakter: zawsze praworządny dobry
Rozwój: smoczątko 8–9 KW; dziecko 11–12 KW; młody 14–15 KW; małoletni 17–18 KW; dorastający 20–21 KW; dojrzały 23–24 KW; dorosły 26–27 KW; stary 29–30 KW; wiekowy 32–33 KW; antyczny 35–36 KW; jaszczur 38–39 KW; wielki jaszczur 41+ KW
Dostosowanie poziomu: smoczątko +4; dziecko +4; młody +5; inne — 
Srebrne smoki zależnie od wieku
Wiek
Rozmiar
Kostki Wytrzymałości (pw)
S
Zr
Bd
Int
Rzt
Cha
Bazowy atak/ zwarcie
Atak
Wytr
Ref
Wola
Broń oddechowa (ST)
Groza ST
Smoczątko
Mł
7k12+7 (52)
13
10
13
14
15
14
+7/+4
+9
+6
+5
+7
2k8 (14)
— 
Dziecko
Ś
10k12+20 (85)
15
10
15
14
15
14
+10/+12
+12
+9
+7
+9
4k8 (17)
— 
Młody
Ś
13k12+26 (110)
17
10
15
16
17
16
+13/+16
+16
+10
+8
+11
6k8 (18)
— 
Małoletni
Du
16k12+48 (152)
19
10
17
18
19
18
+16/+24
+19
+13
+10
+14
8k8 (21)
— 
Dorastający
Du
19k12+76 (199)
23
10
19
18
19
18
+19/+29
+24
+15
+11
+15
10k8 (23)
23
Dojrzały
W
22k12+110 (253)
27
10
21
20
21
20
+22/+38
+28
+18
+13
+18
12k8 (26)
26
Dorosły
W
25k12+125 (287)
29
10
21
20
21
20
+25/+42
+32
+19
+14
+19
14k8 (27)
27
Stary
W
28k12+168 (350)
31
10
23
22
23
22
+28/+46
+36
+22
+16
+22
16k8 (30)
30
Wiekowy
W
31k12+186 (387)
33
10
23
24
25
24
+31/+50
+40
+23
+17
+24
18k8 (31)
32
Antyczny
O
34k12+238 (459)
35
10
25
26
27
26
+34/+58
+42
+26
+19
+27
20k8 (34)
35
Jaszczur
O
37k12+333 (573)
39
10
29
28
29
28
+37/+63
+47
+29
+20
+29
22k8 (37)
37
Wielki jaszczur
K
40k12+400 (660)
43
10
31
30
31
30
+40/+72
+48
+32
+22
+32
24k8 (40)
40

Zdolności srebrnych smoków zależnie od wieku
Wiek
Szybkość
Inicjatywa
KP
Zdolności specjalne
Poziom czarującego
OC
Smoczątko
12 m, latanie 30 m (przeciętna)
+0
17 (+1 rozmiar, +6 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 17
Kroczenie po chmurach, niepodatność na kwas i zimno, różne kształty, wrażliwość na ogień 
— 
— 
Dziecko
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
19 (+9 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 19

— 
— 
Młody
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
22 (+12 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 22

1.
— 
Małoletni
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
24 (–1 rozmiar, +15 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 24
Spadające piórko
3.
— 
Dorastający
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
27 (–1 rozmiar, +18 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 27
RO 5/magia
5.
20
Dojrzały
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
29 (–2 rozmiar, +21 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 29
Chmura mgły
7.
22
Dorosły
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
32 (–2 rozmiar, +24 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 32
RO 10/magia
9.
24
Stary
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
35 (–2 rozmiar, +27 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 35
Kontrolowanie wiatrów
11.
26
Wiekowy
12 m, latanie 45 m (słaba)
+0
38 (–2 rozmiar, +30 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 38
RO 15/magia
13.
27
Antyczny
12 m, latanie 60 m (kiepska)
+0
39 (–4 rozmiar, +33 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 39
Kontrolowanie pogody
15.
29
Jaszczur
12 m, latanie 60 m (kiepska)
+0
42 (–4 rozmiar, +36 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 42
RO 20/magia
17.
30
Wielki jaszczur
12 m, latanie 60 m (kiepska)
+0
41 (–8 rozmiar, +39 naturalny), dotyk 2, nieprzygotowany 41
Odwrócenie grawitacji
19.
32
* Może również rzucać, jak czary wtajemniczeń, zaklęcia kapłańskie z domen dobro, powietrze oraz słońce.

Łuski srebrnego smoczątka są szarobłękitne, o srebrnym połysku. W miarę dorastania stają się one coraz jaśniejsze, aż wreszcie poszczególne łuski zaczynają być ledwo widoczne.
Walka
Srebrne smoki nie są okrutne i unikają walki, chyba że stają przeciwko bardzo złym lub agresywnym wrogom. Jeśli to konieczne, używają chmury mgły lub kontrolowania pogody, by oślepić przeciwników bądź też zmusić ich do rozluźnienia szyków, a dopiero potem atakują. Rozwścieczone, wykorzystują odwrócenie grawitacji – podrzucają bezradnych adwersarzy w powietrze, gdzie ich chwytają. Jeśli srebrny smok ma do czynienia z latającym wrogiem, najpierw ukrywa się w chmurach (w pogodne dni tworzy je za pomocą kontrolowania pogody), a następnie atakuje z zaskoczenia, w ten sposób zyskując przewagę.
Broń oddechowa (zn): srebrny smok dysponuje dwoma rodzajami broni oddechowej – stożkiem zimna oraz stożkiem paraliżującego gazu. Stworzenia, które znajdą się w obszarze stożka gazu, muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza, że zostaną sparaliżowane na 1k6 rund plus runda na kategorię wiekową smoka.
Różne kształty (zn): srebrny smok może trzy razy dziennie przybrać kształt (akcja standardowa) dowolnego zwierzęcia czy humanoida rozmiaru najwyżej średniego. Ma prawo pozostać w tak uzyskanym kształcie dopóki nie zdecyduje się przybrać nowego, bądź też powrócić do swego naturalnego.
Kroczenie po chmurach (zn): srebrny smok może stąpać po chmurach lub mgle jakby to było twarde podłoże. Ta zdolność działa cały czas, lecz gad może ją na życzenie “włączać” i “wyłączać”.
Zdolności czaropodobne: 3/dzień – chmura mgły (dojrzały lub starszy), kontrolowanie wiatrów (stary lub starszy); 2/dzień — spadające piórko (małoletni lub starszy); 1/dzień – kontrolowanie pogody (antyczny lub starszy), odwrócenie grawitacji (wielki jaszczur).
Umiejętności: Blefowanie, Przebieranie oraz Skakanie w przypadku srebrnego smoka traktuje się jak umiejętności klasowe.
Złoty smok
Smok (ognia)
Środowisko: równiny w klimacie gorącym
Występowanie: smoczątko, dziecko, młody, małoletni oraz dorastający: pojedynczo lub stadko (2–5); dojrzały, dorosły, stary, wiekowy, antyczny, jaszczur lub wielki jaszczur: pojedynczo, para lub rodzina (1–2 oraz 2–5 potomstwa)
Skale Wyzwania: smoczątko 5; dziecko 7; młody 9; małoletni 11; dorastający 14; dojrzały 16; dorosły 19; stary 21; wiekowy 22; antyczny 24; jaszczur 25; wielki jaszczur 27
Skarb: potrójny standardowy
Charakter: zawsze praworządny dobry
Rozwój: smoczątko 9–10 KW; dziecko 12–13 KW; młody 15–16 KW; małoletni 18–19 KW; dorastający 21–22 KW; dojrzały 24–25 KW; dorosły 27–28 KW; stary 30–31 KW; wiekowy 33–34 KW; antyczny 36–37 KW; jaszczur 39–40 KW; wielki jaszczur 42+ KW
Dostosowanie poziomu: smoczątko +4; dziecko +5; młody +6; inne — 
Złote smoki zależnie od wieku
Wiek
Rozmiar
Kostki Wytrzymałości (pw)
S
Zr
Bd
Int
Rzt
Cha
Bazowy atak/ zwarcie
Atak
Wytr
Ref
Wola
Broń oddechowa (ST)
Groza ST
Smoczątko
Ś
8k12+16 (68)
17
10
15
14
15
14
+8/+11
+11
+8
+6
+8
2k10 (16)
— 
Dziecko
Du
11k12+33 (104)
21
10
17
16
17
16
+11/+20
+15
+10
+7
+10
4k10 (18)
— 
Młody
Du
14k12+42 (133)
25
10
17
16
17
16
+14/+25
+20
+12
+9
+12
6k10 (20)
— 
Małoletni
Du
17k12+68 (178)
29
10
19
18
19
18
+17/+30
+25
+14
+10
+14
8k10 (22)
— 
Dorastający
W
20k12+100 (230)
31
10
21
18
19
18
+20/+38
+28
+17
+12
+16
10k10 (25)
24
Dojrzały
W
23k12+115 (264)
33
10
21
20
21
20
+23/+42
+32
+18
+13
+18
12k10 (26)
26
Dorosły
W
26k12+156 (325)
35
10
23
20
21
20
+26/+46
+36
+21
+15
+20
14k10 (29)
28
Stary
O
29k12+203 (391)
39
10
25
24
25
24
+29/+55
+39
+23
+16
+23
16k10 (31)
31
Wiekowy
O
32k12+256 (464)
41
10
27
26
27
26
+32/+59
+43
+26
+18
+26
18k10 (34)
34
Antyczny
O
35k12+315 (542)
43
10
29
28
29
28
+35/+63
+47
+28
+19
+28
20k10 (36)
36
Jaszczur
K
38k12+380 (627)
45
10
31
30
31
30
+38/+71
+47
+31
+21
+31
22k10 (39)
39
Wielki jaszczur
K
41k12+451 (717)
47
10
33
32
33
32
+41/+75
+51
+33
+22
+33
24k10 (41)
41

Zdolności złotych smoków zależnie od wieku
Wiek
Szybkość
Inicjatywa
KP
Zdolności specjalne
Poziom czarującego
OC
Smoczątko
18 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
17 (+7 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 17
Niepodatność na ogień, oddychanie wodą, różne kształty, wrażliwość na zimno 
— 
— 
Dziecko
18 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
19 (–1 rozmiar, +10 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 19

— 
— 
Młody
18 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
22 (–1 rozmiar, +13 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 22

1.
— 
Małoletni
18 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
25 (–1 rozmiar, +16 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 25
Błogosławieństwo
3.
— 
Dorastający
18 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
27 (–2 rozmiar, +19 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 27
RO 5/magia
5.
21
Dojrzały
18 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
30 (–2 rozmiar, +22 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 30
Aura szczęścia
7.
23
Dorosły
18 m, latanie 60 m (słaba), pływanie 18 m
+0
33 (–2 rozmiar, +25 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 33
RO 10/magia
9.
25
Stary
18 m, latanie 75 m (kiepska), pływanie 18 m
+0
34 (–4 rozmiar, +28 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 34
Zadanie/misja, wykrycie klejnotów
11.
27
Wiekowy
18 m, latanie 75 m (kiepska), pływanie 18 m
+0
37 (–4 rozmiar, +31 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 37
RO 15/magia
13.
28
Antyczny
18 m, latanie 75 m (kiepska), pływanie 18 m
+0
40 (–4 rozmiar, +34 naturalny), dotyk 6, nieprzygotowany 40
Słoneczny wybuch 
15. 
30
Jaszczur
18 m, latanie 75 m (kiepska), pływanie 18 m
+0
39 (–8 rozmiar, +37 naturalny), dotyk 2, nieprzygotowany 39
RO 20/magia
17.
31
Wielki jaszczur
18 m, latanie 75 m (kiepska), pływanie 18 m
+0
42 (–8 rozmiar, +40 naturalny), dotyk 2, nieprzygotowany 42
Przezorność
19.
33
* Może również rzucać, jak czary wtajemniczeń, zaklęcia kapłańskie z domen dobro, prawo oraz szczęście.

Łuski złotego smoka tuż po wykluciu są ciemnożółte, ozdobione licznymi metalicznymi plamkami złota. W miarę upływu czasu plamki się powiększają, dzięki czemu łuski dojrzałego smoka są całkowicie złote. Mądre pyski tych smoków zdobią wąsy. Świecące źrenice z wiekiem stają się coraz jaśniejsze, aż wreszcie oczy przemieniają się w kałuże roztopionego złota.
Walka
Złote smoki nad walkę przedkładają negocjacje. Rozmawiając z inteligentnymi stworzeniami, używają Zastraszania i Wyczucia pobudek, starając się w ten sposób uzyskać przewagę. W walce stosują błogosławieństwo i aurę szczęścia. Starsze rozpoczynają dzień od wykorzystania tej ostatniej mocy. Tocząc boje, rzucają też wiele czarów. Do ulubionych należą: klosz niewrażliwości, kula ognista z opóźnionym zapłonem, labirynt, ognista tarcza, śmierdząca chmura, spowolnienie, uśpienie oraz zabójcza chmura.
Broń oddechowa (zn): złoty smok dysponuje dwoma rodzajami broni oddechowej – stożkiem ognia oraz stożkiem osłabiającego gazu. Stworzenia, które znajdą się w obszarze stożka gazu, muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza, że ich Siła ulega obniżeniu o 1 punkt na kategorię wiekową smoka.
Oddychanie wodą (zw): złoty smok może dowolnie długo oddychać pod wodą. Ponadto nawet zanurzony jest w stanie bez ograniczeń wykorzystywać broń oddechową, czary i inne zdolności.
Różne kształty (zn): złoty smok może trzy razy dziennie przybrać kształt (akcja standardowa) dowolnego zwierzęcia czy humanoida rozmiaru najwyżej średniego. Ma prawo pozostać w tak uzyskanym kształcie dopóki nie zdecyduje się przybrać nowego, bądź też powrócić do swego naturalnego.
Aura szczęścia (zc): raz dziennie dojrzały lub starszy złoty smok może dotknąć klejnotu (zwykle wrośniętego w skórę) i zakląć go, by przynosił szczęście. Dopóki gad nosi kamień, on oraz każde dobre stworzenie w promieniu 3 metrów na jego kategorię wiekową otrzymują premię ze szczęścia +1 do wszystkich rzutów obronnych oraz innych testów wymienionych w opisie kamienia szczęścia. Jeśli smok przekaże komuś klejnot, jedynie nowy właściciel otrzymuje premię. Efekt trwa 1k3 godziny plus 3 godziny na kategorię wiekową smoka, lecz kończy się, jeśli kamień zostanie zniszczony. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 2. poziomu.
Wykrycie klejnotów (zc): stary lub starszy złoty smok może używać tej zdolności trzy razy dziennie. Jest to efekt poznania podobny do czaru wykrycie magii, z tą jednak różnicą, iż ujawnia jedynie obecność klejnotów. W każdej rundzie gad może zbadać wycinek koła o kącie 60 stopni. Jeśli skoncentruje się na rundę, będzie wiedział czy na badanym obszarze znajdują się jakieś klejnoty. Dwie rundy koncentracji pozwalają określić liczbę kamieni, natomiast trzy – ich dokładne położenie, rodzaj oraz wartość. Niniejsza zdolność to odpowiednik czaru 2. poziomu.
Inne zdolności czaropodobne: 3/dzień – błogosławieństwo (małoletni lub starszy); 1/dzień – zadanie/misja (stary lub starszy), słoneczny wybuch (antyczny lub starszy), przezorność (wielki jaszczur).
Umiejętności: Leczenie, Pływanie oraz Przebieranie w przypadku złotego smoka traktuje się jak umiejętności klasowe.
Smokożółw
 
Wielki smok (wodny)
Kostka Wytrzymałości:
12k12+60 (138 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
6 m (4 pola), pływanie 9 m
Klasa Pancerza:
25 (–2 rozmiar, +17 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 25
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+28
Atak:
ugryzienie +18 wręcz (4k6+8)
Całkowity atak:
ugryzienie +18 wręcz (4k6+8) oraz 2 pazury +13 wręcz (2k8+4)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, pochwycenie, wywrócenie okrętu
Specjalne cechy:
niepodatność na ogień, uśpienie oraz paraliż, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +13, Ref +8, Wola +9
Atrybuty:
S 27, Zr 10, Bd 21, Int 12, Rzt 13, Cha 12
Umiejętności:
Dyplomacja +3, Nasłuchiwanie +16, Pływanie +21, Przeszukiwanie +16, Spostrzegawczość +16, Sztuka przetrwania +16 (+18 podążenie tropem), Ukrywanie się +7*, Wyczucie pobudek +16, Zastraszanie +16 
Atuty:
Doskonalsza szarża byka, Pochwycenie, Potężny atak, Rozszczepienie, Walka na oślep 
Środowisko:
wody w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
9
Skarb:
potrójny standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
13–24 KW (wielki); 25–36 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Nierówna, ciemnozielona skorupa ma barwę ulubionych wód potwora, a zdobiące ją srebrne pręgi to jakby refleksy światła na powierzchni. Nogi, ogon oraz głowa żółwia są jasnozielone, przetykane pasami złota. Dorosły smokożółw mierzy od pyska do ogona od 6 do 9 metrów, a jego skorupa ma średnicę pomiędzy 4,5 a 7,5 metrów. Stwór może ważyć od 4 do 16 ton.
Te istoty mówią wodnym, smoczym oraz wspólnym.
Walka
Smokożółwie to istoty wojownicze. Zwykły atakować każde stworzenie, które wkracza na ich terytorium i mu zagraża. Napadają również na wszystko, co choćby wygląda na potencjalny posiłek.
Broń oddechowa (zn): chmura bardzo gorącej pary – wysokość 6 metrów, szerokość 7,5 metra, długość 15 metrów; raz na 1k4 rundy; obrażenia 20k6 ogień; Refleks ST 21 zmniejsza o połowę; zionięcie działa zarówno pod wodą, jak i na lądzie. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Wywrócenie okrętu (zw): smokożółw, który wynurzy się pod łodzią o długości mniejszej niż 6 metrów, ma szansę 95% na wywrócenie jej. W przypadku statku długości od 6 do 18 metrów szansa maleje do 50%. Jeśli zaś okręt jest dłuższy niż 18 metrów, to szansa wywrócenia wynosi 20%.
Umiejętności: smokożółw posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma prawo też w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
* Zanurzony smokożółw posiada premię rasową +8 do testów Ukrywania się.
Sowa, ogromna
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
4k10+4 (26 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
3 m (2 pola), latanie 21 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +3 Zr, +3 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+12
Atak:
szpony +7 wręcz (1k6+4)
Całkowity atak:
2 szpony +7 wręcz (1k6+4) oraz ugryzienie +2 wręcz (1k8+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
nadzwyczajne widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +7, Wola +3
Atrybuty:
S 18, Zr 17, Bd 12, Int 10, Rzt 14, Cha 10
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +8*, Nasłuchiwanie +17, Spostrzegawczość +10, Wiedza (natura) +2 
Atuty:
Czujność, Zwrot przez skrzydło
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub zastęp (3–5)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
żaden
Charakter:
zwykle neutralny dobry
Rozwój:
5–8 KW (duży); 9–12 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+2 (kompan)

Ogromne sowy to nocni drapieżnicy. Budzą lęk przede wszystkim dlatego, iż potrafią poruszać się niemal bezszelestnie i podobnie atakować. Są to istoty inteligentne i z natury podejrzliwe, lecz mimo to czasami sprzymierzają się z dobrymi stworzeniami.
Typowa ogromna sowa ma około 2,7 m wysokości, a rozpiętość jej skrzydeł może wynosić nawet 6 metrów. Niemal w każdym aspekcie – poza wielkością – przypomina ona swego mniejszego kuzyna.
Ogromne sowy mówią leśnym oraz wspólnym.
Walka
Ogromna sowa zwykle szybuje ponad ofiarą, a potem gwałtownie spada na nią, atakując z wielkim impetem.
Nadzwyczajne widzenie w słabym świetle (zw): w słabym świetle ogromna sowa widzi pięć razy dalej niż człowiek.
Umiejętności: ogromna sowa otrzymuje premię rasową +8 do testów Nasłuchiwania oraz premię rasową +4 do testów Spostrzegawczości.
* Lecąc zyskuje premię rasową +8 do testów Cichego poruszania się.
Tresowanie ogromnej sowy
Ogromna sowa to inteligentne stworzenie, niemniej zanim poniesie ono jeźdźca do walki, musi przejść tresurę. Podstawowe wymaganie szkolenia to przyjazne nastawienie opisywanej istoty do tresera (co można osiągnąć poprzez udane testy Dyplomacji). Wytresowanie przyjaznej ogromnej sowy na powietrznego wierzchowca wiąże się z koniecznością wykonania udanego testu Postępowania ze zwierzętami (ST 25) oraz poświęcenia sześciu tygodni na taki trening. Osoba dosiadająca ogromnej sowy musi używać egzotycznego siodła. Ptak może walczyć, gdy niesie jeźdźca. Ten ostatni ma natomiast prawo atakować wraz z wierzchowcem tylko jeśli powiedzie mu się test Jeździectwa.
Jaja ogromnych sów są na wolnym rynku warte 2500 sz za sztukę, pisklęta zaś – 4000 sz za sztukę. Zawodowi treserzy biorą 1000 sz za wychowanie bądź wytresowanie ptaka.
Udźwig: W przypadku ogromnej sowy małe obciążenie to maksymalnie 150 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 150,5 do 300 kilogramów, a duże obciążenie od 300,5 do 450 kilogramów.
Sowoniedźwiedź
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
5k10+25 (52 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +1 Zr, +5 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+5/+14
Atak:
pazury +9 wręcz (1k6+5) 
Całkowity atak:
2 pazury +9 wręcz (1k6+5) oraz ugryzienie +4 wręcz (1k8+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie
Specjalne cechy:
węch
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +5, Wola +2
Atrybuty:
S 21, Zr 12, Bd 21, Int 2, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +8, Spostrzegawczość +8
Atuty:
Czujność, Tropienie
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub sfora (3–8)
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
6–8 KW (duży); 9–15 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Skórę tych potworów porasta mieszanina ciemnych piór i sierści o barwie od czarnobrązowej do żółtobrązowej. Matowy dziób ma natomiast kolor kości słoniowej. Dorosły samiec mierzy 2,4 metra wzrostu, a waży około 750 kilogramów. Poszukiwacze przygód, którym udało się przetrwać spotkanie z tą bestią, zwykli opowiadać o obłędzie widocznym w przekrwionych oczach sowoniedźwiedzia.
Walka
Sowoniedźwiedzie atakują ofiarę – czyli każde stworzenie większe od myszy – jak tylko znajdzie się ona w polu ich widzenia. Zawsze walczą na śmierć i życie. Atakują pazurami oraz dziobem, starając się chwycić przeciwnika w zwarcie i rozerwać go na strzępy.
Doskonalsze łapanie (zw): sowoniedźwiedź, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem pazurami. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji nie prowokując okazyjnego ataku.
Szary rozpruwacz
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
10k10+70 (125 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
19 (–1 rozmiar, +10 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 19
Bazowy atak/zwarcie:
+10/+20
Atak:
ugryzienie +15 wręcz (2k6+6)
Całkowity atak:
ugryzienie +15 wręcz (2k6+6); 2 pazury +10 wręcz (1k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, rozrywanie 2k6+9
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +14, Ref +7, Wola +4
Atrybuty:
S 23, Zr 10, Bd 24, Int 3, Rzt 12, Cha 8
Umiejętności:
Spostrzegawczość +10, Sztuka przetrwania +3, Ukrywanie się +2 
Atuty:
Doskonalsza szarża byka, Potężny atak, Rozszczepienie, Tropienie 
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
11–15 KW (duży); 16–30 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+5 (kompan)

Szary rozpruwacz mierzy przeciętnie 2,7 metra – i to mimo przygarbionej postury. Ma przy tym 180 centymetrów szerokości, a waży jakieś 2000 kilogramów.
Rozpruwacze nie występują w grupach. Te bestie są bezpłciowe i rozmnażają się w nietypowy sposób. Otóż każdy rozpruwacz płodzi tylko jednego potomka, którego przez jakiś czas nosi w torbie. Potem młode jest zdane na własne siły.
Bestie posiadają pewną niezwykłą cechą. Otóż nawiązują coś na kształt sojuszu ze stworzeniem lub stworzeniami, które zamieszkują dany obszar. Co ciekawe, rozpruwacza nie interesuje czy stworzenia go akceptują, czy też nie. Po prostu zawsze stara się przebywać w ich pobliżu, pilnie je obserwuje i codziennie dostarcza im mięso. Rozpruwacz nigdy świadomie nie zrani istoty, którą się opiekuje. Jeśli zaś podopieczny go zaatakuje, wycofa się, unikając walki.
Walka
Szary rozpruwacz atakuje, chcąc przeciwnika zabić – nie ma znaczenia czy walczy w obronie własnej, czy podopiecznego. Podczas polowań czasami stara się ukryć i poczekać, aż ofiara podejdzie dostatecznie blisko.
Doskonalsze łapanie (zw): szary rozpruwacz, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku.
Rozrywanie (zw): szary rozpruwacz, który wygra w teście zwarcia po udanym ugryzieniu uzyskuje trzymanie, wczepia się w ciało przeciwnika i je rozrywa, zadając w ten sposób automatycznie 2k6+9 obrażeń.
Umiejętności: sześć oczu zapewnia rozpruwaczowi premię rasową +4 do testów Spostrzegawczości.
Szkielet
Szkielety to ożywione kościotrupy – bezmyślne automaty wypełniające polecenia złych panów. Rzadko mają na sobie coś więcej niż rozsypujące się resztki pancerzy, które chroniły je w chwili śmierci.
Ci nieumarli wykonują tylko i wyłącznie rozkazy. Nie potrafią sami podejmować decyzji i nie wykazują się najmniejszą nawet inicjatywą. Dlatego też instrukcje, jakie otrzymują, muszą być niezwykle proste.
Szkielet atakuje dopóki nie ulegnie zniszczeniu.
Tworzenie szkieletu
“Szkielet” to nabywany szablon, który można dodać do każdej cielesnej istoty niebędącej nieumarłym, mającej jakiś rodzaj szkieletu (istotę, na którą nałożony zostanie szablon, nazywamy stworzeniem bazowym).
Rozmiar i typ: typ zmienia się na nieumarłego. Zachowuje podtyp, jeżeli nie jest on związany z charakterem (np. dobry) lub gatunkiem czy rodzajem istoty. Nie zyskuje podtypu udoskonalony byt. Jeśli nie stwierdzono inaczej, wykorzystuje wszystkie statystyki oraz specjalne zdolności stworzenia bazowego.
Kostka Wytrzymałości: odrzuć wszystkie Kostki Wytrzymałości wynikające z poziomów klasowych (do minimum 1), a pozostałe Kostki Wytrzymałości zmień na k12. Jeśli stworzenie posiada ponad 20 Kostek Wytrzymałości, to nie można przemienić go w szkielet za pomocą czaru ożywienie umarłego.
Szybkość: skrzydlate szkielety nie mogą latać za pomocą skrzydeł. Jeśli bazowe stworzenie latało dzięki magii, szkielet też tak się porusza.
Klasa Pancerza: premia z naturalnego pancerza zmienia się zależnie od rozmiaru szkieletu:

Malutki lub mniejszy
+0
Mały
+1
Średni lub duży
+2
Wielki
+3
Olbrzymi
+6
Kolosalny
+10

Ataki: szkielet zachowuje wszelkie ataki bronią naturalną oraz wytworzoną, a także biegłości w orężu bazowego stworzenia, z wyjątkiem tych, które nie skutkują bez ciała. Istota posiadająca ręce zyskuje na każdą z nich jeden atak pazurami. Szkielet może wykonać wszelkie ataki pazurami z pełną premią do ataku. Jego bazowa premia do ataku jest równa 1/2 posiadanych Kostek Wytrzymałości.
Obrażenia: broń naturalna i wytworzona powoduje normalne obrażenia. Ataki pazurami powodują rany zależne od rozmiaru szkieletu (jeżeli bazowe stworzenie już atakuje pazurami rąk, bierz pod uwagę rany zadawane przez pazury nieumarłego tylko wówczas, gdy jest to wyższa wartość).

Drobny lub filigranowy
1
Malutki
1k2
Mały
1k3
Średni
1k4
Duży
1k6
Wielki
1k8
Olbrzymi
2k6
Kolosalny
2k8

Specjalne ataki: szkielet nie zachowuje żadnego ataku specjalnego bazowego stworzenia.
Specjalne cechy: szkielet traci większość specjalnych cech bazowego stworzenia. Zachowuje tylko te z nich, które są nadzwyczajne i które zwiększają ataki wręcz lub dystansowe. Szkielet otrzymuje natomiast następujące specjalne cechy:
Niepodatność na zimno (zw): na szkielet zimno nie wpływa.
Redukcja obrażeń 5/miażdżone: szkielet nie posiada ciała ani wewnętrznych organów.
Rzuty obronne: oto bazowe premie do rzutów obronnych szkieletu Wytr +1/3 KW, Ref +1/3 KW i Wola +1/2 KW + 2.
Atrybuty: Zręczność szkieletu rośnie o +2, ale nie posiada on wartości ani Budowy, ani Intelektu. Jego Roztropność zmienia się na 10, a Charyzma na 1.
Umiejętności: szkielet nie posiada żadnych umiejętności.
Atuty: szkielet traci wszystkie atuty bazowego stworzenia, zyskując w zamian Doskonalszą inicjatywę.
Środowisko: każde, zwykle jak stworzenie bazowe.
Występowanie: dowolne.
Skala Wyzwania: zależnie od Kostek Wytrzymałości, tak jak przedstawiono dalej.

Kostki Wytrzymałości
Skala Wyzwania
1/2
1/6
1
1/3
2–3
1
4–5
2
6–7
3
8–9
4
10–11
5
12–14
6
15–17
7
18–20
8

Skarb: żaden.
Charakter: zawsze neutralny zły.
Rozwój: jak stworzenie bazowe (lub — jeżeli stworzenie bazowe rozwija się zależnie od klasy postaci).
Dostosowanie poziomu: — .


Szkielet człowieka zbrojnego
Szkielet wilka
Szkielet sowoniedźwiedzia
 
Średni nieumarły 
Średni nieumarły 
Duży nieumarły
Kostka Wytrzymałości: 
1k12 (6 pw) 
2k12 (13 pw) 
5k12 (32 pw)
Inicjatywa: 
+5 
+7 
+6
Szybkość: 
9 m (6 pól) 
15 m (10 pól) 
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza: 
15 (+1 Zr, +2 naturalny, +2 ciężka stalowa tarcza), dotyk 11, nieprzygotowany 14
15 (+3 Zr, +2 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 12
13 (–1 rozmiar, +2 Zr, +2 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 11
Bazowy atak/zwarcie:
+0/+1
+1/+2
+2/+11
Atak:
sejmitar +1 wręcz (1k6+1/18–20) lub pazury +1 wręcz (1k4+1)
ugryzienie +2 wręcz (1k6+1)
pazury +6 wręcz (1k6+5)
Całkowity atak:
sejmitar +1 wręcz (1k6+1/18–20) lub 2 pazury +1 wręcz (1k4+1)
ugryzienie +2 wręcz (1k6+1)
2 pazury +6 wręcz (1k6+5) oraz ugryzienie +1 wręcz (1k8+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
3 m/1,5 m
Specjalne ataki: — 
— 
— 

Specjalne cechy:
cechy nieumarłych, niepodatność na zimno, redukcja obrażeń 5/miażdżone, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy nieumarłych, niepodatność na zimno, redukcja obrażeń 5/miażdżone, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy nieumarłych, niepodatność na zimno, redukcja obrażeń 5/miażdżone, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +0, Ref +1, Wola +2
Wytr +0, Ref +3, Wola +3
Wytr +1, Ref +3, Wola +4
Atrybuty: 
S 13, Zr 13, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
S 13, Zr 17, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
S 21, Zr 14, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa
Doskonalsza inicjatywa
Doskonalsza inicjatywa
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
lasy w klimacie umiarkowanym
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
dowolne
dowolne
dowolne
Skala Wyzwania:
1/3
1
2
Skarb:
żaden
 żaden
żaden
Charakter:
zawsze neutralny zły
zawsze neutralny zły
zawsze neutralny zły
Rozwój:
— 
3 KW (średni); 4–6 KW (duży)
6–8 KW (duży); 9–15 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

 
Szkielet trolla
Szkielet chimery
Szkielet ettina
 
Duży nieumarły
Duży nieumarły
Duży nieumarły
Kostka Wytrzymałości:
6k12 (39 pw)
9k12 (58 pw)
10k12 (65 pw)
Inicjatywa:
+7
+6
+4
Szybkość:
9 m (6 pól)
9 m (6 pól)
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
14 (+3 Zr, –1 rozmiar, +2 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 11
13 (+2 Zr, –1 rozmiar, +2 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 11
11 (–1 rozmiar, +2 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 11
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+13
+4/+12
+5/+15
Atak:
pazury +8 wręcz (1k6+6)
ugryzienie +7 wręcz (2k6+4)
morgensztern +10 wręcz (2k6+6) lub pazury +10 wręcz (1k6+6) lub oszczep +4 dystansowo (1k8+6)
Całkowity atak:
2 pazury +8 wręcz (1k6+6) oraz ugryzienie +3 wręcz (1k6+3)
ugryzienie +7 wręcz (2k6+4) oraz ugryzienie+7 wręcz (1k8+4) oraz bodnięcie +7 wręcz (1k8+4) oraz 2 pazury +2 wręcz (1k6+2)
2 morgensztern +10 wręcz (2k6+6) lub 2 pazury +10 wręcz (1k6+6) lub 2 oszczep +4 dystansowo (1k8+6)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
3 m/1,5 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
— 
— 
Specjalne cechy:
cechy nieumarłych, niepodatność na zimno, redukcja obrażeń 5/miażdżone, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy nieumarłych, niepodatność na zimno, redukcja obrażeń 5/miażdżone, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy nieumarłych, nadzwyczajna walka dwoma orężami, niepodatność na zimno, redukcja obrażeń 5/miażdżone, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +5, Wola +5
Wytr +3, Ref +5, Wola +6
Wytr +3, Ref +3, Wola +7
Atrybuty:
S 23, Zr 16, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
S 19, Zr 15, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
S 23, Zr 10, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa
Doskonalsza inicjatywa
Doskonalsza inicjatywa
Środowisko:
góry w klimacie zimnym
wzgórza w klimacie umiarkowanym
wzgórza w klimacie zimnym
Występowanie:
dowolne
dowolne
dowolne
Skala Wyzwania:
3
4
5
Skarb:
żaden
żaden
żaden
Charakter:
zawsze neutralny zły
zawsze neutralny zły
zawsze neutralny zły
Rozwój:
— 
10–13 KW (duży); 14–27 KW (wielki)
— 
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

 
Szkielet rozwiniętego megaraptora
Szkielet giganta chmurowego
Szkielet dorastającego czerwonego smoka
 
Wielki nieumarły
Wielki nieumarły
Wielki nieumarły (ognia)
Kostka Wytrzymałości:
12k12 (78 pw)
17k12 (110 pw)
19k12 (123 pw)
Inicjatywa:
+7
+6
+5
Szybkość:
18 m (12 pól)
15 m (10 pól)
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
14 (–2 rozmiar, +3 Zr, +3 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 11
13 (–2 rozmiar, +2 Zr, +3 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 11
12 (–2 rozmiar, +1 Zr, +3 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 11
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+19
+8/+28
+9/+27
Atak:
tylne pazury +9 wręcz (2k8+5)
olbrzymi morgensztern +18 wręcz (4k6+18) lub pazury +18 wręcz (1k8+12) lub głaz +8 dystansowo (2k8+12)
ugryzienie +17 wręcz (2k8+10)
Całkowity atak:
tylne pazury +9 wręcz (2k8+5) oraz 2 pazury +4 wręcz (1k8+2) oraz ugryzienie +4 wręcz (2k6+2)
olbrzymi morgensztern +18/+13 wręcz (4k6+18) lub 2 pazury +18 wręcz (1k8+12) lub głaz +8 dystansowo (2k8+12)
ugryzienie +17 wręcz (2k8+10) oraz 2 pazury +12 wręcz (2k6+5) oraz 2 skrzydło +12 wręcz (1k8+5) oraz uderzenie ogonem +12 wręcz (2k6+15)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
4,5 m/4,5 m
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
— 
— 
Specjalne cechy:
cechy nieumarłych, niepodatność na zimno, redukcja obrażeń 5/miażdżone, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy nieumarłych, niepodatność na zimno, ogromny oręż, Redukcja obrażeń 5/miażdżone, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy nieumarłych, niepodatność na ogień i zimno, redukcja obrażeń 5/miażdżone, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +7, Wola +8
Wytr +5, Ref +7, Wola +10
Wytr +6, Ref +7, Wola +8
Atrybuty:
S 21, Zr 17, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
S 35, Zr 15, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
S 31, Zr 12, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa
Doskonalsza inicjatywa
Doskonalsza inicjatywa
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
góry w klimacie umiarkowanym
góry w klimacie gorącym
Występowanie:
dowolne
dowolne
dowolne
Skala Wyzwania:
6
7
8
Skarb:
żaden
żaden
żaden
Charakter:
zawsze neutralny zły
zawsze neutralny zły
zawsze neutralny zły
Rozwój:
13–16 KW (wielki); 17–20 KW (olbrzymi)
— 
20 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 
Sznurowiec
 
Duża magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
10k10+30 (85 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
3 m (2 pola)
Klasa Pancerza:
24 (–1 rozmiar, +1 Zr, +14 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 23
Bazowy atak/zwarcie:
+10/+18
Atak:
sznur +11 dotykowy dystansowy (wleczenie) lub ugryzienie +13 wręcz (2k6+6)
Całkowity atak:
6 sznur +11 dotykowy dystansowy (wleczenie) oraz ugryzienie +13 wręcz (2k6+6)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m (15 m sznurem)
Specjalne ataki:
osłabienie, sznury, wleczenie 
Specjalne cechy:
niepodatność na elektryczność, odporność na czary 30, odporność na zimno 10, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, wrażliwość na ogień 
Rzuty obronne:
Wytr +10, Ref +8, Wola +8
Atrybuty:
S 19, Zr 13, Bd 17, Int 12, Rzt 16, Cha 12
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +13, Spostrzegawczość +13, Ukrywanie się +10*, Wspinaczka +12 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Skupienie na broni (sznur), Żelazna wola 
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo, para lub chmara (3–6)
Skala Wyzwania:
12
Skarb:
brak monet; 50% dóbr (tylko kamienie); brak przedmiotów
Charakter:
zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
11–15 KW (duży); 16–30 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Stwór ma wysokość około 2,7 metra, a grubość od 90 do 120 centymetrów u podstawy i 30 centymetrów przy szczycie. Waży 1100 kilogramów. Co ciekawe, jego barwa oraz temperatura zależą od miejsca, w jakim przebywa – pasują do pieczary, w której się aktualnie znajduje.
Sznurowce mówią podwspólnym i ziemnym.
Walka
Polujący sznurowiec zwykle stoi w bezruchu, udając, że jest zwykłą skałą – dzięki tej sztuczce niemal zawsze atakuje z zaskoczenia. Gdy tylko dostrzeże zdobycz, uderza ofiarę sznurami. Walcząc w starciu stara się gryźć potężną paszczą pobliskich przeciwników.
Wleczenie (zw): sznur, który trafił cel, wczepia się w ciało ofiary, nie powodując jednak obrażeń. Niemniej w każdej kolejnej rundzie stwór przyciąga ofiarę o 3 metry bliżej siebie (nie prowokując okazyjnych ataków), chyba że stworzenie się uwolni – wymaga to wykonania udanego testu Wyzwalania się (ST 23) lub Siły (ST 19). ST testów oparto na Sile, a ST testu Wyzwalania się uwzględnia premię rasową +4. Sznurowiec może przyciągnąć ofiarę, by była w odległości 3 metrów od niego, i w tej samej rundzie ugryźć ją z premią do ataku +4.
Sznur ma 10 punktów wytrzymałości i zaatakować można go tylko, wykonując udaną próbę roztrzaskiwania, co jednakże nie prowokuje ataku okazyjnego. Jeśli dany sznur jest akurat wczepiony w ofiarę, stwór podlega karze –4 do spornych testów ataku wykonywanych w celu oparcia się próbie roztrzaskiwania. Przecięcie sznura nie zadaje opisywanej istocie żadnych obrażeń.
Sznury (zw): w większości wypadków stwór rozpoczyna walkę od ataku wytrzymałymi, lepkimi sznurami. Posiada sześć takich odnóży, które mogą zaatakować na odległość 15 metrów (bez przyrostu zasięgu). Jeśli któryś ze sznurów zostanie przecięty, stwór może w swojej turze wysunąć nowy w darmowej akcji.
Osłabienie (zw): sznury stwora mogą nadwątlić siły ofiary. Każda istota złapana przez któryś z nich musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 18) – nieudany oznacza obniżenie Siły o 2k8 punktów. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Umiejętności: * sznurowiec na terenie kamienistym lub pokrytym lodem zyskuje premię rasową +8 do testów Ukrywania się.
Śluz
Śluzy to bezkształtne stworzenia, które istnieją tylko po to, by jeść. Żyją w podziemiach na całym świecie – w jaskiniach, ruinach i lochach, poszukując materii organicznej, żywej bądź martwej.
Walka
Śluzy rzucają się na każde stworzenie, jakie napotykają. Atakują nibynóżkami lub otaczają przeciwników swoimi ciałami, wydzielając substancje ułatwiające albo pochwycenie, albo strawienie ofiary.
Ślepowidzenie (zw): całe ciało śluzu jest prymitywnym organem zmysłowym wyczulonym na wonie oraz wibracje. Dzięki temu organowi stwór lokalizuje położenie wszystkiego w promieniu 18 metrów.
Brunatna galareta
 
Duży śluz
Kostka Wytrzymałości:
6k10+36 (69 pw)
Inicjatywa:
–5
Szybkość:
3 m (2 pola), wspinanie 3 m
Klasa Pancerza:
4 (–1 rozmiar, –5 Zr), dotyk 4, nieprzygotowany 4
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+10
Atak:
walnięcie +5 wręcz (2k4+3 plus 1k4 kwas)
Całkowity atak:
walnięcie +5 wręcz (2k4+3 plus 1k4 kwas)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, duszenie 2k4+3 plus 1k4 kwas, kwas 
Specjalne cechy:
cechy śluzów, podział, ślepowidzenie 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref –3, Wola –3
Atrybuty:
S 15, Zr 1, Bd 22, Int — , Rzt 1, Cha 1
Umiejętności:
Wspinaczka +10
Atuty:
— 
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
7–9 KW (duży); 10–18 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Ten śluz może mieć nawet 4,5 metra średnicy oraz grubość jakichś 15 centymetrów. Brunatna galareta potrafi jednak tak zmienić swe ciało, iż będzie w stanie się przecisnąć przez szczelinę o szerokości ledwie 2,5 centymetra. Typowy okaz waży jakieś 2800 kilogramów.
Walka
Brunatne galarety starają się owinąć wokół ofiary i zmiażdżyć ją w swym uścisku.
Kwas (zw): brunatna galareta wydziela kwas trawienny rozpuszczający jedynie ciało. Każde trafienie w walce wręcz i atak duszeniem powodują obrażenia od kwasu.
Duszenie (zw): brunatna galareta automatycznie po udanym teście zwarcia powoduje obrażenia od walnięcia i kwasu.
Doskonalsze łapanie (zw): brunatna galareta, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem walnięciem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
Podział (zw): broń tnąca i kłująca oraz elektryczność nie zadają brunatnej galarecie obrażeń. Zamiast tego stworzenie dzieli się na dwie identyczne galarety, mające połowę punktów wytrzymałości oryginału (zaokrąglone w dół). Stwór o 10 punktach wytrzymałości i mniej nie może się już dalej dzielić, a umiera, gdy ich liczba spadnie do 0 lub poniżej.
Umiejętności: brunatna galareta posiada premię rasową +8 do testów Wspinaczki zawsze ma prawo wziąć 10 w teście tej umiejętności, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża.
Czarny pudding

Czarny pudding
Starszy czarny pudding

Wielki śluz
Olbrzymi śluz
Kostka Wytrzymałości:
10k10+60 (115 pw) 
20k10+180 (290 pw)
Inicjatywa:
–5
–5
Szybkość:
6 m (4 pola), wspinanie 6 m 
6 m (4 pola), wspinanie 6 m
Klasa Pancerza:
3 (–2 rozmiar, –5 Zr), dotyk 3, nieprzygotowany 3
1 (–4 rozmiar, –5 Zr), dotyk 1, nieprzygotowany 1
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+18 
+15/+35
Atak:
walnięcie +8 wręcz (2k6+4 plus 2k6 kwas) 
walnięcie +19 wręcz (3k6+12 plus 3k6 kwas)
Całkowity atak:
walnięcie +8 wręcz (2k6+4 plus 2k6 kwas) 
walnięcie +19 wręcz (3k6+12 plus 3k6 kwas)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
6 m/6 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, duszenie 2k6+4 plus 2k6 kwas, kwas 
doskonalsze łapanie, duszenie 2k8+12 plus 2k6 kwas, kwas 
Specjalne cechy:
cechy śluzów, podział, ślepowidzenie 18 m 
cechy śluzów, podział, ślepowidzenie 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref –2, Wola –2
Wytr +15, Ref +1, Wola +1
Atrybuty:
S 17, Zr 1, Bd 22, Int — , Rzt 1, Cha 1
S 26, Zr 1, Bd 28, Int — , Rzt 1, Cha 1
Umiejętności:
Wspinaczka +11
Wspinaczka +16
Atuty:
— 
— 
Środowisko:
podziemia
podziemia
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
7
12
Skarb:
żaden
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
zawsze neutralny
Rozwój:
11–15 KW (wielki); 16–30 KW (olbrzymi)
— 
Dostosowanie poziomu:
— 
— 

Przeciętny pudding ma 4,5 metra średnicy i 60 centymetrów grubości. Waży jakieś 9 ton.
Walka
Czarne puddingi łapią przeciwników, po czym ściskają zdobycz.
Kwas (zw): czarny pudding wydziela kwas trawienny, szybko rozpuszczający materię organiczną oraz metal, lecz niewpływający na kamień. Każde trafienie w walce wręcz i każdy atak duszący powodują obrażenia od kwasu. Ponadto pancerz i ubranie przeciwnika mogą ulec rozpuszczeniu, natychmiast stając się bezużyteczne – chroni przed tym udany rzut obronny na Refleks (ST 21). Metalowa i drewniana broń, którą trafi czarny pudding, również natychmiast ulegają rozpuszczeniu, chyba że powiedzie się rzut obronny na Refleks (ST 21). ST rzutów obronnych oparto na Budowie.
Kwasowy dotyk puddingu zadaje metalowym i drewnianym obiektom 21 uszkodzeń w rundzie. Niemniej, aby spowodować te obrażenia, śluz musi pozostawać w kontakcie z przedmiotem przez całą rundę.
Duszenie (zw): czarny pudding automatycznie po udanym teście zwarcia powoduje obrażenia od walnięcia i kwasu. Ubranie oraz pancerz ofiary podlegają karze –4 do rzutów obronnych na Refleks względem kwasu.
Doskonalsze łapanie (zw): czarny pudding, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem walnięciem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
Podział (zw): broń tnąca i kłująca nie zadaje czarnemu puddingowi obrażeń. Zamiast tego stworzenie dzieli się na dwa identyczne puddingi, każdy mający połowę punktów wytrzymałości oryginału (zaokrąglone w dół). Stwór o 10 punktach wytrzymałości i mniej nie może się już dalej dzielić, a umiera, gdy ich liczba spadnie do 0 lub poniżej.
Umiejętności: czarny pudding posiada premię rasową +8 do testów Wspinaczki i zawsze ma prawo wziąć 10 w teście tej umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Starszy czarny pudding
Najstarsze, antyczne rzec można czarne puddingi to duże jeziorka atramentowej śmierci.
Walka
ST rzutu obronnego na atak kwasem czarnego puddingu (ST 29) zmodyfikowano ze względu na dodatkowe Kostki Wytrzymałości oraz wyższą wartość Budowy.
Galaretowaty sześcian
 
Duży śluz
Kostka Wytrzymałości:
4k10+32 (54 pw)
Inicjatywa:
–5
Szybkość:
4,5 m (3 pola)
Klasa Pancerza:
4 (–1 rozmiar, –5 Zr), dotyk 4, nieprzygotowany 4
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+7
Atak:
walnięcie +2 wręcz (1k6 plus 1k6 kwas)
Całkowity atak:
walnięcie +2 wręcz (1k6 plus 1k6 kwas)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m 
Specjalne ataki:
kwas, paraliż, wchłonięcie 
Specjalne cechy:
cechy śluzów, niepodatność na elektryczność, przezroczystość, ślepowidzenie 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref –4, Wola –4
Atrybuty:
S 10, Zr 1, Bd 26, Int — , Rzt 1, Cha 1
Umiejętności:
— 
Atuty:
— 
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
1/10 monet, 50% dóbr (żadnych niemetalowych i niekamiennych), 50% przedmiotów (żadnych niemetalowych i niekamiennych)
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
5–12 KW (duży); 13–24 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Niemal przezroczysty galaretowaty sześcian porusza się powoli korytarzami lochów oraz jaskiń, wchłaniając trupy, żywe stworzenia oraz śmieci. Uwięziona w bryle materia nieorganiczna pozostaje widoczna.
Typowy galaretowaty sześcian ma krawędź długości 3 metrów i waży 7,5 tony, choć zdarzają się i większe osobniki.
Walka
Galaretowaty sześcian wali ofiarę całym swym ciałem. Może atakować nibynóżkami, lecz zwykle stara się wchłonąć wrogów.
Kwas (zw): wydzielany przez galaretowaty sześcian kwas nie niszczy ani metalu, ani kamienia.
Wchłonięcie (zw): galaretowaty sześcian porusza się powoli, ale mimo to może wejść na stworzenie rozmiaru dużego lub mniejszego (akcja standardowa). W rundzie, w której zalewa przeciwnika, nie może atakować walnięciem. Galaretowaty sześcian musi po prostu poruszyć się po wrogach, wchłaniając tak wielu z nich, ilu tylko zdoła (tylu, ilu obejmie swym ciałem). Ofiary mogą wykonywać okazyjne ataki wymierzone w stwora, lecz jeżeli to zrobią, nie mają prawa do rzutu obronnego. Ci przeciwnicy, którzy zdecydują się nie wykorzystać okazyjnych ataków, wykonują rzut obronny na Refleks (ST 13) – nieudany oznacza, iż galaretowaty sześcian wchłonął ofiarę. Jeżeli rzut się powiedzie, stwór porusza się do przodu, po prostu spychając wroga na bok lub do tyłu (wybór ofiary). Wchłonięte istoty podlegają działaniu paraliżu i kwasu, a ponadto traktować je należy jak znajdujące się w zwarciu i uwięzione w ciele stwora. ST rzutu obronnego oparto na Sile, biorąc pod uwagę premię rasową +1.
Paraliż (zw): galaretowaty sześcian wydziela substancję, która otępia zmysły. Ofiara trafiona w wyniku ataku wręcz lub wchłonięta przez śluz musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 20) – nieudany oznacza paraliż na 3k6 rund. Sześcian automatycznie wchłania sparaliżowaną istotę. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Przezroczystość (zw): galaretowaty sześcian trudno dostrzec nawet w idealnych warunkach – trzeba wykonać udany test Spostrzegawczości (ST 15). Istoty, które nie dostrzegą stwora i – w wyniku nieuwagi – w niego wejdą, zostają automatycznie wchłonięte.
Szary śluz
 
Średni śluz
Kostka Wytrzymałości:
3k10+15 (31 pw)
Inicjatywa:
–5
Szybkość:
3 m (2 pola)
Klasa Pancerza:
5 (–5 Zr), dotyk 5, nieprzygotowany 5
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+3
Atak:
walnięcie +3 wręcz (1k6+1 plus 1k6 kwas)
Całkowity atak:
walnięcie +3 wręcz (1k6+1 plus 1k6 kwas)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, duszenie 1k6+1 plus 1k6 kwas, kwas 
Specjalne cechy:
cechy śluzów, niepodatność na ogień i zimno, przezroczystość, ślepowidzenie 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref –4, Wola –4
Atrybuty:
S 12, Zr 1, Bd 21, Int — , Rzt 1, Cha 1
Umiejętności:
— 
Atuty:
— 
Środowisko:
bagna w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
4–6 KW (średni); 7–9 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Szare śluzy miewają średnicę 3 metrów, a grubość około 15 centymetrów. Typowy przedstawiciel tego gatunku waży jakieś 350 kilogramów.
Walka
Szary śluz atakuje niczym wąż, waląc przeciwnika całym ciałem.
Kwas (zw): szary śluz wydziela kwas trawienny, szybko rozpuszczający materię organiczną oraz metal, lecz niewpływający na kamień. Każde trafienie w walce wręcz i każdy atak duszący powoduje obrażenia od kwasu. Ponadto pancerz i ubranie przeciwnika mogą ulec rozpuszczeniu, natychmiast stając się bezużyteczne – chroni przed tym udany rzut obronny na Refleks (ST 16). Metalowa i drewniana broń, którą trafi szary śluz, również natychmiast ulega rozpuszczeniu, chyba że powiedzie się rzut obronny na Refleks (ST 16). ST rzutów obronnych oparto na Budowie.
Kwasowy dotyk śluzu powoduje metalowym i drewnianym obiektom 16 uszkodzeń w rundzie. Niemniej, aby spowodować te obrażenia, stwór musi pozostawać w kontakcie z przedmiotem przez całą rundę.
Duszenie (zw): szary śluz automatycznie po udanym teście zwarcia powoduje obrażenia od walnięcia i kwasu. Ubranie oraz pancerz ofiary podlegają karze –4 do rzutów obronnych na Refleks na kwas.
Doskonalsze łapanie (zw): szary śluz, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem walnięciem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
Przezroczystość (zw): szary śluz trudno dostrzec nawet w idealnych warunkach – trzeba wykonać udany test Spostrzegawczości (ST 15). Istoty, które nie dostrzegą stwora i – w wyniku nieuwagi – w niego wejdą, automatycznie zostają trafione wręcz i otrzymują obrażenia od walnięcia oraz kwasu.
Tarrasque
 
Kolosalna magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
48k10+594 (858 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
35 (–8 rozmiar, +3 Zr, +30 naturalny), dotyk 5, nieprzygotowany 32
Bazowy atak/zwarcie:
+48/+81
Atak:
ugryzienie +57 wręcz (4k8+17/18–20/×3)
Całkowity atak:
ugryzienie +57 wręcz (4k8+17/18–20/×3) oraz 2 róg +52 wręcz (1k10+8) oraz 2 pazury +52 wręcz (1k12+8) oraz uderzenie ogonem +52 wręcz (3k8+8)
Przestrzeń/zasięg:
9 m/6 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, groza, połykanie w całości, pośpiech, udoskonalone krytyki 
Specjalne cechy:
niepodatność na ogień, trucizny, choroby, wysączanie energii oraz obniżenie wartości atrybutów, odporność na czary 32, redukcja obrażeń 15/epickość, regeneracja 40, skorupa, węch 
Rzuty obronne:
Wytr +38, Ref +29, Wola +20
Atrybuty:
S 45, Zr 16, Bd 35, Int 3, Rzt 14, Cha 14
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +17, Przeszukiwanie +9, Spostrzegawczość +17, Sztuka przetrwania +14 (+16 podążenie tropem) 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Doskonalsza szarża byka, Imponujący cios, Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie, Twardość (6), Uniki, Walka na oślep, Żelazna wola, Zmysł walki 
Środowisko:
każde
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
20
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
49+ KW (kolosalny)
Dostosowanie poziomu:
— 

Tarrasque mierzy 21 metrów długości i 15 metrów wysokości, ważąc przy tym jakieś 65 ton.
Opisywana istota nie potrafi mówić.
Walka
Tarrasque atakuje przeciwników pazurami, zębami, rogami oraz ogonem.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną Tarrasque’a traktuje się jak oręż epicki.
Udoskonalone krytyki (zw): w przypadku ugryzienia Tarrasque’a zagrożenie krytykiem następuje przy naturalnym rzucie 18–20 w teście ataku. Gdy ma miejsce udane trafienie krytyczne, powoduje ono potrójne obrażenia.
Groza (zn): szarżujący i walczący Tarrasque wzbudza we wrogach niepokój. Istoty, na które zdolność wpływa, muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 36) – nieudany oznacza, iż są wstrząśnięte. Z tego stanu wyrwą się dopiero, opuszczając obszar działania grozy, czyli oddalając się na ponad 18 metrów od Tarrasque’a. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Doskonalsze łapanie (zw): tarrasque, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem przeciwnika rozmiaru wielkiego lub mniejszego. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo w następnej rundzie próbować połykać w całości.
Pośpiech (zw): Raz na minutę zwykle powoli poruszający się Tarrasque może popędzić z szybkością 45 metrów.
Połykanie w całości (zw): Tarrasque może połknąć złapanego wielkiego lub mniejszego przeciwnika – w tym celu musi wykonać udany test zwarcia.
Połknięta istota otrzymuje w każdej rundzie 2k8+8 obrażeń miażdżonych i 2k8+6 obrażeń od kwasu – to efekt przebywania we wnętrznościach Tarrasque’a. Ofiara może próbować się wydostać, zadając wnętrznościom stwora 50 obrażeń (KP 25). Jeśli ofiara wydostanie się z żołądka, kurczące się mięśnie zamykają otwór – kolejny połknięty przeciwnik również musi wyciąć sobie drogę na wolność.
W żołądku Tarrasque’a zmieszczą się 2 wielkie, 8 dużych, 32 średnie, 128 małych, 512 malutkich lub mniejszych istot.
Skorupa (zw): pancerna skorupa Tarrasque’a jest niezwykle twarda i lśniąca – odbija wszystkie promienie, linie, stożki, a nawet czar magiczny pocisk. Istnieje szansa 30% na to, że każdy z tych efektów odbije się i powróci do rzucającego. W przeciwnym wypadku efekt ulega po prostu zanegowaniu. Test odbicia należy wykonywać przed sprawdzeniem, czy używający zaklęcia przełamał odporność na czary.
Regeneracja (zw): żaden z ataków nie zadaje Tarrasque’owi zabójczych obrażeń. Stwór regeneruje się, nawet gdy nie powiedzie się mu rzut obronny na zaklęcie dezintegracja lub na zabójczy efekt. W przypadku, gdy nie wykona udanego rzutu obronnego na czar lub efekt powodujący natychmiastową śmierć (jak choćby te wymienione wcześniej), to otrzymuje on stłuczenia w liczbie równej całkowitym normalnym punktom wytrzymałości +10 (czyli traci 868 pw). Tarrasque jest niepodatny na efekty powodujące nieuleczalne lub krwawiące rany, a więc choćby na miecz ranienia, na mumijną zgniliznę czy wreszcie na zdolność glinianego golema przeklęta rana.
Tę bestię można zabić tylko w jeden sposób: zadając jej stłuczenia w liczbie całkowite normalne punkty wytrzymałości +10 (czyli 868), a następnie rzucając na nią czar życzenie lub cud, który sprawi, że stwór stanie się martwy.
Jeśli Tarrasque utraci kończynę lub jakąś część ciała, odrasta ona w 1k6 minut (odłączona część obumiera i w normalny sposób się rozkłada). Odcięte fragmenty, które zostaną przyłożone do kikuta, natychmiast przyrastają na powrót do ciała.
Umiejętności: tarrasque posiada premię rasową +8 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości.
Thoqqua
 
Średni żywiołak (ognia, pozaplanarny, ziemi)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+3 (16 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól), rycie 6 m
Klasa Pancerza:
18 (+1 Zr, +7 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+4
Atak:
walnięcie +4 wręcz (1k6+3 plus 2k6 ogień)
Całkowity atak:
walnięcie +4 wręcz (1k6+3 plus 2k6 ogień)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
gorąco, podpalenie
Specjalne cechy:
cechy żywiołaków, niepodatność na ogień, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno, wyczuwanie drgań 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +2, Wola +2
Atrybuty:
S 15, Zr 13, Bd 13, Int 6, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +3, Nasłuchiwanie +5, Sztuka przetrwania +3 
Atuty:
Czujność, Tropienie
Środowisko:
Plan Żywiołu Ognia
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
4–9 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Stworzenie większość czasu przedziera się przez skały, szukając minerałów, które mogłoby pożreć. Ryjąc, pozostawia po sobie nie za duży tunel o niezwykle gorących ścianach, który inne istoty mogą wykorzystać.
Thoqqua ma około 30 centymetrów średnicy i od 120 do 150 centymetrów długości. Waży jakieś 100 kilogramów.
Walka
Rozgniewany thoqqua natychmiast atakuje. Najczęściej zaskakuje wroga rzucając się na niego wprost ze skały lub zwijając się i skacząc w górę niczym sprężyna. Tak czy inaczej, manewr ten należy traktować jak szarżę, choć thoqqua nie musi wcale pokonać 3 metrów podczas opisywanego ataku.
Gorąco (zw): sam dotyk thoqqua (a także dotknięcie jego ciała) powoduje automatycznie 2k6 obrażeń od ognia.
Podpalenie (zw): każda istota trafiona przez thoqqua atakiem walnięciem musi wykonać rzut obronny na Refleks (ST 12) – nieudany oznacza zapalenie się ubrania itp. ST rzutu obronnego oparto na Budowie. Jeśli płomienie nie zostaną wcześniej ugaszone, palą się przez 1k4 rundy. Płonące stworzenie może zdusić ogień w akcji całorundowej.
Tojanida
 
Tojanida dziecko
Tojanida dorosły
Tojanida stary
 
Mały przybysz (pozaplanarny, wody)
Średni przybysz (pozaplanarny, wody)
Duży przybysz (pozaplanarny, wody)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
7k8+14 (45 pw)
15k8+60 (127 pw)
Inicjatywa:
+1
+1
+1
Szybkość:
3 m (2 pola), pływanie 27 m
3 m (2 pola), pływanie 27 m
3 m (2 pola), pływanie 27 m
Klasa Pancerza:
22 (+1 rozmiar, +1 Zr, +10 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 21
23 (+1 Zr, +12 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 22
24 (–1 rozmiar, +1 Zr, +14 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 23
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+1
+7/+10
+15/+25
Atak:
ugryzienie +6 wręcz (2k6+2)
ugryzienie +10 wręcz (2k8+3)
ugryzienie +20 wręcz (4k6+6)
Całkowity atak:
ugryzienie +6 wręcz (2k6+2) oraz 2 pazury +1 wręcz (1k4+1)
ugryzienie +10 wręcz (2k8+3) oraz 2 pazury +5 wręcz (1k6+1)
ugryzienie +20 wręcz (4k6+6) oraz 2 pazury +15 wręcz (1k8+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
atramentowe miazmaty, doskonalsze łapanie 
atramentowe miazmaty, doskonalsze łapanie
atramentowe miazmaty, doskonalsze łapanie
Specjalne cechy:
niepodatność na kwas i zimno, odporność na elektryczność 10 i ogień 10, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie we wszystkich kierunkach 
niepodatność na kwas i zimno, odporność na elektryczność 10 i ogień 10, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie we wszystkich kierunkach
niepodatność na kwas i zimno, odporność na elektryczność 10 i ogień 10, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie we wszystkich kierunkach
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +4, Wola +4
Wytr +7, Ref +6, Wola +6
Wytr +13, Ref +10, Wola +10
Atrybuty:
S 14, Zr 13, Bd 15, Int 10, Rzt 12, Cha 9
S 16, Zr 13, Bd 15, Int 10, Rzt 12, Cha 9
S 22, Zr 13, Bd 19, Int 10, Rzt 12, Cha 9
Umiejętności:
Dyplomacja +1, Nasłuchiwanie +7, Pływanie +10, Przeszukiwanie +6, Spostrzegawczość +9, Sztuka przetrwania +1 (+3 na innych planach i podążenie tropem), Ukrywanie się +11, Używanie lin +1 (+3 względem pęt), Wiedza (plany) +6, Wyczucie pobudek +7, Wyzwalanie się +7 
Dyplomacja +1, Nasłuchiwanie +11, Pływanie +11, Przeszukiwanie +14, Spostrzegawczość +15, Sztuka przetrwania +1 (+3 na innych planach i podążenie tropem), Ukrywanie się +11, Używanie lin+1 (+3 względem pęt), Wiedza (plany) +6, Wyczucie pobudek +11, Wyzwalanie się +11 
Nasłuchiwanie +21, Pływanie +14, Przeszukiwanie +22, Spostrzegawczość +25, Sztuka przetrwania +1 (+3 na innych planach i podążenie tropem), Ukrywanie się +15, Używanie lin+1 (+3 względem pęt), Wiedza (plany) +18, Wyczucie pobudek +17, Wyzwalanie się +19, Zastraszanie +17 
Atuty:
Uniki, Walka na oślep 
Potężny atak, Uniki, Walka na oślep 
Czujność, Doskonalsze roztrzaskiwanie, Potężny atak, Rozszczepienie, Uniki, Walka na oślep 
Środowisko:
Plan Żywiołu Wody
Plan Żywiołu Wody
Plan Żywiołu Wody
Występowanie:
pojedynczo lub stadko (2–4)
pojedynczo lub stadko (2–4)
pojedynczo lub stadko (2–4)
Skala Wyzwania:
3
5
9
Skarb:
standardowy
standardowy
standardowy
Charakter:
zawsze neutralny
zawsze neutralny
zawsze neutralny
Rozwój:
4–6 KW (mały)
8–14 KW (średni)
16–24 KW (duży); 25–45 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

Skorupa tojanid jest niebieskozielona, a w środku znajduje się ciało o siedmiu zielonych kończynach – cztery zakończone są płetwami, dwie szczypcami podobnymi do posiadanych przez kraba, a ostatnia głową. Co ciekawe, w skorupie znajduje się osiem otworów, cztery na każdym końcu, dzięki czemu stwór może wysuwać kończyny niemal w dowolny sposób.
Za dziecko uznaje się tojanidę mającą do 25 lat. Skorupa tych małych przybyszów ma niecały metr długości, a ciało waży około 30 kilogramów. Dorosłe mają od 26 do 80 lat, skorupę o długości prawie 2 metrów, a ważą do 110 kilogramów. Stare tojanidy mogą dożyć nawet 150 lat. Ich skorupa ma około 2,7 metra długości, a ważą mniej więcej 250 kilogramów.
Tojanidy mówią wodnym i potrafią być gadatliwe, lecz zwykle rozwodzą się jedynie na temat jedzenia.
Walka
Doskonalsze łapanie (zw): tojanida, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem lub atakiem pazurami. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Pod wodą jest w stanie holować złapaną ofiarę o rozmiarze maksymalnie równym jego i to z maksymalną szybkością (ale nie może wykonać akcji biegu). Ulubiona taktyka stwora polega na złapaniu jednego przeciwnika oraz natychmiastowym wycofaniu się i odciągnięciu ofiary od sojuszników.
Atramentowe miazmaty (zw): tojanida może raz na minutę uwolnić (akcja darmowa) obłok czarnego atramentu, który zajmie obszar w promieniu 9 metrów. W pozostałych aspektach miazmaty działają jak czar chmura mgły rzucony na poziomie czarującego równym liczbie Kostek Wytrzymałości tojanidy. Poza wodą opar ma postać strumienia o długości 9 metrów, którym stwór może strzyknąć wrogowi w oczy. Ofiara takiego ataku musi wykonać rzut obronny na Refleks – nieudany oznacza oślepienie na rundę. ST rzutu obronnego wynosi 13 w przypadku dziecka, 15 w przypadku dorosłej i 21 w przypadku starej tojanidy. ST rzutów obronnych oparto na Budowie.
Widzenie we wszystkich kierunkach (zw): liczne otwory w skorupie pozwalają tojanidzie patrzeć w dowolnym kierunku, dzięki czemu otrzymuje ona premię rasową +4 do testów Przeszukiwania oraz Spostrzegawczości. Ponadto wrogowie atakujący tojanidę nie uzyskają premii z flankowania.
Umiejętności: tojanida posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Pływając może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Troglodyta
 
Średni humanoid (gad)
Kostka Wytrzymałości:
2k8+4 (13 pw)
Inicjatywa:
–1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (–1 Zr, +6 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+1
Atak:
maczuga +1 wręcz (1k6) lub pazury +1 wręcz (1k4) lub oszczep +1 dystansowo (1k6)
Całkowity atak:
maczuga +1 wręcz (1k6) oraz pazury –1 wręcz (1k4) oraz ugryzienie –1 wręcz (1k4); lub 2 pazury +1 wręcz (1k4) oraz ugryzienie –1 wręcz (1k4); lub oszczep +1 dystansowo (1k6)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
smród
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 27 m
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref –1, Wola +0
Atrybuty:
S 10, Zr 9, Bd 14, Int 8, Rzt 10, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +3, Ukrywanie się +5* 
Atuty:
Skupienie na broni (oszczep), Wielokrotny atakP 
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
stadko (2–5), oddział (6–11 plus 1–2 warany) lub gromadka (20–80 plus 20% niewalczących plus 3–13 waranów)
Skala Wyzwania:
1
Skarb:
50% monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
+2

Przeciętny przedstawiciel opisywanej rasy mierzy 1,5 metra wzrostu, a waży jakieś 75 kilogramów.
Troglodyci mówią smoczym.
Walka
Zwykle połowa troglodytów wchodzących w skład grupy posiada jeden, góra dwa oszczepy oraz maczugi. Reszta walczy kłami oraz pazurami. Troglodyci najczęściej kryją się i z zaskoczenia rzucają oszczepami, po czym doprowadzają do walki wręcz. Jeśli bitwa przybiera niekorzystny dla nich obrót, wycofują się i starają się ukryć.
Smród (zw): rozwścieczony lub wystraszony troglodyta wydziela oleistą, piżmową substancję, która drażni powonienie niemal każdej zwierzęcej istoty. Wszystkie żywe stworzenia (poza troglodytami) w promieniu 9 metrów od opisywanego bytu muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 13) – nieudany oznacza, iż przez 10 rund są osłabione. ST rzutu obronnego oparto na Budowie. Bez względu na wynik rzutu obronnego, na stworzenie przez 24 godziny smród danego troglodyty kolejny raz nie wpływa. Efekt osłabienia neguje opóźnienie działania trucizny czy neutralizacja trucizny. Na istoty niepodatne na trucizny smród nie wpływa. Z kolei te posiadające odporność na trucizny mogą zastosować normalne premie do rzutów obronnych.
Umiejętności: skóra troglodyty zmienia barwę podobnie do skóry kameleona, choć w znacznie mniejszym stopniu. Dzięki temu może on zlać się z otoczeniem – otrzymuje premię rasową +4 do testów Ukrywania się.
* W kamienistej okolicy i w podziemiach premia wzrasta do +8.
Troglodyci jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Zręczność –2, Budowa +4, Intelekt –2.
— Średni rozmiar.
— Bazowa szybkość naziemna troglodyty to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 27 metrów.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: troglodyta rozpoczyna z dwoma poziomami humanoida, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 2k8, bazową premię do ataku +1 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +3, Ref +0 i Wola +0.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez troglodytę poziomy humanoida zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 5 × (2 + modyfikator z Int, minimum 1). Jego umiejętności klasowe to – Nasłuchiwanie oraz Ukrywanie się. Troglodyta posiada premię rasową +4 do testów Ukrywania się (+8 na obszarze skalistym i w podziemiach).
— Atuty rasowe: posiadane przez troglodytę poziomy humanoida zapewniają mu jeden atut. Otrzymuje również atut premiowy Wielokrotny atak.
— Premia z naturalnego pancerza +6.
— Broń naturalna: 2 pazury (1k4) oraz ugryzienie (1k4).
— Specjalne ataki (patrz wcześniej): Smród.
— Automatyczne języki: smoczy. premiowe języki: giganci, goblini, orkowy, wspólny.
— Ulubiona klasa: kapłan.
— Dostosowanie poziomu +2.
Troll

Troll
Troll myśliwy, tropiciel 6. poziomu

Duży gigant
Duży gigant
Kostka Wytrzymałości:
6k8+36 (63 pw)
6k8+6k8+72 (130 pw)
Inicjatywa:
+2
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
16 (–1 rozmiar, +2 Zr, +5 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 14
21 (–1 rozmiar, +1 Zr, +6 naturalny, +5 koszulka kolcza +1), dotyk 10, nieprzygotowany 20
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+14
+10/+21
Atak:
pazury +9 wręcz (1k6+6)
pazury +16 wręcz (1k6+7) lub topór wojenny +1 +17 wręcz (2k6+8/×3) lub oszczep +10 dystansowo (1k8+7)
Całkowity atak:
2 pazury +9 wręcz (1k6+6) oraz ugryzienie +4 wręcz (1k6+3)
2 pazury +16 wręcz (1k6+7) oraz ugryzienie +11 wręcz (1k6+3); lub topór wojenny +1 +17/+12 wręcz (2k6+8/×3) oraz pazury +12 wręcz (1k6+3) oraz ugryzienie +12 (1k6+3); lub oszczep +10 dystansowo (1k8+7)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
rozrywanie 2k6+9 
rozrywanie 2k6+10, czary
Specjalne cechy:
regeneracja 5, węch, widzenie w ciemnościach 27 m, widzenie w słabym świetle 
preferowany wróg: elfy (+4), preferowany wróg: ludzie (+2), regeneracja 5, węch, widzenie w ciemnościach 27 m, widzenie w słabym świetle, więź z dziczą 
Rzuty obronne:
Wytr +11, Ref +4, Wola +3
Wytr +16, Ref +8, Wola +8
Atrybuty:
S 23, Zr 14, Bd 23, Int 6, Rzt 9, Cha 6
S 25, Zr 12, Bd 22, Int 10, Rzt 15, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +6
Ciche poruszanie się +9, Nasłuchiwanie +13, Przeszukiwanie +6, Spostrzegawczość +13, Sztuka przetrwania +11 (+13 nad i pod ziemią oraz podążenie tropem), Wiedza (lochoznawstwo) +6, Wiedza (natura) +6 
Atuty:
Czujność, Tropienie, Żelazna wola 
Czujność, Doskonalsza walka dwoma orężamiP, Doskonalszy naturalny pancerz, KrzepaP, Potężny atak, Rozszczepienie, TropienieP, Walka dwoma orężamiP, Żelazna wola 
Środowisko:
góry w klimacie zimnym
(skrag: wody w klimacie zimnym)
góry w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo lub banda (2–4)
pojedynczo
Skala Wyzwania:
5
11
Skarb:
standardowy
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny zły
zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
— 
Dostosowanie poziomu:
+5
+5

Trolle poruszają się zgarbione, pochylone do przodu. Na dodatek ich ramiona są w okolicach barków jakby obwisłe. Chodzą chwiejnie, kołysząc rękami i ciągnąc dłonie po ziemi. Trzeba jednak pamiętać, że mimo tej pozornej niezgrabności są bardzo zwinne.
Typowy dorosły troll mierzy 2,7 metra i waży 250 kilogramów. Ma gumowatą skórę zieloną niczym mech i upstrzoną plamami zieleni oraz szarości, bądź też zupełnie szarą. Włosy mają zwykle czarnozielone lub o barwie poszarzałego żelaza. Co ciekawe, samice są większe i potężniejsze od samców.
Te istoty mówią gigancim.
Walka
Trolle nie boją się śmierci. Bez wahania rzucają się do walki, zaciekle atakując najbliższych wrogów. Nawet mając do czynienia z ogniem, starają się ominąć płomienie, by zniszczyć posługującego się nimi przeciwnika.
Rozrywanie (zw): troll, który zakończy powodzeniem oba ataki pazurami, wczepia się w ciało przeciwnika i je rozrywa, zadając w ten sposób automatycznie dodatkowe 2k6+9 obrażeń.
Regeneracja (zw): troll otrzymuje normalne obrażenia od ognia i kwasu. Dowolna część ciała, którą utraci, odrasta w przeciągu 3k6 minut. Przyłożenie odciętej kończyny do kikuta sprawia, że ta natychmiast przyrasta na powrót do ciała.
Skrag
Skrag to morska odmiana trolla (posiadają podtyp stworzenie wodne) żyjąca w wodach o dowolnym klimacie, choć najczęściej występuje w klimacie zimnym. Na lądzie te istoty poruszają się z szybkością 6 metrów, ale pływają z prędkością 12 metrów. Regenerują się tylko wówczas, gdy większość ich ciała jest zanurzona w wodzie. Poza tymi aspektami w niczym nie różnią się od swych lądowych kuzynów.
Troll myśliwy
Niektórych trolli – sprytniejszych od pobratymców – nie satysfakcjonuje samo tylko spożywanie cywilizowanych istot. Szkolą się one w polowaniu na takie stworzenia i są w tym nieustępliwe. Rzeczone trolle tropiciele budzą grozę, poświęcają się bowiem zabijaniu i pożeraniu humanoidalnej zwierzyny.
Walka
Troll myśliwy wykorzystuje zdolność węch do tropienia preferowanych wrogów. Zwykle poluje w ciemnościach.
Opisywany troll wykorzystuje ograniczone posiadane zaklęcia do chronienia się przed raniącymi go typami energii oraz do unieruchamiania wrogów.
Typowe przygotowane zaklęcia tropiciela (2; ST rzutu obronnego 12 + poziom czaru): 1 – odporność na energię, oplątanie.
Trolle jako bohaterowie
Bohater będący tego rodzaju istotą posiada następujące cechy rasowe:
— Siła +12, Zręczność +4, Budowa +12, Intelekt –4 (minimum 3), Roztropność –2, Charyzma –4.
— Duży rozmiar. Kara –1 do Klasy Pancerza, kara –1 do testów ataków, kara –4 do testów Ukrywania się, premia +4 do testów zwarcia, limity udźwigu i unoszonego ciężaru ulegają podwojeniu w stosunku do bohaterów średniego rozmiaru.
— Przestrzeń/zasięg: 3 metry/3 metry.
— Bazowa szybkość naziemna trolla to 9 metrów.
— Widzenie w ciemnościach na zasięg 18 metrów i widzenie w słabym świetle.
— Rasowa Kostka Wytrzymałości: troll rozpoczyna z sześcioma poziomami giganta, co zapewnia mu Kostki Wytrzymałości 6k8, bazową premię do ataku +4 oraz następujące bazowe premie do rzutów obronnych – Wytr +5, Ref +2 i Wola +2.
— Umiejętności rasowe: posiadane przez trolla poziomy giganta zapewniają mu punkty umiejętności w liczbie 9 × (2 + modyfikator z Int, minimum 1). Jego umiejętności klasowe to – Nasłuchiwanie oraz Spostrzegawczość.
— Atuty rasowe: posiadane przez trolla poziomy giganta zapewniają mu trzy atuty.
— Premia z naturalnego pancerza +5.
— Broń naturalna: pazury (1k6) oraz ugryzienie (1k6).
— Specjalne ataki (patrz wcześniej): rozrywanie, obrażenia 2k6 + 1,5 razy modyfikator z S.
— Specjalne cechy: regeneracja 5, węch.
— Automatyczne języki: giganci. Premiowe języki: orkowy, wspólny.
— Ulubiona klasa: wojownik.
— Dostosowanie poziomu +5.
Tryton
 
Średni przybysz (rodowity, wody)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+3 (16 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
1,5 m (1 pole), pływanie 12 m
Klasa Pancerza:
16 (+6 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+4
Atak:
trójząb +4 wręcz (1k8+1) lub ciężka kusza +3 dystansowo (1k10/19–20)
Całkowity atak:
trójząb +4 wręcz (1k8+1) lub ciężka kusza +3 dystansowo (1k10/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +3, Wola +4
Atrybuty:
S 12, Zr 10, Bd 12, Int 13, Rzt 13, Cha 11
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Dyplomacja +2, Jeździectwo +6, Nasłuchiwanie +7, Pływanie +9, Przeszukiwanie +7, Rzemiosło (dowolne jedno) +7, Spostrzegawczość +7, Sztuka przetrwania +7 (+9 podążenie tropem), Ukrywanie się +6, Wyczucie pobudek +7 
Atuty:
Atak w przelocie, Walka z wierzchowca 
Środowisko:
wody w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
zastęp (2–5), oddział (6–11) lub gromadka (20–80)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny dobry
Rozwój:
4–9 KW (średni) 
Dostosowanie poziomu:
+2

Opisywane istoty mają srebrzystą skórę, którą w dolnej połowie ciała pokrywają srebrnobłękitne łuski. Ich włosy są granatowe lub niebieskozielone.
Typowy tryton jest mniej więcej wielkości człowieka.
Niniejsze istoty mówią wodnym i wspólnym.
Walka
Trytony nie przepadają za niczyim towarzystwem, wolą więc także unikać walki. Jeśli jednak trzeba, potrafią zaciekle bronić swych siedzib. Zależnie od okoliczności, posługują się albo orężem do walki wręcz, albo bronią dystansową. Spotkane poza siedzibami trytony niemal na pewno (szansa 90%) dosiadają łagodnych morskich istot, na przykład morświnów.
Zdolności czaropodobne: 1/dzień – przyzwanie sojusznika natury IV. Poziom czarującego = 7. Najczęściej sprowadzają za pomocą tej zdolności żywiołaka wody.
Umiejętności: tryton posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Tytan
 
Wielki przybysz (chaotyczny, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
20k8+280 (370 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
12 m w zbroi półpłytowej (8 pól); bazowa szybkość 18 m
Klasa Pancerza:
38 (–2 rozmiar, +19 naturalny, +11 zbroja półpłytowa +4), dotyk 8, nieprzygotowany 38
Bazowy atak/zwarcie:
+20/+44
Atak:
olbrzymi adamantytowy młot bojowy +3 +37 wręcz (4k6+27/×3) lub oszczep +3 +22 dystansowo (2k6+19) lub walnięcie +34 (1k8+16)
Całkowity atak:
olbrzymi adamantytowy młot bojowy +3 +37/+32/+27/+22 wręcz (4k6+27/×3) lub oszczep +3 +22 dystansowo (2k6+19) lub 2 walnięcie +34 (1k8+16)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
ogromny oręż, zdolności czaropodobne
Specjalne cechy:
odporność na czary 32, redukcja obrażeń 15/prawo, widzenie w ciemnościach 18 m, zmiana kształtów
Rzuty obronne:
Wytr +26, Ref +13, Wola +21
Atrybuty:
S 43, Zr 12, Bd 39, Int 21, Rzt 28, Cha 24
Umiejętności:
Blefowanie +19, Czarostwo +17, Dyplomacja +11, Koncentracja +37, Leczenie +20, Nasłuchiwanie +32, Pływanie +16, Przebieranie +7 (+9 udawanie), Przeszukiwanie +28, Rzemiosło (dowolne jedno) +28, Skakanie +38, Spostrzegawczość +32, Sztuka przetrwania +9 (+11 podążenie tropem), Wiedza (dowolna jedna) +28, Wspinaczka +22, Wyczucie pobudek +32, Występy (oratorstwo) +30, Zachowanie równowagi +7, Zastraszanie +32 
Atuty:
Doskonalsze roztrzaskiwanie, Doskonalsza szarża byka, Imponujący cios, Potężny atak, Przyspieszenie zdolności czaropodobnej (wyładowanie łańcuchowe), Rozszczepienie, Walka na oślep 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym dobrym
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
21
Skarb:
podwójny standardowy plus zbroja półpłytowa +4 oraz olbrzymi adamantytowy młot bojowy +3
Charakter:
zawsze chaotyczny (dowolny)
Rozwój:
21–30 KW (wielki); 31–60 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Przeciętny tytan mierzy 7,5 metra wzrostu, a waży jakieś 7 ton.
Tytani mówią gigancim, niebiańskim, otchłannym, smoczym oraz wspólnym.
Walka
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną tytana oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym.
Ogromny oręż (zw): tytan walczy bez kar pokaźnych rozmiarów dwuręcznym młotem bojowym (wystarczającej wielkości dla istoty olbrzymiego rozmiaru).
Zdolności czaropodobne: na życzenie – długotrwały obraz (ST 22), leczenie krytycznych ran (ST 21), lewitacja, niewidzialność, ognista burza (ST 24), potężniejsze rozproszenie magii, unieruchomienie potwora (ST 22), wyczyszczenie niewidzialności, wyładowanie łańcuchowe (ST 23), zauroczenie potwora (ST 21); 3/dzień – eteryczność, przyzwanie sojusznika natury IX, słowo chaosu (ST 22); 1/dzień – labirynt, rój meteorów (ST 26), wrota. Poziom czarującego = 20. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Ponadto tytani o dobrym lub neutralnym charakterze posiadają następujące dodatkowe zdolności czaropodobne: na życzenie – przełamanie klątwy (ST 21), światło dnia, święte ugodzenie (ST 21); 1/dzień – potężniejsze przywrócenie energii życiowej. Poziom czarującego = 20. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Z kolei tytani o dobrym charakterze mogą używać następujących dodatkowych zdolności czaropodobnych: na życzenie – głębsza ciemność, nałożenie klątwy (ST 21), przeklęta plaga (ST 21); 1/dzień – miażdżąca dłoń (ST 26). Poziom czarującego = 20. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Zmiana kształtów (zn): tytan może przyjąć postać dowolnego humanoida rozmiaru małego lub średniego. Bez względu na formę zachowuje on specjalny atak ogromny oręż.
Taktyka runda po rundzie
Tytani lubią walczyć, dlatego też zwykle doprowadzają do starcia jako pierwsi. Jeśli okazuje się, iż nie jest to najlepsza taktyka, wycofują się, by zaatakować wroga zdolnościami czaropodobnymi oraz magicznymi mocami. Dzięki atutowi Przyspieszenie zdolności czaropodobnej mogą w darmowej akcji użyć wyładowania łańcuchowego i często atakują wręcz jednocześnie, wykorzystując wspomnianą moc.
Przed walką: wyczyszczenie niewidzialności lub niewidzialność.
Pierwsza runda: szarża i próba roztrzaskania broni najbardziej niebezpiecznego wroga. Użycie wyładowania łańcuchowego względem przeciwników trzymających się z dala od walki.
Druga runda: całkowity atak w rozbrojonego wroga oraz wyładowanie łańcuchowe wymierzone w innych adwersarzy.
Trzecia runda: odsunięcie się od pierwszego wroga i użycie labiryntu lub roju meteorów względem sprawiającego kłopoty przeciwnika rzucającego czary.
Czwarta runda: roztrzaskanie broni drugiego co do umiejętności przeciwnika walczącego w starciu lub użycie potężniejszego rozproszenia magii względem wszystkich pobliskich adwersarzy.
Piąta runda: całkowity atak w najbliższego wroga lub użycie ognistej burzy. Wykorzystanie kolejnego przyspieszonego wyładowania łańcuchowego względem przeciwników sprawiających wrażenie najniebezpieczniejszych.
Tytan zwykle rezerwuje użycie wrót i eteryczności na wypadek ucieczki, jeśli walka nie pójdzie po jego myśli.
Upiór

Średni nieumarły
Kostka Wytrzymałości:
4k12 (26 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 Zr, +4 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+3
Atak:
walnięcie +3 wręcz (1k4+1 plus wysączenie energii)
Całkowity atak:
walnięcie +3 wręcz (1k4+1 plus wysączenie energii)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
tworzenie pomiotu, wysączenie energii
Specjalne cechy:
cechy nieumarłych, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +1, Ref +2, Wola +5
Atrybuty:
S 12, Zr 12, Bd — , Int 11, Rzt 13, Cha 15
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +16, Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +7, Ukrywanie się +8 
Atuty:
Czujność, Walka na oślep
Środowisko:
każde
Występowanie:
Pojedynczo, para, banda (3–5) lub sfora (6–11)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze praworządny zły
Rozwój:
5–8 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Upiór z wyglądu przypomina osobę, którą był za życia, jest jednak karykaturalnie zniekształcony.
Opisywany nieumarły ma wzrost i wagę człowieka.
Upiory mówią wspólnym.
Walka
Upiory uderzają przeciwników pięściami.
Tworzenie pomiotu (zn): każdy zabity przez tego nieumarłego humanoid po 1k4 rundach staje się upiorem. Pomiot znajduje się pod kontrolą swego twórcy i pozostaje w tej niewoli aż do zniszczenia. Nie posiada żadnych zdolności, jakie miał za życia.
Wysączenie energii (zn): trafione walnięciem upiora żywe istoty otrzymują jeden negatywny poziom. Rzut obronny na Wytrwałość pozwalający pozbyć się wspomnianego negatywnego poziomu ma ST 14. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie. Za każdy nałożony negatywny poziom upiór zyskuje 5 tymczasowych punktów wytrzymałości.
Umiejętności: upiór posiada premię rasową +8 do testów Cichego poruszania się.
Wampir
Ci nieumarli wyglądają jak za życia, choć czasem ich rysy są bardziej surowe i dziksze, rzec można wilcze. Podobnie do liczów, ubierają się elegancko i bogato, mogą więc uchodzić za arystokratów. Mimo humanoidalnego wyglądu, wampiry łatwo rozpoznać, gdyż nie rzucają cienia i nie mają odbicia w lustrze.
Wampiry mówią wszystkimi językami znanymi za życia.
Tworzenie wampira
“Wampir” to nabywany szablon, który można dodać do każdego humanoida lub humanoida-potwora (istotę, na którą nałożony zostanie szablon, nazywamy stworzeniem bazowym).
Jeśli nie stwierdzono inaczej, wampir wykorzystuje wszystkie statystyki oraz specjalne zdolności stworzenia bazowego.
Rozmiar i typ: typ zmienia się na nieumarłego (udoskonalony humanoid lub humanoid-potwór). Nie przeliczaj na nowo bazowej premii do ataku, rzutów obronnych czy punktów umiejętności stworzenia. Rozmiar nie ulega zmianie.
Kostka Wytrzymałości: zmiana wszelkich aktualnych i przyszłych Kostek Wytrzymałości na k12.
Szybkość: jak stworzenie bazowe. Jeśli stworzenie bazowe posiada szybkość pływania, wampir zachowuje tę zdolność i jest niewrażliwy na zanurzenie w bieżącej wodzie (patrz dalej).
Klasa Pancerza: premia z naturalnego pancerza stworzenia bazowego wzrasta o +6.
Atak: wampir zachowuje wszystkie ataki stworzenia bazowego oraz uzyskuje walnięcie, jeśli dotąd go nie posiadał. W przypadku, gdy bazowe stworzenie potrafi posługiwać się orężem, wampir zachowuje tę zdolność. Istota posługująca się bronią naturalną po przemianie w nieumarłego również ją zachowuje. Wampir walczący bez broni atakuje albo walnięciem, albo podstawową naturalną bronią (jeżeli takową posiada). Opisywany nieumarły, gdy jest uzbrojony, może atakować walnięciem, albo orężem – zależnie od potrzeb.
Całkowity atak: nieuzbrojony wampir atakuje walnięciem (patrz wcześniej) lub bronią naturalną (jeśli takową posiada). Gdy ma oręż, używa go jako podstawowego ataku, a drugorzędnymi stają się albo walnięcie, albo broń naturalna.
Obrażenia: wampir posiada atak walnięciem. Jeśli bazowe stworzenie nie atakuje w ten sposób, należy wykorzystać wartości podane w tabeli, zależnie od rozmiaru nieumarłego. W przypadku stworzenia bazowego posiadającego atak naturalny, pod uwagę bierze się wyższe liczby – albo obrażenia zadawane przez broń naturalną, albo te podane w tabeli.

Rozmiar
Obrażenia
Filigranowy
1
Drobny
1k2
Malutki
1k3
Mały
1k4
Średni
1k6
Duży
1k8
Wielki
2k6
Olbrzymi
2k8
Kolosalny
4k6

Specjalne ataki: wampir zachowuje wszystkie specjalne ataki stworzenia bazowego oraz otrzymuje wszystkie wymienione dalej. Jeśli nie stwierdzono inaczej, rzuty obronne mają ST równą 10 + 1/2 KW wampira + jego modyfikator z Cha.
Dominacja (zn): wampir może złamać wolę przeciwnika, spoglądając mu w oczy. Moc działa podobnie do ataku wzrokowego – różnice są dwie: dla nieumarłego jest to akcja standardowa oraz efekt nie działa na istoty po prostu na niego patrzące. Ofiara wampira musi wykonać rzut obronny na Wolę – nieudany oznacza, iż nieumarły zawładnął jej wolą, analogicznie do działania czaru zdominowanie osoby (poziom czarującego = 12). Zdolność działa na zasięg 9 metrów.
Dzieci nocy (zn): wampir rozkazuje pomniejszym stworzeniom i raz dziennie może przyzwać (akcja standardowa) 1k6+1 rojów szczurów, 1k4+1 rojów nietoperzy lub watahę 3k6 wilków (jeżeli bazowe stworzenie nie jest “ziemskie”, to wampir może przyzywać istoty o potędze podobnej do posiadanej przez te wymienione wcześniej). Stworzenia przybędą po 2k6 rundach i będą służyć wampirowi przez maksymalnie godzinę.
Tworzenie pomiotu (zn): każdy zabity przez wampira w wyniku wysączania energii humanoid i humanoid-potwór w 1k4 dni po pochówku staje się wampirzym pomiotem (patrz opis).
Jeśli wampir pozbawił Budowy (wartość atrybutu spadła co najmniej do 0) ofiarę, która miała do 4 KW, powraca ona jako pomiot. Jeżeli miała 5 i więcej KW, staje się wampirem. Tak czy inaczej, znajduje się pod kontrolą swego twórcy i pozostaje w tej niewoli aż do zniszczenia pana. W danym czasie wampir może posiadać w swej władzy zniewolony pomiot nieprzekraczający podwojonej liczby jego Kostek Wytrzymałości. Każdy stworzony przez niego nieumarły, którego powstanie oznaczałoby naruszenie wspomnianego limitu, staje się wolnym wampirem lub wampirzym pomiotem. Zniewolony wampir może również tworzyć i niewolić pomiot na własną rękę, a w efekcie wampirzy pan będzie kontrolował w ten sposób większą liczbę nieumarłych. Wampir może dobrowolnie uwolnić spod swej władzy jakiś pomiot, aby zniewolić nowy. Niemniej raz uwolniony wampir lub wampirzy pomiot nie może zostać ponownie zniewolony.
Wysączenie energii (zn): żywe stworzenie trafione przez wampira w ataku walnięciem (lub inną posiadaną przez niego bronią naturalną) otrzymuje 2 negatywne poziomy. Na każdy nałożony negatywny poziom nieumarły zyskuje 5 tymczasowych punktów wytrzymałości. Wampir może użyć zdolności wysączenie energii tylko raz w rundzie.
Wysysanie krwi (zw): wampir może użyć kłów, by wysysać krew z żywych ofiar. W tym celu musi wykonać udany test zwarcia. Jeśli przyszpili wroga, wysysa krew w każdej rundzie, w której kontynuuje przyszpilenie, wysączając 1k4 punkty Budowy. Każdy taki udany atak oznacza, iż wampir zyskuje 5 tymczasowych punktów wytrzymałości.
Specjalne cechy: wampir zachowuje wszystkie specjalne cechy stworzenia bazowego, a ponadto zyskuje opisane dalej moce.
Odporności (zw): wampir posiada odporność na elektryczność 10 i zimno 10.
Odporność na odpędzanie (zw): wampir posiada odporność na odpędzanie +4.
Pajęcza wspinaczka (zw): wampir może wspinać się po stromych powierzchniach jak przy użyciu czaru pajęcza wspinaczka.
Postać gazowa (zn): w standardowej akcji wampir może na życzenie przybrać postać gazową jak przy użyciu zaklęcia (poziom czarującego = 5) i pozostać w niej dowolnie długo, poruszając się z szybkością latania 6 metrów (doskonała zwrotność).
Redukcja obrażeń (zn): wampir posiada redukcję obrażeń 10/srebro i magia. Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną wampira traktuje się jak magiczny oręż.
Różne kształty (zn): wampir może przedzierzgnąć się w nietoperza, złowieszczego nietoperza, wilka lub złowieszczego wilka (akcja standardowa). Korzystający z tej mocy nieumarły traci naturalny atak walnięciem i zdolności dominacja, ale zyskuje naturalną broń i nadzwyczajne specjalne ataki nowej formy. Może pozostawać w tej formie dopóki nie przybierze innej lub do następnego wschodu słońca. (Jeżeli bazowe stworzenie nie jest “ziemskie”, to niniejsza moc pozwala przybrać inne formy).
Szybkie leczenie (zw): wampir leczy w każdej rundzie 5 punktów wytrzymałości, dopóki ma przynajmniej punkt wytrzymałości. Jeśli w trakcie walki jego punkty wytrzymałości spadną do 0, automatycznie przemienia się w postać gazową i próbuje uciec. Musi w ciągu 2 godzin dotrzeć do swej trumny lub zostanie całkowicie zniszczony (w tym czasie jest w stanie pokonać 15 kilometrów). Wszelkie dodatkowe obrażenia zadawane wampirowi zmuszonemu do przybrania postaci gazowej nie mają efektu. Gdy nieumarły spocznie w trumnie, jest bezradny. Niemniej po godzinie odzyskuje punkt wytrzymałości i przestaje być bezradny, a następnie leczy się w tempie 5 punktów na rundę.
Atrybuty: wartości atrybutów stworzenia bazowego ulegają następującym modyfikacjom: S +6, Zr +4, Int +2, Rzt +2, Cha +4. Jako nieumarły wampir nie posiada wartości Budowy.
Umiejętności: wampir otrzymuje premię rasową +8 do testów Blefowania, Cichego poruszania się, Nasłuchiwania, Przeszukiwania, Spostrzegawczości, Ukrywania się oraz Wyczucia pobudek. Pozostałe umiejętności są takie, jakie miało stworzenie bazowe.
Atuty: wampir zyskuje Błyskawiczny refleks, Czujność, Doskonalszą inicjatywę, Uniki oraz Zmysł walki – pod warunkiem jednak, iż stworzenie bazowe spełnia wymagania oraz nie posiada wspomnianych atutów.
Środowisko: każde, zwykle takie samo jak stworzenie bazowe.
Występowanie: pojedynczo, para, banda (3–5) lub zespół (1–2 plus 2–5 wampirzych pomiotów)
Skala Wyzwania: jak stworzenie bazowe +2.
Skarb: podwójny standardowy.
Charakter: zawsze zły (dowolny).
Rozwój: zależnie od klasy postaci.
Dostosowanie poziomu: jak stworzenie bazowe +8.
Słabości wampirów
Wampiry, choć wydają się niezwykle potężnymi nieumarłymi, posiadają pewne słabości.
Przegnanie wampira: wampiry nie są w stanie znieść zapachu czosnku i nie wejdą na obszar, który chronią wiszące ząbki. Unikają one również luster i wyraźnie widocznych świętych symboli, odsuwając się od nich. Przedmioty te nie ranią wampirów, a jedynie uniemożliwiają im zbliżenie się. Przeganiany wampir musi trzymać się na odległość przynajmniej 1,5 metra od istoty trzymającej lustro lub święty symbol i przez resztę spotkania nie może jej dotknąć ani zaatakować wręcz. Takie trzymanie wampira na odległość czy przeganianie go wymaga poświęcenia standardowej akcji.
Wampiry nie mogą także przechodzić przez bieżącą wodę, choć mogą się przez nią przedostać, spoczywając w trumnach lub znajdując się na pokładzie statku.
Ponadto nie wejdą do domu ani budynku, jeśli nie zostaną zaproszone do środka przez osobę mającą prawo coś takiego uczynić. Bez problemu wchodzą do gmachów publicznych, gdyż te są z definicji otwarte dla wszystkich.
Zabicie wampira: wampir, którego punkty wytrzymałości zostaną po prostu obniżone do przynajmniej 0, nie ulega zniszczeniu (patrz opis zdolności szybkie leczenie). Istnieją jednak ataki, które mogą zakończyć jego bytowanie.
Wystawienie wampira na bezpośrednie działanie światła słonecznego powoduje jego dezorientację – może wykonywać jedynie pojedyncze akcje ruchu lub akcje ataku, a jeśli nie zdoła uciec, w następnej rundzie ulega definitywnemu zniszczeniu.
Ponadto każda runda, w której wampir pozostaje zanurzony w bieżącej wodzie, pozbawia go 1/3 punktów wytrzymałości. Wraz z końcem trzeciej rundy nieumarły ulega zniszczeniu.
Drewniany kołek wbity w serce wampira natychmiast go zabija. Powraca on jednak do życia, gdy kołek zostanie wyjęty, chyba że zniszczy się ciało nieumarłego. Powszechna w takich wypadkach praktyka polega na odcięciu stworowi głowy i napełnieniu ust świętymi opłatkami (lub ich odpowiednikiem).
Wampiry jako postacie tła
Wampiry są zawsze złe, więc pewne postacie tracą swe właściwości klasowe. Niektóre klasy mają również inne problemy, przedstawione dalej.
Kapłani: tracą zdolność odpędzania nieumarłych, lecz otrzymują zdolność ich karcenia. Nie wpływa ona jednak ani na pana wampira-kapłana ani na żadne inne wampiry, którymi ów włada.
Zaklinacze i czarodzieje: zachowują swe zdolności klasowe, lecz jeśli postać ma chowańca (innego niż szczur lub nietoperz), więź zostaje zerwana, a zwierzak gardzi swym dawnym towarzyszem. Postać może przyzwać kolejnego chowańca, lecz musi to być szczur lub nietoperz.
Wampirzy pomiot
 
Średni nieumarły
Kostka Wytrzymałości:
4k12+3 (29 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+2 Zr, +3 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+5
Atak:
walnięcie +5 wręcz (1k6+4 plus wysączenie energii)
Całkowity atak:
walnięcie +5 wręcz (1k6+4 plus wysączenie energii)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
dominacja, wysączenie energii, wysysanie krwi 
Specjalne cechy:
cechy nieumarłych, odporność na elektryczność 10 i zimno 10, odporność na odpędzanie +2, pajęcza wspinaczka, postać gazowa, redukcja obrażeń 5/srebro, szybkie leczenie 2, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +1, Ref +5, Wola +5
Atrybuty:
S 16, Zr 14, Bd — , Int 13, Rzt 13, Cha 14
Umiejętności:
Blefowanie +6, Ciche poruszanie się +10, Dyplomacja +4, Nasłuchiwanie +11, Przeszukiwanie +8, Rzemiosło lub Zawód (dowolny jeden) +4, Skakanie +8, Spostrzegawczość +11, Ukrywanie się +10, Wspinaczka +8, Wyczucie pobudek +11 
Atuty:
Błyskawiczny refleksP, CzujnośćP, Doskonalsza inicjatywaP, Skupienie na umiejętności (wybrane Rzemiosło lub Zawód), Twardość 
Środowisko:
każde
Występowanie:
pojedynczo lub sfora (2–5)
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
standardowy
Charakter:
zawsze zły (dowolny)
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Wampirzy pomiot to nieumarła istota, w którą przemienia się zabity przez wampira śmiertelnik. Te byty – podobnie do twórców – są silnie związane ze swymi trumnami i ziemią ze swych grobów.
Opisywani nieumarli wyglądają niemal tak samo, jak za życia, choć ich rysy często nabierają wyrazistości i drapieżnego, dzikiego charakteru.
Wampirzy pomiot posługuje się wspólnym.
Walka
W walce ze śmiertelnikami ci nieumarli korzystają przede wszystkim z ogromnej siły – zabijają przeciwników uderzeniem rąk lub rzucając nimi o kamienie czy ściany. Czasem przybierają też postać gazową i latają, chcąc ugodzić przeciwnika w najsłabszy punkt.
Wysysanie krwi (zw): wampirzy pomiot może użyć kłów, by wysysać krew z żywych ofiar. W tym celu musi wykonać udany test zwarcia. Jeśli przyszpili wroga, wysysa krew w każdej rundzie, w której kontynuuje przyszpilenie, wysączając 1k4 punkty Budowy. Każdy udany atak oznacza, iż wampirzy pomiot zyskuje 5 tymczasowych punktów wytrzymałości.
Dominacja (zn): wampirzy pomiot może złamać wolę przeciwnika, spoglądając mu w oczy. Moc działa podobnie do ataku wzrokowego – różnice swą dwie: dla nieumarłego jest to akcja standardowa oraz efekt nie działa na istoty po prostu na niego patrzące. Ofiara musi wykonać rzut obronny na Wolę (ST 14) – nieudany oznacza, iż nieumarły zawładnął jej wolą, analogicznie do działania czaru zdominowanie osoby (poziom czarującego = 5). Zdolność działa na zasięg 9 metrów. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Wysączenie energii (zn): żywe stworzenie trafione przez wampirzy pomiot w ataku walnięciem otrzymuje negatywny poziom. ST rzutu obronnego na Wytrwałość wykonywanego w celu pozbycia się negatywnego poziomu wynosi 14. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie. Na każdy nałożony negatywny poziom nieumarły zyskuje 5 tymczasowych punktów wytrzymałości.
Szybkie leczenie (zw): wampirzy pomiot leczy w każdej rundzie 2 punkty wytrzymałości, dopóki ma przynajmniej punkt wytrzymałości. Jeśli w trakcie walki jego punkty wytrzymałości spadną do 0, automatycznie przemienia się w postać gazową i próbuje uciec. Musi w ciągu 2 godzin dotrzeć do swej trumny lub zostanie całkowicie zniszczony (w tym czasie jest w stanie pokonać 15 kilometrów). Gdy nieumarły spocznie w trumnie, jest bezradny. Niemniej po godzinie odzyskuje punkt wytrzymałości i przestaje być bezradny, a następnie leczy się w tempie 2 punktów na rundę.
Postać gazowa (zn): w standardowej akcji wampirzy pomiot może na życzenie przybrać postać gazową jak przy użyciu zaklęcia (poziom czarującego = 6) i pozostać w niej dowolnie długo, poruszając się z szybkością latania 6 metrów (doskonała zwrotność).
Pajęcza wspinaczka (zw): wampirzy pomiot może wspinać się po stromych powierzchniach jak przy użyciu czaru pajęcza wspinaczka.
Umiejętności: wampirzy pomiot posiada premię rasową +4 do testów Blefowania, Cichego poruszania się, Nasłuchiwania, Przeszukiwania, Spostrzegawczości, Ukrywania się oraz Wyczucia pobudek.
Słabości wampirzego pomiotu
Wampirzy pomiot jest wrażliwy na te same ataki, które powodują zniszczenie lub przegnanie wampira. Szczegóły podano w opisie tych ostatnich nieumarłych.
Wargulec
 
Mały przybysz (pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 (5 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
latanie 9 m (dobra) (6 pól)
Klasa Pancerza:
12 (+1 rozmiar, +1 Zr), dotyk 11, nieprzygotowany 11
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–3
Atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k4 plus trucizna)
Całkowity atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k4 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
pocałunek, trucizna, wrzask 
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +3, Wola +3
Atrybuty:
S 10, Zr 13, Bd 12, Int 5, Rzt 12, Cha 8
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +7, Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +5, Ukrywanie się +11, Zastraszanie +3 
Atuty:
Finezja w broniP, Ukradkowość
Środowisko:
Plan o złym charakterze 
Występowanie:
chmara (2–5) lub garstka (6–11)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny zły
Rozwój:
2–3 KW (mały)
Dostosowanie poziomu:
— 

Wargulec jest nieco większy niż ludzka głowa. Ma mniej niż 50 centymetrów wysokości, a rozpiętość skrzydeł 1,2 metra. Waży około 5 kilogramów.
Opisywane istoty mówią piekielnym.
Walka
Wargulce gryzą ostrymi zębami, jednak są groźnymi przeciwnikami za sprawą innych mocy.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną wargulca traktuje się jak oręż o charakterze złym.
Wrzask (zn): zamiast gryźć, wargulec może otworzyć wykrzywiony pysk i wydać z siebie straszliwy wrzask. Wszystkie istoty (poza innymi wargulcami), które znajdują się w promieniu 18 metrów i które słyszą ów wrzask oraz dobrze widzą stwora, muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 12) – nieudany oznacza paraliż na 2k4 rundy lub dopóki potwór nie zaatakuje ofiary, nie wyjdzie poza zasięg działania mocy czy też nie zniknie jej z pola widzenia. Opisywany stwór może pocałować sparaliżowane stworzenie. Na istoty, którym rzut obronny się powiedzie, wrzask danego wargulca przez 24 godziny nie wpływa. Niniejsza zdolność to wpływający na umysł efekt strachu. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +1.
Pocałunek (zn): wargulec może pocałować sparaliżowaną ofiarę, wykonując udany atak dotykowy wręcz. Pocałowany nieszczęśnik przechodzi straszliwą transformację, jeśli nie powiedzie mu się rzut obronny na Wytrwałość (ST 15). W ciągu maksymalnie 24 godzin ofiara przemieni się w wargulca (rzut k6 wykonuje się oddzielnie dla każdej fazy transformacji). Po 1k6 godzinach od pocałunku traci ona wszystkie włosy. Po kolejnych 1k6 godzinach jej uszy przemieniają się w skórzaste skrzydła, z czaszki oraz podbródka wyrastają macki, a zęby stają się długimi, zaostrzonymi kłami. Podczas dalszych 1k6 godzin następuje wysączenie 1k6 punktów Intelektu oraz 1k6 punktów Charyzmy (do minimum 3). Przemiana dobiega końca 1k6 godzin później, gdy głowa odrywa się od ciała (które szybko umiera) i ofiara staje się wargulcem.
Transformację przerywa światło słoneczne, a czar światło dnia może opóźnić śmierć. Niemniej odwrócenie przemiany wymaga użycia zaklęcia przełamanie choroby. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +4.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 12 – nieudany oznacza, iż ani magicznie, ani naturalnie nie da się uleczyć obrażeń od ugryzienia wargulca. Funkcjonowanie opisywanego jadu kończą czary neutralizacja trucizny lub uzdrowienie, a opóźnienie działania trucizny pozwala na magiczne leczenie. ST rzutu obronnego oparto na Budowie, uwzględniając premię rasową +1.
Widmo

Widmo
Przerażające widmo
 
Średni nieumarły (bezcielesny)
Duży nieumarły (bezcielesny)
Kostka Wytrzymałości:
5k12 (32 pw)
16k12 (104 pw)
Inicjatywa:
+7
+13
Szybkość:
latanie 18 m (dobra) (12 pól)
latanie 18 m (dobra) (12 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+3 Zr, +2 odbicie), dotyk 15, nieprzygotowany 12
25 (–1 rozmiar, +9 Zr, +7 odbicie), dotyk 25, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+2/— 
+8/— 
Atak:
bezcielesny dotyk +5 wręcz (1k4 plus 1k6 wysączenia Budowy)
bezcielesny dotyk +16 wręcz (2k6 plus 1k8 wysączenia Budowy)
Całkowity atak:
bezcielesny dotyk +5 wręcz (1k4 plus 1k6 wysączenia Budowy)
bezcielesny dotyk +16 wręcz (2k6 plus 1k8 wysączenia Budowy)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
tworzenie pomiotu, wysączanie Budowy 
tworzenie pomiotu, wysączanie Budowy
Specjalne cechy:
aura nienaturalności, bezsilność w świetle dnia, cechy bezcielesnych, cechy nieumarłych, odporność na odpędzanie +2, widzenie w ciemnościach 18 m 
aura nienaturalności, bezsilność w świetle dnia, cechy bezcielesnych, cechy nieumarłych, widzenie w ciemnościach 18 m, wyczucie życia 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +1, Ref +4, Wola +6
Wytr +5, Ref +14, Wola +14
Atrybuty:
S — , Zr 16, Bd — , Int 14, Rzt 14, Cha 15
S — , Zr 28, Bd — , Int 17, Rzt 18, Cha 24
Umiejętności:
Dyplomacja +6, Nasłuchiwanie +12, Przeszukiwanie +10, Spostrzegawczość +12, Sztuka przetrwania +2 (+4 podążenie tropem), Ukrywanie się +11, Wyczucie pobudek +8, Zastraszanie +10 
Dyplomacja +9, Nasłuchiwanie +25, Przeszukiwanie +22, Spostrzegawczość +25, Sztuka przetrwania +4 (+6 podążenie tropem), Ukrywanie się +24, Wiedza (religia) +22, Wyczucie pobudek +23, Zastraszanie +26 
Atuty:
CzujnośćP, Doskonalsza inicjatywaP, Walka na oślep, Zmysł walki 
Atak z doskoku, CzujnośćP, Doskonalsza inicjatywaP, Doskonalszy atak naturalny (bezcielesny dotyk), Ruchliwość, Uniki, Walka na oślep, Zmysł walki 
Środowisko:
każde
każde
Występowanie:
pojedynczo, banda (2–5) lub sfora (6–11)
pojedynczo
Skala Wyzwania:
5
11
Skarb:
żaden
żaden
Charakter:
zawsze praworządny zły
zawsze praworządny zły
Rozwój:
6–10 KW (średni)
17–32 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 

Widma to bezcielesne stwory zrodzone ze zła i mroku.
W nielicznych przypadkach sylwetki widm bywają opancerzone i uzbrojone. Nie wpływa to na ich zdolności bojowe (KP czy obrażenia), a jedynie odzwierciedla wygląd, jaki nieumarły miał za życia.
Widma są ludzkiego wzrostu, a przerażające widma mniej więcej rozmiarów ogra. Ponieważ opisywany nieumarły jest zawsze bezcielesny, nic nie waży.
Te istoty mówią piekielnym i wspólnym.
Walka
Zwykłe widma oraz przerażająca odmiana tych nieumarłych posiadają następujące zdolności:
Aura nienaturalności (zn): zarówno dzikie, jak i oswojone zwierzęta wyczuwają (w promieniu 9 metrów) nienaturalną aurę widma. Dobrowolnie nie zbliżą się do tego nieumarłego, a jeśli zostaną do tego zmuszone, ogranie je panika. Uspokoją się dopiero wtedy, gdy oddalą się na bezpieczną odległość (co najmniej 9 metrów).
Bezsilność w świetle dnia (zw): widma są zupełnie bezsilne w naturalnym świetle słonecznym (lecz nie na obszarze działania zaklęcia światło dnia), od którego uciekają.
Widmo
Tworzenie pomiotu (zn): każdy zabity przez tego nieumarłego humanoid po 1k4 rundach staje się widmem. Ciało nieszczęśnika pozostaje nienaruszone, ale jego dusza opuszcza zwłoki i ulega przemianie. Pomiot znajduje się pod kontrolą swego twórcy i pozostaje w tej niewoli aż do zniszczenia. Nie posiada żadnych zdolności, jakie miał za życia.
Wysączenie Budowy (zn): udany bezcielesny dotyk widma zmusza żywą istotę do wykonania rzutu obronnego na Wytrwałość (ST 14) – porażka oznacza wysączenie 1k6 punktów Budowy. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie. Po każdym takim udanym ataku widmo zyskuje 5 tymczasowych punktów wytrzymałości.
Przerażające widmo
W zapomnianych świątyniach i innych porzuconych miejscach czają się najstarsze i najbardziej plugawe widma. Potrafią one wyczuć zbliżanie się żywej istoty. Zresztą cały czas odczuwają głód, który zaspokoić może tylko życie. Pomimo rozmiarów, przerażające widma są niezwykle żwawe. Skutecznie wykorzystują posiadany atut Atak z doskoku oraz naturalny zasięg, by ze śmiertelną efektywnością razić wrogów i kryć się potem w cieniach lub ścianach.
Tworzenie pomiotu (zn): każdy zabity przez tego nieumarłego humanoid po 1k4 rundach staje się widmem. Ciało nieszczęśnika pozostaje nienaruszone, ale jego dusza opuszcza zwłoki i ulega przemianie. Pomiot znajduje się pod kontrolą swego twórcy i pozostaje w tej niewoli aż do zniszczenia. Nie posiada żadnych zdolności, jakie miał za życia.
Wysączenie Budowy (zn): udany bezcielesny dotyk przerażającego widma zmusza żywą istotę do wykonania rzutu obronnego na Wytrwałość (ST 25) – porażka oznacza wysączenie 1k8 punktów Budowy. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie. Po każdym takim udanym ataku przerażające widmo zyskuje 5 tymczasowych punktów wytrzymałości.
Wyczucie życia (zn): przerażające widmo wykrywa i lokalizuje wszelkie żywe istoty w promieniu 18 metrów, jakby posiadało zdolność ślepowidzenie. Automatycznie wyczuwa też potęgę sił życiowych, jakby korzystało z efektu obserwacja śmierci.
Widmowy grzyb
 
Średnia roślina
Kostka Wytrzymałości:
2k8+6 (15 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
14 (+4 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+3
Atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k6+3)
Całkowity atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
cechy roślin, potężniejsza niewidzialność, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +0, Wola +0
Atrybuty:
S 14, Zr 10, Bd 16, Int 2, Rzt 11, Cha 9
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4 
Atuty:
Czujność
Środowisko:
podziemia
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
3–4 KW (średni); 5–6 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Ta istota ma postać brązowej, a miejscami brunatnozielonej struktury. U szczytu owej organicznej kompozycji znajduje się kiść guzków, które tak naprawdę są organami zmysłowymi. Poniżej rozwiera się paszcza wypełniona wapiennymi zębami – grzyb pożywia się i atakuje właśnie nią. Porusza się zaś na czterech potężnych odnóżach.
Ten grzyb nie dość, że chodzi, to na dodatek jest niewidzialny – nic więc dziwnego, że mieszkańcy podziemnego świata uważają go za bardzo groźnego drapieżnika.
Walka
Widmowe grzyby, polując na zdobycz, zwykle poruszają się cicho. Niemal zawsze atakują samotne ofiary, lecz jeśli mają do czynienia z więcej niż jednym przeciwnikiem, najchętniej walczą na otwartych przestrzeniach, gdzie trudniej jest je wykryć.
Potężniejsza niewidzialność (zn): ta zdolność działa nieustannie. Dzięki niej widmowy grzyb pozostaje niewidzialny nawet wtedy, gdy atakuje. Działa analogicznie do potężniejszej niewidzialności (poziom czarującego = 12) i trwa dopóki widmowy grzyb żyje. Na tę moc nie ma wpływu czar wyczyszczenie niewidzialności. Zabity widmowy grzyb po 1 minucie staje się widzialny.
Umiejętności: widmowy grzyb posiada premię rasową +5 do testów Cichego poruszania się.
Widziadło
 
Średni nieumarły (bezcielesny)
Kostka Wytrzymałości:
7k12 (45 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
12 m (8 pól), latanie 24 m (doskonała)
Klasa Pancerza:
15 (+3 Zr, +2 odbicie), dotyk 15, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+3/— 
Atak:
bezcielesny dotyk +6 wręcz (1k8 plus wysączenie energii)
Całkowity atak:
bezcielesny dotyk +6 wręcz (1k8 plus wysączenie energii)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
tworzenie pomiotu, wysączenie energii 
Specjalne cechy:
aura nienaturalności, bezsilność w promieniach słońca, cechy bezcielesnych, cechy nieumarłych, odporność na odpędzanie +2, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +5, Wola +7
Atrybuty:
S — , Zr 16, Bd — , Int 14, Rzt 14, Cha 15
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +14, Przeszukiwanie +12, Spostrzegawczość +14, Sztuka przetrwania +2 (+4 podążenie tropem), Ukrywanie się +13, Wiedza (religia) +12, Zastraszanie +12 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Walka na oślep 
Środowisko:
każdy region oraz podziemia
Występowanie:
pojedynczo, banda (2–4) lub rój (6–11)
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze praworządny zły
Rozwój:
8–14 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Opisywany nieumarły wygląda podobnie jak za życia, więc osoby, które go znały lub widziały jego portret, bez problemu rozpoznają widziadło. Bardzo często wpółprzezroczyste, jaśniejące słabym światłem ciało nosi ślady gwałtownej śmierci.
Widziadło ma mniej więcej wielkość człowieka i nic nie waży.
Walka
Jednym z najniebezpieczniejszych ataków widziadła jest wysączający energię życiową dotyk. Podczas walki wykorzystuje również bezcielesność – przenika przez ściany, stropy oraz podłogi.
Tworzenie pomiotu (zn): każdy zabity przez tego nieumarłego humanoid po 1k4 rundach staje się widziadłem. Pomiot znajduje się pod kontrolą twórcy i pozostaje w tej niewoli aż do zniszczenia. Nie posiada żadnych zdolności, jakie miał za życia.
Wysączenie energii (zn): żywe istoty trafione w ataku bezcielesnym dotykiem widziadła otrzymują dwa negatywne poziomy. ST rzutu obronnego na Wytrwałość pozwalające pozbyć się negatywnego poziomu wynosi 15. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie. Na każdy nałożony negatywny poziom widziadło zyskuje 5 tymczasowych punktów wytrzymałości.
Aura nienaturalności (zn): zarówno dzikie, jak i udomowione zwierzęta wyczuwają (w promieniu 9 metrów) nienaturalną aurę. Dobrowolnie nie zbliżą się do opisywanego nieumarłego, a jeśli zostaną do tego zmuszone, ogarnia je panika. Uspokoją się dopiero wtedy, gdy oddalą się na bezpieczną odległość (co najmniej 9 metrów).
Bezsilność w promieniach słońca (zw): widziadło jest zupełnie bezsilne w naturalnym świetle słonecznym (lecz nie na obszarze działania zaklęcia światło dnia), od którego ucieka. Jeśli znajdzie się w świetle dziennym, nie może atakować i ma prawo w rundzie wykonać albo jedną akcję ruchu, albo akcję ataku.
Wiedźma
Każda wiedźma jest jedyna w swoim rodzaju – zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i zachowanie. Niemniej posiadają one pewne wspólne cechy. Wszystkie mają postać wiekowych, zasuszonych, pokracznych staruch, co niewątpliwie przeczy ich szybkości i potędze.
Wiedźmy mówią gigancim i wspólnym.
Walka
Wiedźmy są niezwykle silne i z natury odporne na czary, same zaś posługują się magią. Często tworzą tzw. konfraternie, w których skład wchodzi zwykle po jednej wiedźmie każdego rodzaju. Te grupy są znacznie potężniejsze niż pojedyncze wiedźmy.
Annis
 
Duży humanoid-potwór
Kostka Wytrzymałości:
7k8+14 (45 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
20 (–1 rozmiar, +1 Zr, +10 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 19
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+18
Atak:
pazury +13 wręcz (1k6+7)
Całkowity atak:
2 pazury +13 wręcz (1k6+7) oraz ugryzienie +8 wręcz (1k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, rozrywanie 2k6+10, rozszarpywanie 1k6+7, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
odporność na czary 19, redukcja obrażeń 2/miażdżone, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +6, Wola +6
Atrybuty:
S 25, Zr 12, Bd 14, Int 13, Rzt 13, Cha 10
Umiejętności:
Blefowanie +8, Dyplomacja +2, Nasłuchiwanie +10, Przebieranie +0 (+2 udawanie), Spostrzegawczość +10, Ukrywanie się +5, Zastraszanie +2 
Atuty:
Czujność, Walka na oślep, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
bagna w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo lub konfraternia (3 wiedźmy po jednej z każdego rodzaju plus 1–8 ogrów i 1–4 złych gigantów)
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
— 

Niemal cały czas korzysta ze zdolności przebranie, by przyjmować postać wyjątkowo wysokiego człowieka czy typowego giganta lub ogra.
Annis mierzy około 2,4 metra wzrostu, a waży średnio 180 kilogramów.
Walka
Annis są fizycznie bardzo silne, lecz mimo to nie lubią walczyć w bezpośrednim starciu. Wolą podzielić siły przeciwnika oraz siać w ich szeregach zamieszanie. Lubią udawać wieśniaczki lub szlachcianki, dzięki czemu ofiary nie spodziewają się ataku.
Doskonalsze łapanie (zw): annis, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem pazurami przeciwnika rozmiaru dużego lub mniejszego. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +13 wręcz, obrażenia 1k6+7. Annis może razić przeciwnika, z którym jest w zwarciu, oboma atakami pazurami bez kar.
Rozrywanie (zw): annis, która zakończy powodzeniem oba ataki pazurami, wczepia się w ciało przeciwnika i je rozrywa, zadając w ten sposób automatycznie dodatkowe 2k6+10 obrażeń.
Zdolności czaropodobne: 3/dzień – chmura mgły, przebranie. Poziom czarującego = 8.
Morska wiedźma
 
Średni humanoid-potwór (wodny)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól), pływanie 12 m
Klasa Pancerza:
14 (+1 Zr, +3 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+7
Atak:
pazury +7 wręcz (1k4+4)
Całkowity atak:
2 pazury +7 wręcz (1k4+4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
straszliwy wygląd, złe oko
Specjalne cechy:
odporność na czary 14, ziemnowodne 
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +4, Wola +4
Atrybuty:
S 19, Zr 12, Bd 12, Int 10, Rzt 13, Cha 14
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Pływanie +12, Rzemiosło lub Wiedza (dowolna jedna) +3, Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +4 
Atuty:
Czujność, Twardość
Środowisko:
wody w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub konfraternia (3 wiedźmy po jednej z każdego rodzaju plus 1–8 ogrów i 1–4 złych gigantów)
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
— 

Żyje w morzach lub zarośniętych jeziorach.
Opisywane istoty ważą mniej więcej tyle samo co ludzkie kobiety i mają podobny do nich wzrost.
Walka
Morskie wiedźmy nie są subtelnymi istotami – lubią bezpośrednie podejście do walki. Zwykle czają się w ukryciu, czekając na moment, w którym będą mogły przerazić swym straszliwym wyglądem jak największą liczbę przeciwników.
Straszliwy wygląd (zn): morska wiedźma wygląda przerażająco i odpychająco. Każdy, kto na nią spojrzy, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 13) – nieudany oznacza osłabienie poprzez obniżenie Siły o 2k8 punktów. Wartość atrybutu nie może w ten sposób spaść poniżej 0. Niemniej ofiara, której Siła wynosi 0, jest bezradna. Na istoty, którym rzut obronny się powiedzie, straszliwy wygląd danej wiedźmy przez 24 godziny nie wpływa. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Złe oko (zn): morska wiedźma może trzy razy dziennie spojrzeć złym okiem na istotę znajdującą się w promieniu 9 metrów od niej. Ofiara wykonuje rzut obronny na Wolę (ST 13) – nieudany oznacza otumanienie na trzy dni (wcześniejsze przywrócenie pełni władzy nad ciałem i umysłem umożliwiają zaklęcia przełamanie klątwy lub rozproszenie zła). Ponadto otumaniona istota wykonuje rzut obronny na Wytrwałość (ST 13) – nieudany oznacza śmierć ze strachu. Złe oko wiedźmy nie działa na istoty niepodatne na strach. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Ziemnowodne (zw): ta wiedźma jest stworzeniem wodnym, ale może nieskończenie długo przeżyć na lądzie.
Umiejętności: morska wiedźma posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze też ma prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Zielona wiedźma
 
Średni humanoid-potwór
Kostka Wytrzymałości:
9k8+9 (49 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól), pływanie 9 m
Klasa Pancerza:
22 (+1 Zr, +11 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 21
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+13
Atak:
Pazury +13 wręcz (1k4+4)
Całkowity atak:
2 pazury +13 wręcz (1k4+4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
mimikra, osłabienie, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
odporność na czary 18, widzenie w ciemnościach 27 m 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +7, Wola +7
Atrybuty:
S 19, Zr 12, Bd 12, Int 13, Rzt 13, Cha 14
Umiejętności:
Koncentracja +7, Nasłuchiwanie +11, Rzemiosło lub Wiedza (dowolna jedna) +7, Spostrzegawczość +11 pływanie +12, Ukrywanie się +9 
Atuty:
Czarowanie w walce, Czujność, Walka na oślep, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub konfraternia (3 wiedźmy po jednej z każdego rodzaju plus 1–8 ogrów i 1–4 złych gigantów)
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle chaotyczny zły
Rozwój:
zależnie od klasy postaci
Dostosowanie poziomu:
— 

Te wiedźmy żyją na niezamieszkanych bagnach i w gęstych lasach.
Opisywane istoty ważą mniej więcej tyle samo co ludzkie kobiety i mają podobny do nich wzrost.
Walka
Zielone wiedźmy lubią zasadzać się na przeciwników. Zanim zaatakują, wyskakując z ukrycia, starają się rozdzielić siły wroga. Często napadają adwersarzy podczas bezksiężycowych nocy, wykorzystując swoje widzenie w ciemnościach.
Zdolności czaropodobne: na życzenie – języki, niewidzialność, oddychanie wodą, przebranie, przejście bez śladu, tańczące światła, widmowy odgłos (ST 12). Poziom czarującego = 9. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Osłabienie (zn): zielona wiedźma potrafi osłabić wroga, wykonując specjalny atak dotykowy. Ofiara musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 16) – nieudany oznacza obniżenie Siły o 2k4 punkty. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie.
Mimikra (zw): zielona wiedźma umie naśladować odgłosy prawie wszystkich zwierząt, które żyją w pobliżu jej siedziby.
Umiejętności: zielona wiedźma posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze też ma prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Konfraternia wiedźm
Czasem trzy wiedźmy tworzą tzw. konfraternię. W skład tego plugawego triumwiratu wchodzą zwykle przedstawicielki każdego z wiedźmich rodzajów, choć nie jest to reguła.
Walka
Członkinie konfraterni stosują różne sztuczki i w walce w pełni wykorzystują swe spotęgowane magiczne moce.
Istnieje szansa 80% na to, iż konfraternię chronią strażnicy: 1k8 ogrów i 1k4 złych gigantów, którzy wykonują rozkazy wiedźm. Zdarza się, iż wiedźmy przemieniają te stworzenia (za pomocą czaru zasłona) w istoty mające przyjaźniejszy wygląd, po czym wysyłają je na przeszpiegi. Ci słudzy często mają przy sobie (szansa 60%) magiczny klejnot, zwany okiem wiedźm (patrz dalej).
Zdolności czaropodobne: 3/dzień – klatka mocy, kontrolowanie pogody, miraż (ST 18), nałożenie klątwy (ST 17), ożywienie umarłego, sen, wizja, zasłona (ST 19), znieczulenie umysłu. Poziom czarującego = 9. ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie wartości 16. Aby użyć którejś z tych zdolności, wszystkie trzy wiedźmy muszą znajdować się w promieniu 3 metrów od siebie, oczywiście uczestnicząc w wykorzystaniu mocy, co dla każdej jest akcją całorundową.
Raz w miesiącu konfraternia nieposiadająca oka wiedźm może je stworzyć, wykorzystując w tym celu klejnot wart przynajmniej 20 sz (patrz dalej).
Oko wiedźm
Oko wiedźm to magiczny klejnot, który stworzyły członkinie konfraterni. Z wyglądu jest to zwykły kamień półszlachetny, często będący elementem pierścienia, broszy lub innego rodzaju biżuterii. Klejnot widzenia lub podobna moc pozwalają dostrzec prawdziwą postać tego przedmiotu, czyli gałkę oczną.
Każda z trzech członkiń konfraterni, które stworzyły oko wiedźm, może przez nie patrzeć, kiedy tylko tego zapragnie – pod warunkiem jednak, iż przedmiot znajduje się na tym samym planie, co ona.
Oko wiedźm ma trwałość 5 i 10 punktów wytrzymałości. Zniszczenie go zadaje wszystkim członkiniom konfraterni 1k10 obrażeń, a najbardziej poranioną dodatkowo oślepia na 24 godziny.
Wiedźma nocy
 
Średni przybysz (pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
8k8+32 (68 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
22 (+1 Zr, +11 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 21
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+12
Atak:
Ugryzienie +12 wręcz (2k6+6 plus choroba)
Całkowity atak:
Ugryzienie +12 wręcz (2k6+6 plus choroba)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
Nawiedzanie snów, zdolności czaropodobne 
Specjalne cechy:
Niepodatność na ogień, zimno, zauroczenia, uśpienie oraz strach, odporność na czary 25, redukcja obrażeń 10/zimne żelazo i magia, zmiana kształtów
Rzuty obronne:
Wytr +12*, Ref +9*, Wola +10*
Atrybuty:
S 19, Zr 12, Bd 18, Int 11, Rzt 15, Cha 12
Umiejętności:
Blefowanie +12, Czarostwo +11, Dyplomacja +5, Jeździectwo +12, Koncentracja +15, Nasłuchiwanie +15, Przebieranie +1 (+3 udawanie), Spostrzegawczość +15, Wyczucie pobudek +13, Zastraszanie +14 
Atuty:
Czarowanie w walce, Czujność, Walka z wierzchowca 
Środowisko:
Plan o złym charakterze
Występowanie:
Pojedynczo, na wierzchowcu (1 na koszmarze) lub konfraternia (3 na koszmarach)
Skala Wyzwania:
9
Skarb:
Standardowy
Charakter:
Zawsze neutralny zły
Rozwój:
9–16 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Typowa istota tego rodzaju ma wzrost i wagę ludzkiej kobiety.
Wiedźmy nocy mówią niebiańskim, otchłannym, piekielnym oraz wspólnym.
Walka
Wiedźmy nocy atakują dobre stworzenia, jeśli te znajdą się w ich polu widzenia i jeśli mają choćby niewielkie szanse na zwycięstwo. Straszliwe kły tych potworów są w stanie przebić najtwardszy pancerz i wbić się głęboko w ciało ofiary. Wiedźmy lubią wpierw usypiać przeciwników, a potem dusić tych, którzy poddali się działaniu owej mocy.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną wiedźmy nocy oraz każdy dzierżony przez nią oręż traktuje się jak broń o złym charakterze. Ponadto na potrzeby przebijania redukcji obrażeń jej broń naturalną traktuje się jak oręż magiczny.
Choroba (zw): demoniczna gorączka – ugryzienie, Wytrwałość ST 18, okres wylęgania 1 dzień, efekt – 1k6 Bd. Każdego dnia po pierwszym, gdy rzut obronny na Wytrwałość się nie powiedzie, zarażony musi natychmiast wykonać następny, również o ST 18, a jeżeli ten też jest nieudany, następuje wysączenie 1 punktu Budowy. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Zdolności czaropodobne: Na życzenie – magiczny pocisk, promień osłabienia (ST 12), uśpienie (ST 12), wykrycie chaosu, wykrycie dobra, wykrycie magii, wykrycie prawa, wykrycie zła. Poziom czarującego = 8. Wiedźma nocy może też na życzenie używać eteryczności (poziom czarującego = 16), pod warunkiem jednak, że posiada swój kamień serca (patrz dalej). ST rzutów obronnych oparto na Charyzmie.
Nawiedzanie snów (zn): Wiedźma nocy może wchodzić w sny chaotycznych lub złych osób. W tym celu używa specjalnego amuletu zwanego kamieniem serca. Ten przedmiot umożliwia jej przybranie eterycznej postaci. Tak przemieniona wiedźma unosi się w powietrzu nad stworzeniem. Gdy wkroczy w czyjś sen, nęka ofiarę aż do świtu. Straszliwe koszmary wywołują wiele cierpień, których efektem jest wysączenie 1 punktu Budowy. Te nawiedzenia może zakończyć jedynie inna eteryczna istota, która wyzwie i pokona wiedźmę nocy.
Zmiana kształtów (zn): Wiedźma nocy może przyjąć postać dowolnego humanoida rozmiaru małego lub średniego.
Kamień serca
Wszystkie wiedźmy nocy noszą amulet o ogromnej mocy, zwany kamieniem serca. Przede wszystkim leczy on wszelkie choroby, jakimi zaraził się posiadacz. Ponadto kamień serca zapewnia premię z odporności +2 do wszystkich rzutów obronnych (wzięto ją pod uwagę we wcześniejszych statystykach).
Wiedźma nocy, która straci swój amulet, nie może używać eteryczności, dopóki nie stworzy sobie następnego (co trwa miesiąc). Istota niebędąca wiedźmą nocy może korzystać z mocy kamienia serca, lecz w tym przypadku amulet nie obdarza eterycznością i roztrzaskuje się po dziesięciu użyciach (za jedno użycie uznaje się jednorazowy wpływ na rzuty obronne czy wyleczenie jednej choroby). Nienaruszony przedmiot tego rodzaju można sprzedać za 1800 sz.
Worg
 
Średnia magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
4k10+8 (30 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
14 (+2 Zr, +2 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+7
Atak:
ugryzienie +7 wręcz (1k6+4)
Całkowity atak:
ugryzienie +7 wręcz (1k6+4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
przewracanie
Specjalne cechy:
węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +6, Wola +3
Atrybuty:
S 17, Zr 15, Bd 15, Int 6, Rzt 14, Cha 10
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Nasłuchiwanie +6, Spostrzegawczość +6, Sztuka przetrwania +2*, Ukrywanie się +4 
Atuty:
Czujność, Tropienie
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub sfora (6–11)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zwykle neutralny zły
Rozwój:
5–6 KW (średni); 7–12 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+1 (kompan)

Typowy worg ma czarną lub szarą sierść. Mierzy 1,5 metra długości i 90 centymetrów w kłębie. Waży 150 kilogramów.
Worgi są inteligentniejsze od swych mniejszych kuzynów i mówią nawet we własnym języku. Niektóre posługują się też goblińskim i wspólnym.
Walka
Na większą zwierzynę zwykle polują pary. Samotne worgi atakują tylko stworzenia mniejsze od siebie. W obu jednak wypadkach opisywane istoty stosują tę samą taktykę – szybkie ataki i równie szybkie ucieczki. W ten sposób starają się doprowadzić ofiarę do wyczerpania. Sfora zwykle otacza przeciwnika, a potem każdy worg po kolei, jeden po drugim, doskakuje do wroga i atakuje, starając się go wyczerpać. Następnie cała wataha rzuca się na wycieńczoną ofiarę.
Przewracanie (zw): worg, któremu powiedzie się atak ugryzieniem, może spróbować przewrócić przeciwnika (modyfikator testu +3) w akcji darmowej, nie wykonując ataku dotykowego i nie prowokując ataku okazyjnego. Jeżeli próba się nie powiedzie, wróg nie ma prawa zareagować i próbować przewrócić worga.
Umiejętności: worg posiada premię rasową +1 do testów Cichego poruszania się, Nasłuchiwania i Spostrzegawczości oraz premię rasową +2 do testów Ukrywania się.
* Worg posiada premię rasową +4 do testów Sztuki przetrwania, gdy tropi za pomocą węchu.
Wyjec
 
Duży przybysz (chaotyczny, pozaplanarny, zły)
Kostka Wytrzymałości:
6k8+12 (39 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
18 m (12 pól)
Klasa Pancerza:
17 (–1 rozmiar, +3 Zr, +5 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+15
Atak:
ugryzienie +10 wręcz (2k8+5)
Całkowity atak:
ugryzienie +10 wręcz (2k8+5) oraz 1k4 kolec +5 wręcz (1k6+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
kolce, wycie
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +8, Wola +7
Atrybuty:
S 21, Zr 17, Bd 15, Int 6, Rzt 14, Cha 8
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +12, Nasłuchiwanie +13, Przeszukiwanie +7, Spostrzegawczość +13, Sztuka przetrwania +2 (+4 podążenie tropem), Ukrywanie się +8, Wspinaczka +14 
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Zmysł walki 
Środowisko:
Plan o charakterze chaotycznym
Występowanie:
pojedynczo, banda (2–4) lub sfora (6–10)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze chaotyczny zły
Rozwój:
7–9 KW (duży); 11–18 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Te istoty żyją w miejscach, w których czai się zło i chaos.
Przeciętny wyjec ma około 240 centymetrów długości, a waży mniej więcej tonę.
Wyjce są dość inteligentne, ale nie posługują się żadnym językiem, a jedynie skowyczą. Niektórzy uważają owo wycie za mowę tych istot, jednak nawet potężna magia nie pozwala zrozumieć tych “słów”. Warto zauważyć, że opisywane istoty rozumieją otchłanny.
Walka
Wyjce atakują tylko w grupie, są to bowiem istoty tchórzliwe, a jednocześnie okrutne. Lubią szarżować – zwykle robią to nie tylko na początku walki, ale również w jej trakcie, wcześniej oddalając się oczywiście od przeciwnika.
Na potrzeby przebijania redukcji obrażeń broń naturalną wyjca oraz każdy dzierżony przez niego oręż traktuje się jak broń o charakterze chaotycznym i złym.
Kolce (zw): z karku wyjca wyrastają długie kolce. Gdy stworzenie gryzie, przy okazji nadziewa przeciwnika na 1k4 z nich. Ofiara musi wykonać rzut obronny na Refleks (ST 16) – nieudany oznacza, iż kolec się łamie, pozostając w jej ciele. Każdy tkwiący w ofierze kolec powoduje karę z okoliczności –1 do testów ataków, rzutów obronnych oraz testów umiejętności i atutów. ST rzutu obronnego oparto na Zręczności.
Wyjęcie takiego ciernia powoduje dodatkowe 1k6 obrażeń, chyba że powiedzie się test Leczenia (ST 20).
Wycie (zw): ofiarą tej mocy (niezbyt przydatnej w walce) pada istota niebędąca przybyszem, która przez co najmniej godzinę słyszy wycie stwora. Osoby przebywające przez wspomnianą godzinę w zasięgu słuchu od wyjca muszą wykonać rzut obronny na Wolę (ST 12) – nieudany oznacza obniżenie Roztropności o 1 punkt. ST rzutu obronnego oparto na Charyzmie. Rzut obronny należy powtarzać po każdej godzinie, w której ofiara słyszy wycie. Jest to dźwiękowy efekt wpływający na umysł.
Tresowanie wyjca
Wyjec to inteligentne stworzenie, niemniej zanim poniesie ono jeźdźca do walki, musi przejść tresurę. Podstawowe wymaganie szkolenia to przyjazne nastawienie opisywanej istoty do tresera (co można osiągnąć poprzez udane testy Dyplomacji). Wytresowanie przyjaznego wyjca na wierzchowca wiąże się z koniecznością wykonania udanego testu Postępowania ze zwierzętami (ST 25) oraz poświęcenia sześciu tygodni na taki trening. Osoba dosiadająca wyjca musi używać egzotycznego siodła. Stwór może walczyć, gdy niesie jeźdźca. Ten ostatni ma natomiast prawo atakować wraz z wierzchowcem tylko jeśli powiedzie mu się test Jeździectwa.
Udźwig: w przypadku wyjca małe obciążenie to maksymalnie 240 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 241 do 460 kilogramów, a duże obciążenie od 461 do 690 kilogramów. Wyjec może ciągnąć do 3450 kilogramów.
Wywern
 
Duży smok
Kostka Wytrzymałości:
7k12+14 (59 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 18 m (słaba)
Klasa Pancerza:
18 (–1 rozmiar, +1 Zr, +8 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+15
Atak:
żądło +10 wręcz (1k6+4 plus trucizna) lub pazury +10 wręcz (2k6+4) lub ugryzienie +10 wręcz (2k8+4)
Całkowity atak:
żądło +10 wręcz (1k6+4 plus trucizna) oraz ugryzienie +8 wręcz (2k8+4) oraz 2 skrzydło +8 wręcz (1k8+2) oraz 2 pazury +8 wręcz (2k6+4) 
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, trucizna 
Specjalne cechy:
niepodatność na uśpienie i paraliż, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +6, Wola +6
Atrybuty:
S 19, Zr 12, Bd 15, Int 6, Rzt 12, Cha 9
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +11, Nasłuchiwanie +13, Spostrzegawczość +16, Ukrywanie się +7 
Atuty:
Atak z powietrza, Czujność, Skupienie na zdolności (trucizna), Wielokrotny atakP 
Środowisko:
wzgórza w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para lub tabun (3–6)
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
standardowy
Charakter:
zwykle neutralny
Rozwój:
8–10 KW (wielki); 11–21 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Wywern – wielki latający jaszczur z jadowitym żądłem w ogonie – to odległy kuzyn smoków.
Ciało wywerna mierzy zwykle 4,5 metra, drugie tyle przypada na ogon. Jego skórzaste nietoperze skrzydła mają rozpiętość ponad 6 metrów. Stwór waży około tony.
Wywerny mówią smoczym, lecz zwykle wydają z siebie ledwie dwa odgłosy – głośny syk oraz dobiegające z głębi gardła warczenie przypominające pomruk aligatora.
Walka
Wywerny są głupie i przy tym agresywne. Atakują niemal wszystko, co w oczywisty sposób uznają za słabsze od siebie. Zwykle wywerny pikują z powietrza, chwytają przeciwnika pazurami i żądlą go śmiertelnie.
Stwór może ciąć pazurami jedynie wówczas, gdy wykonuje atak z powietrza.
Doskonalsze łapanie (zw): wywern, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem pazurami. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo użądlić.
Trucizna (zw): zranienie, Wytrwałość ST 17, początkowy i drugorzędny efekt – 2k6 Bd. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Umiejętności: wywern posiada premię rasową +3 do testów Spostrzegawczości.
Xill
 
Średni przybysz (pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
5k8+10 (32 pw)
Inicjatywa:
+7
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
20 (+3 Zr, +7 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+5/+7
Atak:
miecz krótki +7 wręcz (1k6+2/19–20) lub pazury +7 wręcz (1k4+2) lub łuk długi +8 dystansowo (1k8/×3)
Całkowity atak:
2 miecz krótki +5 wręcz (1k6+2/19–20, 1k6+1/19–20) oraz 2 pazury +5 wręcz (1k4+1); lub 4 pazury +5 wręcz (1k4+2, 1k4+1); lub 2 łuk długi +4 dystansowo (1k8/×3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, implantacja, paraliż 
Specjalne cechy:
odporność na czary 21, wędrowanie między planami, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +7, Wola +5
Atrybuty:
S 15, Zr 16, Bd 15, Int 12, Rzt 12, Cha 11
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +11, Dyplomacja +2, Nasłuchiwanie +9, Spostrzegawczość +9, Używanie lin +3 (+5 względem pęt), Wspinaczka +10, Wyczucie pobudek +8, Wyzwalanie się +11, Zachowanie równowagi +13, Zastraszanie +8, Zwinność +11 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Walka kilkoma orężami, Wielokrotny atakP 
Środowisko:
Plan Eteryczny
Występowanie:
pojedynczo lub banda (2–5)
Skala Wyzwania:
6
Skarb:
standardowy
Charakter:
zawsze praworządny zły
Rozwój:
6–8 KW (średni); 9–15 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
+4

Typowy przedstawiciel tej rasy mierzy od 120 do 150 centymetrów, a waży 50 kilogramów.
Xillowie mówią piekielnym.
Walka
Xillowie to niebezpieczni przeciwnicy potrafiący z łatwością walczyć wszystkimi czterema kończynami górnymi. Cywilizowani posługują się orężem. Najczęściej dwie ręce pozostawiają wolne, by w zwarciu ciąć wroga pazurami i łapać go, a w pozostałych dwóch dzierżą broń.
Te stwory zwykle czekają na odpowiednią zdobycz, czając się na Planie Eterycznym. Zaskakują ofiarę, korzystając z mocy wędrowania między planami.
Xillowie są sprytnymi wojownikami, którzy umieją w walce wykorzystać umiejętność Zwinność. Zwykle jeden lub dwóch rozprasza najpotężniejszych przeciwników, atakując ich, po czym staje w postawie obronnej. W tym czasie pozostali xillowie starają się tak ustawić, by uzyskać przewagę.
Implantacja (zw): xill składa jaja w ciałach sparaliżowanych stworzeń. Młode wykluwa się po mniej więcej 90 dniach, dosłownie pożerając nosiciela od środka. Czar przełamanie choroby uwalnia ofiarę od jaja, podobnie jak udany test Leczenia (ST 25). Jeśli wspomniany test zakończy się niepowodzeniem, uzdrowiciel może spróbować ponownie, lecz każda próba (udana czy nie) zadaje pacjentowi 1k4 obrażenia.
Doskonalsze łapanie (zw): xill, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić przynajmniej raz atakiem pazurami. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji nie prowokując okazyjnego ataku. Każdy udany atak pazurami oznacza premię +2 do testu zwarcia. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i automatycznie gryzie. Ugryzienie nie powoduje obrażeń, ale wprowadza do organizmu paraliżujący jad.
Paraliż (zw): ugryzione przez xilla stworzenia muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość (ST 14) – nieudany oznacza paraliż na 1k4 godziny. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Wędrowanie między planami (zn): xill to międzyplanarny wędrowiec, który lubi prześlizgiwać się pomiędzy materią przestrzeni i atakować przeciwników dosłownie znikąd. Stwór może przenieść się z Planu Eterycznego (akcja ruchu), lecz powrót zajmuje mu 2 rundy, w czasie których pozostaje nieruchomy. Powoli znikającego xilla trudniej trafić – przeciwnicy w pierwszej rundzie podlegają ryzyku chybienia 20%, a w drugiej 50%. Xill może wędrować między planami z chętną lub bezradną istotą.
Xorn
 
Słabszy xorn
Przeciętny xorn
Stary xorn
 
Mały przybysz (pozaplanarny, ziemi)
Średni przybysz (pozaplanarny, ziemi)
Duży przybysz (pozaplanarny, ziemi)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+9 (22 pw)
7k8+17 (48 pw)
15k8+63 (130 pw)
Inicjatywa:
+0
+0
+0
Szybkość:
6 m (4 pola), rycie 6 m
6 m (4 pola), rycie 6 m
6 m (4 pola), rycie 6 m
Klasa Pancerza:
23 (+1 rozmiar, +12 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 23
24 (+14 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 24
25 (–1 rozmiar, +16 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 25
Atak:
ugryzienie +6 wręcz (2k8+2)
ugryzienie +10 wręcz (4k6+3)
ugryzienie +21 wręcz (4k8+7)
Całkowity atak:
ugryzienie +6 wręcz (2k8+2) oraz 3 pazury +4 wręcz (1k3+1)
ugryzienie +10 wręcz (4k6+3) oraz 3 pazury +8 wręcz (1k4+1)
ugryzienie +21 wręcz (4k8+7) oraz 3 pazury +19 wręcz (1k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
— 
— 
Specjalne cechy:
niepodatność na ogień i zimno, odporność na elektryczność 10, redukcja obrażeń 5/miażdżone, szybowanie w ziemi, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie we wszystkich kierunkach, wyczuwanie drgań 18 m 
niepodatność na ogień i zimno, odporność na elektryczność 10, redukcja obrażeń 5/miażdżone, szybowanie w ziemi, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie we wszystkich kierunkach, wyczuwanie drgań 18 m 
niepodatność na ogień i zimno, odporność na elektryczność 10, redukcja obrażeń 5/miażdżone, szybowanie w ziemi, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie we wszystkich kierunkach, wyczuwanie drgań 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +3, Wola +3
Wytr +7, Ref +5, Wola +5
Wytr +13, Ref +9, Wola +9
Atrybuty:
S 15, Zr 10, Bd 15, Int 10, Rzt 11, Cha 10
S 17, Zr 10, Bd 15,
S 25, Zr 10, Bd 19, Int 10, Rzt 11, Cha 10 Int 10, Rzt 11, Cha 10
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +3, Nasłuchiwanie +6, Przeszukiwanie +6, Spostrzegawczość +8, Sztuka przetrwania +6 (+8 podążenie tropem i w podziemiach), Ukrywanie się +10, Wiedza (lochoznawstwo) +6, Zastraszanie +3 
Ciche poruszanie się +10, Nasłuchiwanie +10, Przeszukiwanie +10, Spostrzegawczość +10, Sztuka przetrwania+10 (+12 podążenie tropem i w podziemiach), Ukrywanie się +10, Wiedza (lochoznawstwo) +10, Zastraszanie +10 
Ciche poruszanie się +18, Nasłuchiwanie +18, Przeszukiwanie +22, Spostrzegawczość +22, Sztuka przetrwania+18 (+20 podążenie tropem i w podziemiach), Ukrywanie się +14, Wiedza (lochoznawstwo) +18, Zastraszanie +18 
Atuty:
Twardość, Wielokrotny atak 
Potężny atak, RozszczepienieP, Twardość, Wielokrotny atak 
Doskonalsza szarża byka, Imponujący cios, Potężny atak, RozszczepienieP, Skuteczniejsze rozszczepienie, Twardość, Wielokrotny atak 
Środowisko:
Plan Żywiołu Ziemi
Plan Żywiołu Ziemi
Plan Żywiołu Ziemi
Występowanie:
pojedynczo, para lub chmara (3–5)
pojedynczo, para lub chmara (3–5)
pojedynczo, para lub party (6–11)
Skala Wyzwania:
3
6
8
Skarb:
żaden
żaden
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
zwykle neutralny
zwykle neutralny
Rozwój:
4–6 KW (mały)
8–14 KW (średni)
16–21 KW (duży); 22–45 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

Słabsze xorny mają około 90 centymetrów wzrostu , tyle samo szerokości i ważą mniej więcej 60 kilogramów. Przeciętne mierzą około 1,5 metra wzrostu oraz szerokości i ważą jakieś 300 kilogramów. Stare mają mniej więcej 2,4 metra wzrostu oraz szerokości i ważą do 4,5 tony.
Opisywane istoty mówią wspólnym oraz ziemnym.
Walka
Xorny nie atakują istot mających zwykłe ciała, chyba że w obronie własnej lub chroniąc swe dobra. Powód jest niezwykle prosty – stwór nie trawi mięsa. Tak więc xorny podchodzą do mieszkańców Planu Materialnego obojętnie, z wyjątkiem osób posiadających dużą ilość szlachetnych metali lub drogocennych minerałów, będących pożywieniem opisywanych istot. Wyczuwają je one zresztą z odległości 6 metrów.
Poszukujący pożywienia xorn bywa dość agresywny, szczególnie na Planie Materialnym, gdzie trudniej mu znaleźć żywność niż w rodzimym wymiarze.
Xorny najczęściej stosują prostą taktykę – czają się w skale, tuż pod jej powierzchnią, czekając aż wróg znajdzie się w ich zasięgu, a wtedy atakują z zaskoczenia.
Grupy xornów czasem posyłają na powierzchnię przedstawiciela, który ma wynegocjować od przeciwnika pożywienie. W tym czasie reszta zajmuje najlepsze pozycje do zaatakowania ofiar z zaskoczenia.
Szybowanie w ziemi (zw): xorn może się poruszać w kamieniu, glebie czy każdym innym typie ziemi (ale nie w metalu) z równą łatwością, co ryba pływająca w wodzie. Czyniąc to, nie pozostawia za sobą żadnego tunelu czy otworu, nie tworzy też “fal” i nie pozostawia po sobie żadnych innych świadectw bytności. Czar poruszenie ziemi rzucony na obszar, w którym przebywa tak poruszający się xorn, odpycha go na 9 metrów i powoduje jego oszołomienie na 1 rundę, chyba że powiedzie mu się rzut obronny na Wytrwałość (ST 15).
Widzenie we wszystkich kierunkach (zw): symetrycznie umieszczone oczy pozwalają xornowi patrzeć w dowolnym kierunku, dzięki czemu otrzymuje on premię rasową +4 do testów Przeszukiwania oraz Spostrzegawczości. Ponadto nie można go flankować.
Yrthak
 
Wielka magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
12k10+36 (102 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 18 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
18 (–2 rozmiar, +2 Zr, +8 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+25
Atak:
ugryzienie +15 wręcz (2k8+5) lub dźwiękowa lanca +12 dotykowy dystansowy (6k6)
Całkowity atak:
ugryzienie +15 wręcz (2k8+5) oraz 2 pazury +13 wręcz (1k6+2); lub dźwiękowa lanca +12 dotykowy dystansowy (6k6)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
dźwiękowa lanca, eksplozja
Specjalne cechy:
niepodatności, ślepowidzenie 36 m, wrażliwość na dźwięk 
Rzuty obronne:
Wytr +11, Ref +10, Wola +5
Atrybuty:
S 20, Zr 14, Bd 17, Int 7, Rzt 13, Cha 11
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +10, Nasłuchiwanie +12 
Atuty:
Atak z powietrza, Doskonalsza inicjatywa, Krzepa, Pochwycenie, Wielokrotny atak 
Środowisko:
góry w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub stadko (2–4)
Skala Wyzwania:
9
Skarb:
żaden
Charakter:
często neutralny
Rozwój:
13–16 KW (wielki); 17–36 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Yrthak jest ślepy. Dźwięki oraz poruszenie wyczuwa za pomocą specjalnego organu znajdującego się na długim języku. Z przypominającego róg narośla na głowie stwór emituje fale dźwiękowe. Jego ciało ma żółot-zielony kolor, lecz skrzydła oraz grzebień są raczej żółte, głowa zaś bardziej zielona. Zęby mają natomiast niezwykle intensywną żółtą barwę.
Yrthak mierzy jakieś 6 metrów długości, a rozpiętość jego skrzydeł sięga 12 metrów. Waży 2,5 tony.
Pomimo dużej inteligencji opisywane istoty nie mówią.
Walka
Yrthak stara się atakować z powietrza. Najczęściej korzysta z dźwiękowej lancy. Rzadziej chwyta, po czym upuszcza zwierzynę.
Dźwiękowa lanca (zn): raz na 2 rundy yrthak może skupić dźwiękową energię, tworząc promień o długości 18 metrów. Jest to atak dotykowy dystansowy, zadający jednej ofierze 6k6 obrażeń.
Eksplozja (zn): yrthak może wycelować dźwiękową lancę w ziemię, duży głaz czy kamienną ścianę. Jeśli to zrobi, nastąpi wybuch kamiennych odłamków. Ten atak zadaje 2k6 obrażeń kłutych wszystkiemu w promieniu 3 metrów od centrum efektu.
Użycie tej mocy również wlicza się do limitu korzystania z dźwiękowej lancy, więc yrthak może po nią sięgać jedynie raz na 2 rundy. Ponadto nigdy nie może jej wykorzystać w rundzie następującej po zastosowaniu dźwiękowej lancy.
Ślepowidzenie (zw): yrthak wyczuwa wszystkich wrogów w promieniu 36 metrów. Na obszarze przekraczającym wspomniany zasięg opisywanego stwora należy traktować jak istotę ślepą. Niemniej yrthak jest niewrażliwy na ataki wzrokowe, efekty wizyjne czarów iluzyjnych i innych, a także na wszystkie inne formy ataku oparte na wzroku.
Yrthak, którego zmysł słuchu zostanie uszkodzony, jest zupełnie ślepy – wszystkie cele należy traktować jakby korzystały z całkowitego ukrycia
Niepodatności: yrthak jest niepodatny na ataki wzrokowe, efekty wizyjne, iluzje, a także na wszystkie inne formy ataku oparte na wzroku.
Umiejętności: yrthak posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwanie.
Zabójcza winorośl
 
Duża roślina
Kostka Wytrzymałości:
4k8+12 (30 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
1,5 m (1 pole)
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +6 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+12
Atak:
Walnięcie +7 wręcz (1k6+7)
Całkowity atak:
Walnięcie +7 wręcz (1k6+7)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m (6 m pnącza)
Specjalne ataki:
Doskonalsze łapanie, duszenie 1k6+7, oplątanie 
Specjalne cechy:
Cechy roślin, kamuflaż, niepodatność na elektryczność, odporność na ogień 10 i zimno 10, ślepowidzenie 9 m, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +1, Wola +2
Atrybuty:
S 20, Zr 10, Bd 16, Int — , Rzt 13, Cha 9
Środowisko:
Lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
Pojedynczo lub kępa (2–4)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
Zawsze neutralny
Rozwój:
5–16 KW (wielki); 17–32 KW (olbrzymi); 33+ KW (kolosalny)
Dostosowanie poziomu:
— 

Zabójcza winorośl to roślina, która jest w stanie się poruszać, choć w ograniczony sposób. Zapewnia sobie ona nawóz w sposób dość przerażający – chwytając przeciwników, a następnie miażdżąc ich ciała, które lądują pośród korzeni.
Dojrzała roślina składa się z głównej winorośli o długości około 6 metrów. Co mniej więcej 15 centymetrów z tego pnia odrastają długie nawet na 1,5 metra gałęzie. Owe pędy porośnięte są liśćmi przypominającymi ludzkie dłonie. Późnym latem na gałęziach pojawiają się również małe owoce przypominające dzikie winogrona. Są one twarde i mają zdrowy, acz gorzki smak. Uwarzone z tych owoców wino szybko uderza do głowy.
Zabójcza winorośl jest w stanie powoli się poruszać, ale zwykle pozostaje w miejscu, chyba że musi poszukać zwierzyny w nowej okolicy.
Podziemny szczep zabójczych winorośli rozwija się w pobliżu gorących źródeł, szybów wulkanicznych oraz innych źródeł ciepła. Ten gatunek charakteryzują grube, włókniste łodygi oraz szare liście poprzetykane srebrnymi, brunatnymi oraz białymi żyłkami, przez co przypominają złoża minerałów. Zwykle podziemna zabójcza winorośl jest w stanie wytworzyć tyle nawozu, że starcza go również dla kolonii grzybów, które rosną wokół niej, dodatkowo ją ukrywając.
Walka
Zabójcza winorośl stosuje prostą taktykę: pozostaje w bezruchu dopóki zdobycz nie znajdzie się w jej zasięgu, a wtedy atakuje. Oplata ofiarę nie tylko po to, by ją pochwycić, ale również uniemożliwić jej obronę.
Doskonalsze łapanie (zw): Zabójcza winorośl, aby użyć tej zdolności, musi trafić w ataku walnięciem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
Duszenie (zw): Po udanym teście zwarcia zabójcza winorośl powoduje 1k6+7 obrażeń.
Kamuflaż (zw): Ponieważ nieporuszająca się zabójcza winorośl wygląda jak normalna roślina, da się ją zobaczyć przed atakiem tylko wykonując udany test Spostrzegawczości o ST 20. Każdy, kto posiada rangi w Sztuce przetrwania lub Wiedzy (natura), może użyć owych umiejętności zamiast Spostrzegawczości w teście pozwalającym dostrzec roślinę. Krasnoludy mają prawo wykorzystać skalny zmysł do odkrycia obecności podziemnego szczepu zabójczej winorośli.
Oplątanie (zn): Zabójcza winorośl może w akcji darmowej ożywić rośliny znajdujące się w promieniu 9 metrów od niej (Refleks ST 13 częściowo neguje). Efekt utrzymuje się dopóki winorośl nie zginie lub nie zdecyduje się go zakończyć (również jest to akcja darmowa). ST rzutu obronnego oparto na Roztropności. W pozostałych aspektach niniejsza zdolność funkcjonuje analogicznie do oplątania (poziom czarującego = 4).
Ślepowidzenie (zw): Zabójcza winorośl nie posiada organów zmysłu wzroku, ale ustala położenie wszystkich przeciwników w promieniu 9 metrów dzięki powodowanym przez nich dźwiękom, zapachom oraz wibracjom.
Zimowy wilk
 
Duża magiczna bestia (zimna)
Kostka Wytrzymałości:
6k10+18 (51 pw)
Inicjatywa:
+5
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +1 Zr, +5 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+14
Atak:
ugryzienie +9 wręcz (1k8+6 plus 1k6 zimno)
Całkowity atak:
ugryzienie +9 wręcz (1k8+6 plus 1k6 zimno)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
broń oddechowa, mroźne ugryzienie, przewracanie
Specjalne cechy:
niepodatność na zimno, węch, widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle, wrażliwość na ogień 
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +6, Wola +3
Atrybuty:
S 18, Zr 13, Bd 16, Int 9, Rzt 13, Cha 10
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +7, Nasłuchiwanie +6, Spostrzegawczość +6, Sztuka przetrwania +1*, Ukrywanie się –1*
Atuty:
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Tropienie
Środowisko:
lasy w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo, para lub sfora (3–5)
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
1/10 monet; 50% dóbr; 50% przedmiotów
Charakter:
zwykle neutralny zły
Rozwój:
7–9 KW (duży); 10–18 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
+3 (kompan)

Zimowy wilk mierzy do 2,4 metra długości i ma nieco ponad 1,3 metra w kłębie. Waży jakieś 225 kilogramów.
Zimowe wilki mówią gigancim oraz wspólnym.
Walka
Zimowe wilki są w stanie zabić stworzenia wiele większe od siebie, a to dzięki niebezpiecznej broni oddechowej oraz za sprawą wrodzonego sprytu. Zwykle polują całymi sforami, otaczając przeciwnika. Potem wilki po kolei, jeden po drugim, doskakują do wroga i atakują go, starając się wyczerpać ofiarę. Jeśli się spieszą, starają się przyszpilić wroga.
Broń oddechowa (zn): 4,5-metrowy stożek, raz na 1k4 rundy, obrażenia 4k6 zimno, Refleks ST 16 zmniejsza o połowę. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Mroźne ugryzienie (zn): zimowy wilk powoduje dodatkowe 1k6 obrażeń od zimna przy każdym udanym ugryzieniu, jakby był to atak orężem mrozu.
Przewracanie (zw): zimowy wilk, któremu powiedzie się atak ugryzieniem, może spróbować przewrócić przeciwnika (modyfikator testu +8) w akcji darmowej, nie wykonując ataku dotykowego i nie prowokując ataku okazyjnego. Jeżeli próba się nie powiedzie, wróg nie ma prawa zareagować i próbować przewrócić zimowego wilka.
Umiejętności: zimowy wilk posiada premię rasową +1 do testów Cichego poruszania się, Nasłuchiwania oraz Spostrzegawczości. Zyskuje też premię rasową +2 do testów Ukrywania się.
* Naturalna barwa sierści zapewnia premię rasową +7 do testów Ukrywania się na terenie zaśnieżonym i zalodzonym. Otrzymuje także premię rasową +4 do testów Sztuki przetrwania, gdy tropi za pomocą węchu.
Zjawa
Zjawy to widmowe pozostałości po inteligentnych istotach, które z różnych powodów nie mogą w spokoju spocząć w grobie.
Wygląd zjawy zwykle tylko odrobinę różni się od tego, jaki miała za życia, choć czasem zmiany są daleko idące.
Tworzenie zjawy
“Zjawa” to nabywany szablon, który można dodać do każdego giganta, humanoida, humanoida-potwora, magicznej bestii, rośliny, smoka, wynaturzenia lub zwierzęcia (istotę, na którą nałożony zostanie szablon, nazywamy stworzeniem bazowym) o Charyzmie wartości przynajmniej 6.
Jeśli nie stwierdzono inaczej, zjawa wykorzystuje wszystkie statystyki oraz specjalne zdolności stworzenia bazowego.
Rozmiar i typ: typ zmienia się na nieumarłego. Nie przeliczaj na nowo bazowej premii do ataku, rzutów obronnych czy punktów umiejętności stworzenia. Istota zyskuje podtyp stworzenie bezcielesne. Rozmiar nie ulega zmianie.
Kostka Wytrzymałości: wszystkie aktualne i przyszłe Kostki Wytrzymałości zmieniają się na k12.
Szybkość: zjawa porusza się z szybkością latania 9 metrów, chyba że stworzenie bazowe lata z większą szybkością (doskonała zwrotność).
Klasa Pancerza: naturalny pancerz bazowego stworzenia nie ulega zmianie, ale dotyczy tylko spotkań eterycznych. Kiedy jednak zjawa się zamanifestuje (patrz dalej), jej naturalny pancerz wynosi +0, zyskuje natomiast premię z odbicia równą modyfikatorowi z Charyzmy lub +1 – pod uwagę należy brać wyższą wartość.
Atak: zjawa zachowuje wszystkie ataki stworzenia bazowego, choć te wymagające fizycznego kontaktu nie wpływają na nieeteryczne istoty.
Całkowity atak: zjawa zachowuje wszystkie ataki stworzenia bazowego, choć te wymagające fizycznego kontaktu nie wpływają na nieeteryczne istoty.
Obrażenia: w przypadku istot eterycznych zjawa używa wartości obrażeń stworzenia bazowego. Bytom nieeterycznym w ogóle nie jest w stanie zadawać fizycznych ran, lecz gdy się manifestuje (patrz dalej), może korzystać ze swoich ataków specjalnych.
Specjalne ataki: zjawa zachowuje wszelkie specjalne ataki stworzenia bazowego, choć wymagające fizycznego kontaktu nie wpływają na nieeteryczne istoty. Otrzymuje także moc manifestacji oraz 1k3 inne specjalne ataki opisane dalej. Jeśli nie stwierdzono inaczej, rzuty obronne mają ST równe 10 + 1/2 KW zjawy + jej modyfikator z Cha.
Manifestacja (zn): tę zdolność posiada każda zjawa. Niniejszy nieumarły bytuje na Planie Eterycznym i jako istota eteryczna nie jest w stanie wpływać na świat materialny i odwrotnie – nic, co należy do świata materialnego, nie może na niego wpływać. Po zamanifestowaniu się, zjawa częściowo wkracza na Plan Materialny i staje się widzialna, lecz pozostaje bezcielesna we wspomnianym wymiarze. Zjawę, która się zamanifestowała, może zranić tylko inna bezcielesna istota, magiczna broń oraz czary, choć istnieje ryzyko 50% na to, iż zignoruje wszelkie obrażenia o materialnym źródle. Może ona również w takiej sytuacji bez problemu przechodzić przez materialne przedmioty, a jej ataki ignorują pancerz. Zjawa, która się zamanifestowała, zawsze porusza się, nie wydając żadnych dźwięków.
Zjawa, która się zamanifestowała, może wykonywać ataki dotykowe oraz posługiwać się widmowym orężem (patrz dalej, “Wyposażenie zjaw”). Nieumarły znajduje się wtedy częściowo na Planie Eterycznym, gdzie nie jest bezcielesny. Zamanifestowaną zjawę mogą atakować przeciwnicy zarówno z Planu Materialnego, jak i z Eterycznego. Bezcielesność chroni ją przed atakami wrogów z Planu Materialnego, lecz nie z Eterycznego.
Zjawa, która potrafi rzucać zaklęcia i która znajduje się na Planie Eterycznym, nie jest w stanie wpływać czarami na istoty, przedmioty itp., które znajdują się na Planie Materialnym. Natomiast jej czary działają normalnie na cele eteryczne. Gdy jednak taka zjawa się zamanifestuje, jej zaklęcia będą nadal zwyczajnie wpływać na eteryczne cele i te z Planu Materialnego, chyba że wymagany jest dotyk. Zaklęcia dotykowe zjawy, która się manifestuje, nie działają na nieeteryczne cele.
Domem tego nieumarłego są dwa wymiary – Plan Materialny i Eteryczny. Kiedy znajduje się na którymś z nich, nie traktuje się go jak pozaplanarnego bytu.
Niszczący dotyk (zn): zjawa, która trafi żywą istotę bezcielesnym atakiem, zadaje 1k4 obrażenia. W przypadku eterycznych wrogów dodaje swój modyfikator z Siły zarówno do testów ataków, jak i obrażeń. W przypadku materialnych przeciwników dodaje swój modyfikator ze Zręczności jedynie do testów ataków.
Niszczący wzrok (zn): zjawa jest w stanie ranić żywe istoty znajdujące się w promieniu 9 metrów. Stworzenia, które napotkają wzrok nieumarłego, muszą wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza 2k10 obrażeń oraz obniżenie Charyzmy o1k4 punkty.
Przerażający jęk (zn): zjawa może w akcji standardowej wydać z siebie przerażający jęk. Wszystkie żywe stworzenia w 9-metrowej fali wokół niej muszą wykonać rzut obronny na Wolę – nieudany oznacza, że ogarnia je trwająca 2k4 rundy panika. Jest to dźwiękowy, wpływający na umysł, nekromantyczny efekt strachu. Na istotę, której powiódł się rzut obronny, przez 24 godziny nie wpływa przerażający jęk danej zjawy.
Straszliwy wygląd (zn): każde żywe stworzenie, które widzi zjawę i które znajduje się w promieniu 18 metrów od niej, musi wykonać rzut obronny na Wytrwałość – nieudany oznacza natychmiastowe obniżenie Siły o 1k4 punkty, Zręczności o 1k4 punkty oraz Budowy o 1k4 punkty. Na istotę, której powiódł się rzut obronny, przez 24 godziny nie wpływa straszliwy wygląd danej zjawy.
Telekineza (zn): zjawa może w akcji standardowej użyć telekinezy (poziom czarującego = 12 lub Kostki Wytrzymałości zjawy – pod uwagę należy brać większą wartość). Jeśli wykorzysta tę moc, musi odczekać 1k4 rundy zanim sięgnie po nią kolejny raz.
Wysączający dotyk (zn): zjawa, która trafi żywą istotę bezcielesnym atakiem, wysącza 1k4 punkty wartości wybranego przez siebie atrybutu. Każdym takim udanym atakiem leczy sobie 5 punktów wytrzymałości. W przypadku eterycznych wrogów dodaje swój modyfikator z Siły tylko do testów ataków, a materialnych – dodaje do testów ataków swój modyfikator ze Zręczności.
Złośliwość (zn): raz na rundę eteryczna zjawa może złączyć swe ciało z ciałem stworzenia przebywającego na Planie Materialnym. Jest to zdolność podobna do czaru magicznego słoja (poziom czarującego = 10 lub Kostki Wytrzymałości zjawy – pod uwagę należy brać większą wartość), lecz nie wymaga pojemnika. Nieumarły, który chce wykorzystać niniejszą zdolność, musi się wpierw zamanifestować, a następnie spróbować wejść w przestrzeń ofiary. Taki ruch przy wykorzystaniu złośliwości nie prowokuje ataków okazyjnych. Ofiara może oprzeć się tej mocy, wykonując udany rzut obronny na Wolę (ST 15 + modyfikator z Cha zjawy). Istota, której powiódł się rzut obronny, jest przez 24 godziny niepodatna na złośliwość danej zjawy, która ponadto nie może wejść w przestrzeń takiego przeciwnika. W przypadku porażki rzutu obronnego nieumarły znika w ciele ofiary.
Specjalne cechy: zjawa zachowuje wszystkie specjalne cechy stworzenia bazowego oraz zyskuje opisane dalej moce.
Odnowienie (zn): w większości wypadków niezwykle trudno jest zniszczyć zjawę w normalnej walce. “Pokonany” duch często odnawia się po 2k4 dniach. Nawet najpotężniejsze czary to najczęściej tymczasowe rozwiązanie. Zjawa, która inaczej zostałaby zniszczona, wraca do nawiedzanego przez siebie miejsca po udanym teście poziomu (1k20 + KW zjawy) o ST 16. Można uznać, że jedyny sposób pozbycia się zjawy na dobre polega na określeniu powodu jej (nie)istnienia i naprawić to, co nie pozwala jej spocząć w spokoju. Zwykle wiąże się to z długotrwałymi i wymagającymi poszukiwaniami.
Odporność na odpędzanie (zw): zjawa posiada odporność na odpędzanie +4.
Atrybuty: jak stworzenie bazowe, lecz zjawa nie posiada wartości Budowy, a jej Charyzma wzrasta o +4.
Umiejętności: zjawy otrzymują premię rasową +8 do testów Nasłuchiwania, Przeszukiwania, Spostrzegawczości oraz Ukrywania się. Pozostałe umiejętności pozostają takie, jakie posiadało stworzenie bazowe.
Środowisko: każde, często jak stworzenie bazowe.
Występowanie: pojedynczo, banda (2–4) lub garstka (7–12).
Skala Wyzwania: jak stworzenie bazowe +2.
Skarb: żaden.
Charakter: dowolny.
Dostosowanie poziomu: jak stworzenie bazowe +5.
Wyposażenie zjaw
Gdy zjawa powstaje, cały ekwipunek oraz trzymane przez stworzenie bazowe rzeczy zwykle wraz z nim stają się eteryczne. Ponadto nieumarły zatrzymuje 2k4 przedmioty, które szczególnie cenił sobie za życia (jeśli nie znajdują się one w posiadaniu innej istoty). Taki ekwipunek działa normalnie na Planie Eterycznym, lecz przechodzi przez materialne obiekty lub stworzenia, nie czyniąc im szkody. Niemniej broń +1 lub potężniejsza może ranić materialne stworzenia, gdy zjawa się manifestuje, lecz w przypadku każdego takiego ataku istnieje ryzyko 50% na to, że nie przyniesie on skutku, chyba że oręż posiada cechę widmowość (analogicznie do broni magicznej, która może nie zranić zjawy).
Oryginały materialnych przedmiotów, które ulegają przemianie, pozostają widzialne, podobnie jak fizyczne szczątki stworzenia bazowego. Jeśli inna istota zdobędzie oryginał, eteryczna kopia zanika, co oczywiście rozgniewa zjawę, która nie spocznie, póki nie odzyska swej własności.
Złowieszcze zwierzę
Złowieszcze zwierzęta to większa, wytrzymalsza, okrutniejsza odmiana zwyczajnych zwierząt. Najczęściej wyglądają one na istoty dzikie, prehistoryczne, a nawet demoniczne.
Złowieszcza łasica
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8 (13 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
16 (+4 Zr, +2 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+4
Atak:
ugryzienie +6 wręcz (1k6+3)
Całkowity atak:
ugryzienie +6 wręcz (1k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
wczepienie, wysysanie krwi
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +7, Wola +4
Atrybuty:
S 14, Zr 19, Bd 10, Int 2, Rzt 12, Cha 11
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +8, Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +5, Ukrywanie się +8 
Atuty:
Czujność, Finezja w broniP, Ukradkowość 
Środowisko:
wzgórza w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
4–6 KW (średni); 7–9 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Złowieszcze łasice to agresywne, niemal szalone istoty o nieograniczonej energii.
Przeciętne złowieszcze zwierzęta tego rodzaju mierzą 3 metry długości, a ważą do 350 kilogramów.
Walka
Złowieszcze łasice podchodzą zdobycz w ciemności, a następnie skaczą na nią, gryząc i atakując pazurami.
Wczepienie (zw): złowieszcza łasica, która trafi atakiem ugryzieniem, wczepia się w ciało ofiary potężnymi szczękami, tracąc przy okazji premię ze Zręczności KP (jej KP wynosi zatem wówczas 12). W takiej sytuacji ze zwierzęciem można walczyć bronią lub tocząc zwarcie. Oderwanie wczepionej złowieszczej łasicy za pomocą walki w zwarciu wymaga uzyskania względem niej przyszpilenia.
Wysysanie krwi (zw): złowieszcza łasica wysysa 1k4 punkty Budowy w każdej rundzie wczepienia.
Złowieszcza małpa
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
5k8+13 (35 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m (6 pól), wspinanie 4,5 m
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +2 Zr, +4 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+13
Atak:
pazury +8 wręcz (1k6+6)
Całkowity atak:
2 pazury +8 wręcz (1k6+6) oraz ugryzienie +3 wręcz (1k8+3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
rozrywanie 2k6+9
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +6, Wola +5
Atrybuty:
S 22, Zr 15, Bd 14, Int 2, Rzt 12, Cha 7
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +4, Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +6, Wspinaczka +14 
Atuty:
Czujność, Twardość
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub zastęp (5–8)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
6–15 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Te stworzenia mierzą około 2,7 metra wzrostu, a ważą od 400 do 600 kilogramów.
Walka
Opisywane stworzenia atakują każdego, kto wkroczy na ich terytorium – nawet inne złowieszcze małpy. Jeśli przeciwnik jest tak opancerzony, że ataki zwierzęcia na nic się zdają, próbuje ono chwycić wroga w zwarcie i przyszpilić, a następnie rozerwać na części leżącą ofiarę.
Rozrywanie (zw): złowieszcza małpa, która zakończy powodzeniem oba ataki pazurami, wczepia się w ciało przeciwnika i je rozrywa, zadając w ten sposób automatycznie dodatkowe 2k6+9 obrażeń.
Umiejętności: złowieszcza małpa posiada premię rasową +8 do testów Wspinaczki i ma prawo zawsze wziąć 10 w testach tejże umiejętności, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża.
Złowieszczy borsuk
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+15 (28 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
9 m (6 pól), rycie 3 m
Klasa Pancerza:
16 (+3 Zr, +3 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+4
Atak:
pazury +4 wręcz (1k4+2)
Całkowity atak:
2 pazury +4 wręcz (1k4+2) oraz ugryzienie –1 wręcz (1k6+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
szał
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +6, Wola +4
Atrybuty:
S 14, Zr 17, Bd 19, Int 2, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Spostrzegawczość +6
Atuty:
Czujność, TropienieP, Twardość 
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub stado (2–5)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
4–9 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Te okrutne istoty nie tolerują żadnych intruzów. Nie są w stanie wryć się w twardą skałę, ale potrafią poruszać się przez każdy bardziej miękki materiał. Ryjący złowieszczy borsuk zazwyczaj tworzy tunel o średnicy 1,5 metra, który z powodzeniem można wykorzystać, chyba że przekopuje się przez bardzo sypką substancję.
Złowieszcze borsuki mierzą od 150 do 210 centymetrów długości, a ważą około 250 kilogramów.
Walka
Złowieszcze borsuki walczą ostrymi pazurami i zębiskami.
Szał (zw): złowieszczy borsuk, który otrzyma podczas walki jakiekolwiek obrażenia, w swej następnej turze wpada w berserkerski szał – atakuje wroga szaleńczo pazurami i gryzie go. Wściekłość mija dopiero, gdy zginie przeciwnik lub zwierzę. Podczas szału współczynniki borsuka podlegają następującym modyfikatorom: Siła +4, Budowa +4 oraz KP –2. Zwierzę nie może zakończyć szału inaczej niż opisano.
Złowieszczy dzik
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
7k8+21 (52 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +6 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+5/+17
Atak:
bodnięcie +12 wręcz (1k8+12)
Całkowity atak:
bodnięcie +12 wręcz (1k8+12)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
dzikość
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +5, Wola +8
Atrybuty:
S 27, Zr 10, Bd 17, Int 2, Rzt 13, Cha 8
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +8, Spostrzegawczość +8
Atuty:
Czujność, Krzepa, Żelazna wola
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub grupka (5–8)
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
8–16 KW (duży); 17–21 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Złowieszcze dziki są wszystkożerne. Większość czasu spędzają buchtując, podobnie do zwykłych świń. Niemniej brutalnie atakują wszystko, co się do nich zbliży.
Przeciętne zwierzę tego rodzaju mierzy 3,6 metra długości i waży 1000 kilogramów.
Walka
Złowieszczy dzik szarżuje na przeciwników, starając się rozerwać ich kłami.
Dzikość (zw): złowieszczy dzik jest tak wytrwałą istotą, iż nie podlega karom, nawet gdy zostanie okaleczony lub będzie umierający.
Złowieszczy lew
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
8k8+24 (60 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +2 Zr, +4 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+17
Atak:
pazury +13 wręcz (1k6+7)
Całkowity atak:
2 pazury +13 wręcz (1k6+7) oraz ugryzienie +7 wręcz (1k8+3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, rozszarpywanie 1k6+3, skok do walki 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +8, Wola +7
Atrybuty:
S 25, Zr 15, Bd 17, Int 2, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +5, Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +7, Ukrywanie się +2* 
Atuty:
Bieg, Czujność, Skupienie na broni (pazury) 
Środowisko:
równiny w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para lub stado (6–10)
Skala Wyzwania:
5
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
9–16 KW (duży); 17–24 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Złowieszcze lwy to cierpliwi łowcy, w czym są podobni do swych mniejszych kuzynów. Niemniej preferują oni większe zdobycze.
Te lwy osiągają nawet 4,5 metra długości, ważąc przy tym ponad 1700 kilogramów.
Walka
Złowieszczy lew zwykle dobiega do ofiary i skacze na nią, gryząc oraz rozrywając pazurami tylnych łap. Często atakuje stworzenia większe od siebie.
Doskonalsze łapanie (zw): złowieszczy lew, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem przeciwnika. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo rozszarpywać.
Skok do walki (zw): jeżeli złowieszczy lew zaszarżuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku, włączając w to dwa rozszarpywania.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +12 wręcz, obrażenia 1k6+3.
Umiejętności: złowieszczy lew posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się i Ukrywania się.
* W wysokiej trawie i na obszarze o gęstym poszyciu premia do ukrywania się rośnie do +8.
Złowieszczy niedźwiedź
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
12k8+51 (105 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
17 (–1 rozmiar, +1 Zr, +7 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+23
Atak:
pazury +19 wręcz (2k4+10)
Całkowity atak:
2 pazury +19 wręcz (2k4+10) oraz ugryzienie +13 wręcz (2k8+5)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +12, Ref +9, Wola +9
Atrybuty:
S 31, Zr 13, Bd 19, Int 2, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +10, Spostrzegawczość +10, Pływanie +13
Atuty:
Czujność, Krzepa, Bieg, Twardość, Skupienie na broni (pazury)
Środowisko:
lasy w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
7
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
13–16 KW (duży); 17–36 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Złowieszcze niedźwiedzie to istoty wszystkożerne, które zwykle nie interesują się istotami próbującymi ich unikać. Niemniej agresywnie bronią swych zdobyczy czy innych źródeł pożywienia. Nie wahają się również niszczyć każdej rzeczy, która może zawierać coś jadalnego.
Typowy złowieszczy niedźwiedź ma ponad 3,5 metra długości, ważąc przy tym nawet 4 tony.
Walka
Złowieszczy niedźwiedź atakuje przeciwników pazurami, rozrywając ich ciała.
Doskonalsze łapanie (zw): złowieszczy niedźwiedź, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić przeciwnika atakiem pazurami. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku.
Złowieszczy nietoperz
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
4k8+12 (30 pw)
Inicjatywa:
+6
Szybkość:
6 m (4 pola), latanie 12 m (dobra)
Klasa Pancerza:
20 (–1 rozmiar, +6 Zr, +5 naturalny), dotyk 15, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+10
Atak:
ugryzienie +5 wręcz (1k8+4)
Całkowity atak:
ugryzienie +5 wręcz (1k8+4)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
ślepozmysł 12 m
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +10, Wola +6
Atrybuty:
S 17, Zr 22, Bd 17, Int 2, Rzt 14, Cha 6
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +11, Nasłuchiwanie +12*, Spostrzegawczość +8*, Ukrywanie się +4 
Atuty:
Czujność, Ukradkowość
Środowisko:
pustynie w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub kolonia (5–8)
Skala Wyzwania:
2
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
5–12 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Typowy złowieszczy nietoperz ma 4,5 metra rozpiętości skrzydeł, a waży około 100 kilogramów.
Walka
Złowieszcze nietoperze spadają z góry na niczego niespodziewającą się zdobycz.
Ślepozmysł (zw): dzięki echolokacji złowieszczy nietoperz jest w stanie dokładnie lokalizować istoty w promieniu 12 metrów wokół niego. Niemniej przeciwnicy zachowują względem niego całkowite ukrycie, chyba że zwierzę normalnie ich widzi.
Umiejętności: złowieszczy nietoperz posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości. Traci owe premie, jeśli zanegowany zostanie jego ślepozmysł.
Złowieszczy rekin
 
Wielkie zwierzę (wodne)
Kostka Wytrzymałości:
18k8+66 (147 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
pływanie 18 m (12 pól)
Klasa Pancerza:
17 (–2 rozmiar, +2 Zr, +7 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+13/+27
Atak:
ugryzienie +18 wręcz (2k8+9)
Całkowity atak:
ugryzienie +18 wręcz (2k8+9)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, połykanie w całości
Specjalne cechy:
czuły węch
Rzuty obronne:
Wytr +14, Ref +13, Wola +12
Atrybuty:
S 23, Zr 15, Bd 17, Int 1, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +12, Pływanie +14, Spostrzegawczość +11 
Atuty:
Doskonalszy atak naturalny (ugryzienie), Skupienie na broni (ugryzienie), Twardość (4) 
Środowisko:
wody w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo lub ławica (2–5)
Skala Wyzwania:
9
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
19–32 (wielki); 33–54 (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Złowieszcze rekiny atakują wszystko, co uznają za jadalne – nawet większe od nich stworzenia.
Ten potworny wodny stwór osiąga długość nawet 7,5 metra, ważąc przy tym ponad 10 ton.
Walka
Złowieszcze rekiny atakują, gryząc potężnymi szczękami, połykając mniejsze istoty w całości.
Doskonalsze łapanie (zw): złowieszczy rekin, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo w następnej rundzie połykać wroga w całości.
Połykanie w całości (zw): złowieszczy rekin może połknąć złapanego przeciwnika mniejszego o przynajmniej jedną kategorię rozmiaru – w tym celu musi wykonać udany test zwarcia.
Połknięta istota otrzymuje w każdej rundzie 2k6+6 obrażeń miażdżonych i 1k8+4 obrażenia od kwasu – to efekt przebywania we wnętrznościach złowieszczego rekina. Ofiara może próbować się wydostać, używając lekkiej broni tnącej lub kłującej i zadając wnętrznościom stwora 25 obrażeń (KP 13). Jeśli ofiara wydostanie się z żołądka, kurczące się mięśnie zamykają otwór – kolejny połknięty przeciwnik również musi wyciąć sobie drogę na wolność.
W żołądku wielkiego złowieszczego rekina zmieszczą się 2 średnie, 8 małych, 32 malutkie i 128 drobnych lub mniejszych istot.
Czuły węch (zw): złowieszczy rekin wyczuwa za pomocą węchu stworzenia w promieniu 60 metrów. Wyczuwa też krew w wodzie – na dystans 1,5 kilometra.
Umiejętności: złowieszczy rekin posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze też ma prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Złowieszczy rosomak
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
5k8+23 (45 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
9 m (6 pól), wspinanie 3 m
Klasa Pancerza:
16 (–1 rozmiar, +3 Zr, +4 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+13
Atak:
pazury +8 wręcz (1k6+6)
Całkowity atak:
2 pazury +8 wręcz (1k6+6) oraz ugryzienie +3 wręcz (1k8+3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
szał
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +7, Wola +5
Atrybuty:
S 22, Zr 17, Bd 19, Int 2, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +7, Wspinaczka +14 
Atuty:
Czujność, TropienieP, Twardość 
Środowisko:
lasy w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
4
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
6–15 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Te istoty o paskudnym charakterze słyną z tego, że często atakują osady, niszcząc zarówno żywy inwentarz, jak i spiżarnie. Cieszą się reputacją niemal zupełnie nieustraszonych.
Złowieszcze rosomaki osiągają do 3,5 metra długości, ważąc przy tym nawet tonę.
Walka
Złowieszcze rosomaki atakują przeciwników bez powodu. Nie obawiają się nikogo.
Szał (zw): złowieszczy rosomak, który otrzyma podczas walki jakiekolwiek obrażenia, w swej następnej turze wpada w berserkerski szał – atakuje wroga szaleńczo pazurami i gryzie go. Wściekłość mija dopiero, gdy zginie przeciwnik lub zwierzę. Podczas szału współczynniki rosomaka podlegają następującym modyfikatorom: Siła +4, Budowa +4 oraz KP –2. Zwierzę nie może zakończyć szału inaczej niż opisano.
Umiejętności: złowieszczy rosomak posiada premię rasową +8 do testów Wspinaczki i zawsze ma prawo wziąć 10 w testach tejże umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Złowieszczy szczur
 
Małe zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 (5 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
12 m (8 pól), wspinanie 6 m
Klasa Pancerza:
15 (+1 rozmiar, +3 Zr, +1 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–4
Atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k4 plus choroba)
Całkowity atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k4 plus choroba)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
choroba
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +5, Wola +3
Atrybuty:
S 10, Zr 17, Bd 12, Int 1, Rzt 12, Cha 4
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +4, Nasłuchiwanie +4, Pływanie +11, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +8, Wspinaczka +11 
Atuty:
Czujność, Finezja w broniP
Środowisko:
każde
Występowanie:
pojedynczo lub sfora (11–20)
Skala Wyzwania:
1/3
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
2–3 KW (mały); 4–6 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Złowieszcze szczury to wszystkożerni padlinożercy, którzy atakują w obronie swych gniazd i terytoriów.
Te istoty mierzą nawet 120 centymetrów długości, a czasem ważą ponad 25 kilogramów.
Walka
Stada złowieszczych szczurów bez wahania atakują przeciwników, gryząc ostrymi siekaczami.
Choroba (zw): Gorączka brudu – ugryzienie, Wytrwałość ST 11, okres wylęgania 1k3 dni, efekt – 1k3 Zr i 1k3 Bd. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Umiejętności: złowieszczy szczur posiada premię rasową +8 do testów Pływanie. Ma też premię rasową +8 do testów Wspinaczki i ma prawo zawsze wziąć 10 w testach tej umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Złowieszczy szczur w testach Wspinaczki i Pływania używa modyfikatora ze Zręczności.
Złowieszczy tygrys
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
16k8+48 (120 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
17 (–1 rozmiar, +2 Zr, +6 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+24
Atak:
pazury +20 wręcz (2k4+8)
Całkowity atak:
2 pazury +20 wręcz (2k4+8) oraz ugryzienie +14 wręcz (2k6+4)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, rozszarpywanie 2k4+4, skok do walki 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +13, Ref +12, Wola +11
Atrybuty:
S 27, Zr 15, Bd 17, Int 2, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +11, Nasłuchiwanie +6, Pływanie +10, Skakanie +14, Spostrzegawczość +7, Ukrywanie się +7 
Atuty:
Bieg, Czujność, Doskonalszy atak naturalny (pazury), Doskonalszy atak naturalny (ugryzienie), Skupienie na broni (pazury), Ukradkowość 
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
8
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
17–32 KW (duży); 33–48 (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Złowieszcze tygrysy polują na wszystko, co się rusza. Cierpliwie podchodzą potencjalny posiłek, a atakują, gdy tylko osłabi on swą czujność.
Te złowieszcze zwierzęta mierzą ponad 3,5 metra długości, a ważą nawet 3000 kilogramów.
Walka
Złowieszczy tygrys zwykle skacze na ofiarę i gryzie ją oraz rozszarpuje pazurami tylnych łap.
Doskonalsze łapanie (zw): złowieszczy tygrys, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo rozszarpywać.
Skok do walki (zw): jeżeli złowieszczy tygrys zaszarżuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku, włączając w to dwa rozszarpywania.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +18 wręcz, obrażenia 2k4+4.
Umiejętności: złowieszczy tygrys posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się i Ukrywania się.
* Na obszarach porośniętych wysoką trawą lub o gęstym poszyciu premia do Ukrywania się rośnie do +8.
Złowieszczy wilk
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
6k8+18 (45 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
14 (–1 rozmiar, +2 Zr, +3 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+15
Atak:
ugryzienie +11 wręcz (1k8+10)
Całkowity atak:
ugryzienie +11 wręcz (1k8+10)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
przewracanie
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +7, Wola +6
Atrybuty:
S 25, Zr 15, Bd 17, Int 2, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +4, Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +7, Sztuka przetrwania +2*, Ukrywanie się +0 
Atuty:
Bieg, Czujność, Skupienie na broni (ugryzienie), TropienieP 
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub sfora (5–8)
Skala Wyzwania:
3
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
7–18 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Złowieszcze wilki są niezwykle skuteczne, gdy polują w watahach. Zabijają cokolwiek zdołają złapać.
Te zwierzęta są czarne lub szare, mierzą do 270 centymetrów długości, a ważą około 400 kilogramów.
Walka
Jeśli to tylko możliwe, złowieszcze wilki atakują watahami, otaczając wroga i flankując go.
Przewracanie (zw): złowieszczy wilk, któremu powiedzie się atak ugryzieniem, może spróbować przewrócić przeciwnika (modyfikator testu +11) w akcji darmowej, nie wykonując ataku dotykowego i nie prowokując ataku okazyjnego. Jeżeli próba się nie powiedzie, wróg nie ma prawa zareagować i próbować przewrócić złowieszczego wilka.
Umiejętności: złowieszczy wilk posiada premię rasową +2 do testów Cichego poruszania się, Nasłuchiwania, Spostrzegawczości oraz Ukrywania się.
* Kiedy tropi za pomocą węchu, uzyskuje premię rasową +4 do testów Sztuki przetrwania.
Zombi
Zombi to ciała ożywione mocą mrocznej i złowrogiej magii.
Ponieważ zombi są pozbawione inteligencji, muszą otrzymywać możliwie najprostsze instrukcje.
Tworzenie zombiego
“Zombi” to nabywany szablon, który można dodać do każdej cielesnej istoty niebędącej nieumarłym (istotę, na którą nałożony zostanie szablon, nazywamy stworzeniem bazowym).
Rozmiar i typ: typ zmienia się na nieumarłego. Stworzenie zachowuje podtyp, jeżeli nie jest on związany z charakterem lub gatunkiem czy rodzajem istoty. Nie zyskuje podtypu udoskonalony byt. Jeśli nie stwierdzono inaczej, wykorzystuje wszystkie statystyki oraz specjalne zdolności stworzenia bazowego.
Kostka Wytrzymałości: odrzuć wszystkie Kostki Wytrzymałości wynikające z poziomów klasowych (do minimum 1), podwój pozostałą liczbę Kostek Wytrzymałości i zmień je na k12. Jeśli stworzenie posiada ponad 10 Kostek Wytrzymałości (nie biorąc pod uwagę tych zyskanych dzięki doświadczeniu), to nie można przemienić go w zombiego za pomocą czaru ożywienie umarłego.
Szybkość: Jeśli bazowe stworzenie lata, to jego zwrotność spada do kiepskiej.
Klasa Pancerza: premia z naturalnego pancerza zmienia się zależnie od rozmiaru zombiego:

Malutki lub mniejszy
+0
Mały
+1
Średni 
+2
Duży
+3
Wielki
+4
Olbrzymi
+7
Kolosalny
+11

Bazowy atak: zombi posiada bazową premię do ataku równą 1/2 liczby jego Kostek Wytrzymałości.
Ataki: zombi zachowuje wszelkie ataki bronią naturalną oraz wytworzoną, a także biegłości w orężu bazowego stworzenia. Zyskuje również atak walnięciem.
Obrażenia: broń naturalna i wytworzona powoduje normalne obrażenia. Atak walnięciem zadaje rany zależne od rozmiaru zombiego (jeżeli bazowe stworzenia już atakuje walnięciem, bierz pod uwagę rany zadawane w ten sposób przez nieumarłego tylko wówczas, gdy jest to wyższa wartość).

Filigranowy
1
Drobny
1k2
Malutki
1k3
Mały
1k4
Średni
1k6
Duży
1k8
Wielki
2k6
Olbrzymi
2k8
Kolosalny
4k6

Specjalne ataki: zombi nie zachowuje żadnego ataku specjalnego bazowego stworzenia.
Specjalne cechy: zombi traci większość specjalnych cech bazowego stworzenia. Zachowuje tylko te z nich, które są nadzwyczajne i które zwiększają ataki wręcz lub dystansowe. Zombi otrzymuje natomiast następujące specjalne cechy:
Redukcja obrażeń 5/cięte (zw): zombi to masa nieporadnego mięcha.
Tylko pojedyncze akcje (zw): zombi ma bardzo słaby refleks i może w każdej rundzie wykonać albo jedną akcję ruchu, albo jedną akcję ataku. Może w tej samej rundzie poruszyć się z pełną szybkością i zaatakować, ale tylko jeżeli próbuje wykonać szarżę.
Rzuty obronne: oto bazowe premie do rzutów obronnych zombiego Wytr +1/3 KW, Ref +1/3 KW i Wola +1/2 KW + 2.
Atrybuty: siła zombiego rośnie o +2, jego Zręczność maleje o 2, a nie posiada on wartości ani Budowy, ani Intelektu. Jego Roztropność zmienia się na 10, a Charyzma na 1.
Umiejętności: zombi nie posiada żadnych umiejętności.
Atuty: zombi traci wszystkie atuty bazowego stworzenia, zyskując w zamian Twardość.
Środowisko: każdy region i podziemia.
Występowanie: dowolne.
Skala Wyzwania: zależnie od Kostek Wytrzymałości, tak jak przedstawiono dalej.

Kostki Wytrzymałości
Skala Wyzwania
1/2
1/8
1
1/4
2
1/2
4
1
6
2
8–10
3
12–14
4
15–16
5
18–20
6

Skarb: żaden.
Charakter: zawsze neutralny zły.
Rozwój: jak stworzenie bazowe, ale następuje podwojenie Kostek Wytrzymałości (maksymalnie 20) lub — jeżeli bazowe stworzenie awansuje zależnie od klasy postaci.
Dostosowanie poziomu: — .
 
Zombi kobolda
Zombi człowieka plebejusza
Zombi troglodyty
 
Mały nieumarły
Średni nieumarły
Średni nieumarły
Kostka Wytrzymałości:
2k12+3 (16 pw)
2k12+3 (16 pw)
4k12+3 (29 pw)
Inicjatywa:
+0
–1
–2
Szybkość:
9 m (6 pól; nie może biegać)
9 m (6 pól; nie może biegać)
9 m (6 pól; nie może biegać)
Klasa Pancerza:
13 (+1 rozmiar, +2 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 13
11 (–1 Zr, +2 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 11
16 (–2 Zr, +8 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–4
+1/+2
+2/+3
Atak:
włócznia+1 wręcz (1k6–1/×3) lub walnięcie +1 wręcz (1k4–1) lub lekka kusza +2 dystansowo (1k6/19–20)
walnięcie+2 wręcz (1k6+1) lub maczuga +2 wręcz (1k6+1)
maczuga dwuręczna +3 wręcz (1k10+1) lub ugryzienie +3 wręcz (1k4+1) lub walnięcie +3 wręcz (1k6+1) lub oszczep +0 dystansowo (1k6+1)
Całkowity atak:
włócznia +0 wręcz (1k6–1/×3) lub walnięcie +0 wręcz (1k4–1) lub lekka kusza +1 dystansowo (1k6/19–20)
walnięcie +2 wręcz (1k6+1) lub maczuga +2 wręcz (1k6+1)
maczuga dwuręczna +3 wręcz (1k10+1) lub ugryzienie +3 wręcz (1k4+1) lub walnięcie +3 wręcz (1k6+1) lub oszczep +0 dystansowo (1k6+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
— 
— 
Specjalne cechy:
cechy nieumarłych, redukcja obrażeń 5/cięte, tylko pojedyncze akcje, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy nieumarłych, redukcja obrażeń 5/cięte, tylko pojedyncze akcje, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy nieumarłych, redukcja obrażeń 5/cięte, tylko pojedyncze akcje, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +0, Ref +0, Wola +3
Wytr +0, Ref –1, Wola +3
Wytr +1, Ref –1, Wola +4
Atrybuty:
S 8, Zr 11, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
S 12, Zr 8, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
S 12, Zr 7, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
Umiejętności:
— 
— 
— 
Atuty:
Twardość
Twardość
Twardość
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
każde
podziemia
Występowanie:
dowolne
dowolne
dowolne
Skala Wyzwania:
1/2
1/2
1
Skarb:
żaden
żaden
żaden
Charakter:
zawsze neutralny zły
zawsze neutralny zły
zawsze neutralny zły
Rozwój:
żaden
żaden
żaden
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

 
Zombi niedźwieżuk 
Zombi ogr
Zombi minotaur
 
Średni nieumarły
Duży nieumarły
Duży nieumarły
Kostka Wytrzymałości:
6k12+3 (42 pw)
8k12+3 (55 pw)
12k8+3 (81 pw)
Inicjatywa:
+0
–2
–1
Szybkość:
9 m (6 pól; nie może biegać)
12 m (8 pól; nie może biegać)
9 m (6 pól; nie może biegać)
Klasa Pancerza:
16 (+5 naturalny, +1 lekka drewniana tarcza), dotyk 10, nieprzygotowany 16
15 (–1 rozmiar, –2 Zr, +8 naturalny), dotyk 7, nieprzygotowany 15
16 (–1 rozmiar, –1 Zr, +8 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+6
+4/+14
+6/+15
Atak:
morgensztern +6 wręcz (1k8+3) lub walnięcie +6 wręcz (1k6+3) lub oszczep +3 dystansowo (1k6+2)
maczuga dwuręczna +9 wręcz (2k8+9) lub walnięcie +9 wręcz (1k8+9) lub oszczep +1 dystansowo (1k8+6)
topór dwuręczny +10 wręcz (3k6+7/×3) lub bodnięcie +10 wręcz (1k8+5) lub walnięcie +10 wręcz (1k8+5)
Całkowity atak:
morgensztern +6 wręcz (1k8+3) lub walnięcie +6 wręcz (1k6+3) lub oszczep +3 dystansowo (1k6+2)
maczuga dwuręczna +9 wręcz (2k8+9) lub walnięcie +9 wręcz (1k8+9) lub oszczep +1 dystansowo (1k8+6)
topór dwuręczny +10 wręcz (3k6+7/×3) lub bodnięcie +10 wręcz (1k8+5) lub walnięcie +10 wręcz (1k8+5)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
3 m/3 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
— 
— 
Specjalne cechy:
cechy nieumarłych, redukcja obrażeń 5/cięte, tylko pojedyncze akcje, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy nieumarłych, redukcja obrażeń 5/cięte, tylko pojedyncze akcje, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy nieumarłych, redukcja obrażeń 5/cięte, tylko pojedyncze akcje, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +2, Wola +5
Wytr +2, Ref +0, Wola +6
Wytr +4, Ref +3, Wola +8
Atrybuty:
S 17, Zr 10, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
S 23, Zr 6, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
S 21, Zr 8, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
Umiejętności:
— 
— 
— 
Atuty:
Twardość
Twardość
Twardość
Środowisko:
góry w klimacie umiarkowanym
wzgórza w klimacie umiarkowanym
podziemia
Występowanie:
dowolne
dowolne
dowolne
Skala Wyzwania:
2
3
4
Skarb:
żaden
żaden
żaden
Charakter:
zawsze neutralny zły
zawsze neutralny zły
zawsze neutralny zły
Rozwój:
żaden
żaden
żaden
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

 
Zombi wywern 
Zombi szary rozpruwacz
 
Duży nieumarły
Duży nieumarły
Kostka Wytrzymałości:
14k12+3 (94 pw)
20k8+3 (133 pw)
Inicjatywa:
+0
–1
Szybkość:
6 m (4 pól; nie może biegać), latanie 18 m (słaba)
9 m (6 pól; nie może biegać)
Klasa Pancerza:
20 (–2 rozmiar, +12 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 20
16 (–1 rozmiar, –1 Zr, +8 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+7/+16
+10/+21
Atak:
walnięcie +11 wręcz (2k6+7) lub szpony +11 wręcz (2k6+5)
ugryzienie +16 wręcz (2k6+7) lub walnięcie +16 wręcz (1k8+10)
Całkowity atak:
walnięcie +11 wręcz (2k6+7) lub szpony +11 wręcz (2k6+5)
ugryzienie +16 wręcz (2k6+7) lub walnięcie +16 wręcz (1k8+10)
Specjalne ataki:
— 
— 
Specjalne cechy:
cechy nieumarłych, redukcja obrażeń 5/cięte, tylko pojedyncze akcje, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy nieumarłych, redukcja obrażeń 5/cięte, tylko pojedyncze akcje, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +4, Wola +9
Wytr +6, Ref +5, Wola +12
Atrybuty:
S 21, Zr 10, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
S 25, Zr 8, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1
Umiejętności:
— 
— 
Atuty:
Twardość
Twardość
Środowisko:
wzgórza w klimacie gorącym
bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
dowolne
dowolne
Skala Wyzwania:
4
6
Skarb:
żaden
żaden
Charakter:
zawsze neutralny zły
zawsze neutralny zły
Rozwój:
16–20 KW (wielki)
żaden
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
Żądlak
 
Malutka magiczna bestia
Kostka Wytrzymałości:
1k10 (5 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
3 m (2 pola), latanie 12 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
16 (+2 rozmiar, +4 Zr), dotyk 16, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–11 (+1 gdy wczepiony)
Atak:
dotyk +7 wręcz (wczepienie)
Całkowity atak:
dotyk +7 wręcz (wczepienie)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
Specjalne ataki:
wczepienie, wysysanie krwi 
Specjalne cechy:
widzenie w ciemnościach 18 m, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +6, Wola +1
Atrybuty:
S 3, Zr 19, Bd 10, Int 1, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +14 
Atuty:
Czujność, Finezja w broniP
Środowisko:
bagna w klimacie gorącym
Występowanie:
kolonia (2–4), mrowie (5–8) lub rój (9–14)
Skala Wyzwania:
1/2
Skarb:
żaden
Charakter:
zawsze neutralny
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Opisywana istota jest koloru rdzawej czerwieni, czerwonawego brązu lub podobnej barwy. Tylko brzuch ma brudnożółty. Żądło ma barwę różową na czubku, powoli przechodzącą w szarą u podstawy.
Ciało żądlaka ma około 30 centymetrów długości, a rozpiętość skrzydeł wynosi mniej więcej 60 centymetrów. Stworzenie waży jakieś 0,5 kilograma.
Walka
Żądlak ląduje na ofierze, znajduje wrażliwy punkt i wbija w ciało kłujkę – jest to atak dotykowy, którego ofiarą paść mogą jedynie stworzenia rozmiaru co najmniej małego.
Wczepienie (zw): żądlak, który trafi przeciwnika atakiem dotykowym, ośmioma szczypcami wczepia się w jego ciało. Tak walczący stwór efektywnie toczy zwarcie z wrogiem. Traci jednakże premię ze Zręczności do KP, przez co jego KP wynosi 12. Niemniej trzyma się ofiary z niezwykłą siłą. Żądlak posiada premię rasową +12 do testów zwarcia (już uwzględnioną wcześniej w informacji dotyczącej bazowego ataku/zwarcia).
Wczepionego żądlaka można uderzyć bronią lub walczyć z nim w zwarciu. W drugim z wymienionych wypadków oderwanie stwora wymaga uzyskania przyszpilenia.
Wysysanie krwi (zw): w każdej rundzie wczepienia, na początku swojej tury, żądlak wysysa krew ofiary, powodując obniżenie Budowy o 1k4 punkty. Gdy wysączy 4 punkty Budowy, odlatuje, by strawić posiłek. Jeśli ofiara umrze zanim żądlak zaspokoi swój apetyt, stwór odlatuje i szuka nowego celu.
Żywiołak
Żywiołaki to ucieleśniania żywiołów, z których składa się wszystko, co istnieje.
Walka
Żywiołaki posiadają rozmaite zdolności bojowe i stosują różnorodne taktyki, lecz wszystkie mają pewne wspólne cechy.
Żywiołak ognia
 
Żywiołak ognia, mały
Żywiołak ognia, średni
Żywiołak ognia, duży
 
Mały żywiołak (ognia, pozaplanarny)
Średni żywiołak (ognia, pozaplanarny)
Duży żywiołak (ognia, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
2k8 (9 pw)
4k8+8 (26 pw)
8k8+24 (60 pw)
Inicjatywa:
+5
+7
+9
Szybkość:
15 m (10 pól)
15 m (10 pól)
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 rozmiar, +1 Zr, +3 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 14
16 (+3 Zr, +3 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 13
18 (–1 rozmiar, +5 Zr, +4 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–3
+3/+4
+6/+12
Atak:
walnięcie +3 wręcz (1k4 plus 1k4 ogień)
walnięcie +6 wręcz (1k6+1 plus 1k6 ogień)
walnięcie +10 wręcz (2k6+2 plus 2k6 ogień)
Całkowity atak:
walnięcie +3 wręcz (1k4 plus 1k4 ogień)
walnięcie +6 wręcz (1k6+1 plus 1k6 ogień)
2 walnięcie +10 wręcz (2k6+2 plus 2k6 ogień)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
Podpalenie
Podpalenie
Podpalenie
Specjalne cechy:
cechy żywiołaków, niepodatność na ogień, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
cechy żywiołaków, niepodatność na ogień, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
cechy żywiołaków, niepodatność na ogień, redukcja obrażeń 5/–, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
Rzuty obronne:
Wytr +0, Ref +4, Wola +0
Wytr +3, Ref +7, Wola +1
Wytr +5, Ref +11, Wola +2
Atrybuty:
S 10, Zr 13, Bd 10, Int 4, Rzt 11, Cha 11
S 12, Zr 17, Bd 14, Int 4, Rzt 11, Cha 11
S 14, Zr 21, Bd 16, Int 6, Rzt 11, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +2, Spostrzegawczość +3
Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +4
Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +6
Atuty:
Doskonalsza inicjatywaP, Finezja w broniP, Uniki 
Doskonalsza inicjatywaP, Finezja w broniP, Ruchliwość, Uniki 
Atak z doskoku, Doskonalsza inicjatywa P, Finezja w broniP, Ruchliwość, Uniki 
Środowisko:
Plan Żywiołu Ognia
Plan Żywiołu Ognia
Plan Żywiołu Ognia
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1
3
5
Skarb:
żaden
żaden
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
zwykle neutralny
zwykle neutralny
Rozwój:
3 KW (mały)
5–7 KW (średni)
9–15 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

 
Żywiołak ognia, wielki
Żywiołak ognia, większy
Żywiołak ognia, starszy
 
Wielki żywiołak (ognia, pozaplanarny)
Wielki żywiołak (ognia, pozaplanarny)
Wielki żywiołak (ognia, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
16k8+64 (136 pw)
21k8+84 (178 pw)
24k8+96 (204 pw)
Inicjatywa:
+11
+12
+13
Szybkość:
18 m (12 pól)
18 m (12 pól)
18 m (12 pól)
Klasa Pancerza:
19 (–2 rozmiar, +7 Zr, +4 naturalny), dotyk 15, nieprzygotowany 12
24 (–2 rozmiar, +8 Zr, +8 naturalny), dotyk 16, nieprzygotowany 16
25 (–2 rozmiar, +9 Zr, +8 naturalny), dotyk 17, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+24
+15/+28
+18/+32
Atak:
walnięcie +17 wręcz (2k8+4 plus 2k8 ogień)
walnięcie +22 wręcz (2k8+5 plus 2k8 ogień)
walnięcie +26 wręcz (2k8+6 plus 2k8 ogień)
Całkowity atak:
2 walnięcie +17 wręcz (2k8+4 plus 2k8 ogień)
2 walnięcie +22 wręcz (2k8+5 plus 2k8 ogień)
2 walnięcie +26 wręcz (2k8+6 plus 2k8 ogień)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m
4,5 m/4,5 m
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
podpalenie
podpalenie
podpalenie
Specjalne cechy:
cechy żywiołaków, niepodatność na ogień, redukcja obrażeń 5/–, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
cechy żywiołaków, niepodatność na ogień, redukcja obrażeń 10/–, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
cechy żywiołaków, niepodatność na ogień, redukcja obrażeń 10/–, widzenie w ciemnościach 18 m, wrażliwość na zimno 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +17, Wola +7
Wytr +11, Ref +20, Wola +9
Wytr +14, Ref +23, Wola +10
Atrybuty:
S 18, Zr 25, Bd 18, Int 6, Rzt 11, Cha 11
S 20, Zr 27, Bd 18, Int 6, Rzt 11, Cha 11
S 22, Zr 29, Bd 18, Int 6, Rzt 11, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +11, Spostrzegawczość +12
Nasłuchiwanie +14, Spostrzegawczość +14
Nasłuchiwanie +28, Spostrzegawczość +29
Atuty:
Atak z doskoku, Czujność, Doskonalsza inicjatywa P, Finezja w broniP, Ruchliwość, Uniki, Żelazna wola, Zmysł walki 
Atak z doskoku, Czujność, Doskonalsza inicjatywa P, Finezja w broniP, Ruchliwość, Skupienie na broni (walnięcie), Uniki, Walka na oślep, Żelazna wola, Zmysł walki 
Atak z doskoku, Czujność, Doskonalsza inicjatywa P, Finezja w broniP, Ruchliwość, Skupienie na broni (walnięcie), Uniki, Walka na oślep, Żelazna wola, Zmysł walki, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
Plan Żywiołu Ognia
Plan Żywiołu Ognia
Plan Żywiołu Ognia
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
7
9
11
Skarb:
żaden
żaden
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
zwykle neutralny
zwykle neutralny
Rozwój:
17–20 KW (wielki)
22–23 KW (wielki)
25–48 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

Ten żywiołak nie może wejść do wody oraz innych niepalnych cieczy. Zbiornik wody stanowi dla niego barierę nie do pokonania, chyba że jest w stanie go przeskoczyć lub wykonać nad nim duży krok.
Żywiołaki ognia mówią płomiennym, ale rzadko się odzywają.
Walka
Żywiołak ognia jest zaciekłym przeciwnikiem, który rzuca się wściekle wprost na wrogów. Bawi go palenie na popiół stworzeń i obiektów z Planu Materialnego.
Podpalenie (zw): atak walnięciem tego żywiołaka zadaje obrażenia miażdżone oraz spowodowane przez płomienne ciało. Tak trafieni muszą ponadto wykonać rzut obronny na Refleks – nieudany oznacza, iż ofiara staje w płomieniach. Ogień bucha przez 1k4 rundy. ST rzutu obronnego zależy od rozmiaru żywiołaka (patrz pobliska tabela). Płonące stworzenia mogą poświęcić akcję ruchu, by zdusić ogień. ST rzutu obronnego oparto na Budowie.
Stworzenia, które trafią żywiołaka ognia bronią naturalną lub atakami bez broni, otrzymują obrażenia od ognia, jakby zostały przez niego trafione. Ponadto zajmują się ogniem, chyba że powiedzie się im rzut obronny na Refleks.
Rozmiary żywiołaków ognia
Żywiołak
Wysokość
Waga
ST rzutu obronnego na podpalenie
Mały
1,2 m
0,5 kg
11
Średni
2,4 m
1 kg
14
Duży
4,8 m
2 kg
17
Wielki
9,6 m
4 kg
22
Większy
10,8
5 kg
24
Starszy
12 m
6 kg
26
Żywiołak powietrza
 
Żywiołak powietrza, mały
Żywiołak powietrza, średni
Żywiołak powietrza, duży
 
Mały żywiołak (powietrza, pozaplanarny)
Średni żywiołak (powietrza, pozaplanarny)
Duży żywiołak (powietrza, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
2k8 (9 pw)
4k8+8 (26 pw)
8k8+24 (60 pw)
Inicjatywa:
+7
+9
+11
Szybkość:
latanie 30 m (doskonała) (20 pól)
latanie 30 m (doskonała) (20 pól)
latanie 30 m (doskonała) (20 pól)
Klasa Pancerza:
17 (+1 rozmiar, +3 Zr, +3 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 14
18 (+5 Zr, +3 naturalny), dotyk 15, nieprzygotowany 13
20 (–1 rozmiar, +7 Zr, +4 naturalny), dotyk 16, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–3
+3/+4
+6/+12
Atak:
walnięcie +5 wręcz (1k4)
walnięcie +8 wręcz (1k6+1)
walnięcie +12 wręcz (2k6+2)
Całkowity atak:
walnięcie +5 wręcz (1k4)
walnięcie +8 wręcz (1k6+1)
2 walnięcie +12 wręcz (2k6+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
trąba powietrzna, władanie powietrzem 
trąba powietrzna, władanie powietrzem
trąba powietrzna, władanie powietrzem
Specjalne cechy:
cechy żywiołaków, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy żywiołaków, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy żywiołaków, redukcja obrażeń 5/–, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +0, Ref +6, Wola +0
Wytr +3, Ref +9, Wola +1
Wytr +5, Ref +13, Wola +2
Atrybuty:
S 10, Zr 17, Bd 10, Int 4, Rzt 11, Cha 11
S 12, Zr 21, Bd 14, Int 4, Rzt 11, Cha 11
S 14, Zr 25, Bd 16, Int 6, Rzt 11, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +2, Spostrzegawczość +3
Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +4
Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +6
Atuty:
Atak z powietrza, Doskonalsza inicjatywaP, Finezja w broniP
Atak z powietrza, Doskonalsza inicjatywa P, Finezja w broniP, Uniki 
Atak z powietrza, Doskonalsza inicjatywaP, Finezja w broniP, Uniki, Zmysł walki 
Środowisko:
Plan Żywiołu Powietrza
Plan Żywiołu Powietrza
Plan Żywiołu Powietrza
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1
3
5
Skarb:
żaden
żaden
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
zwykle neutralny
zwykle neutralny
Rozwój:
3 KW (mały)
5–7 KW (średni)
9–15 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

 
Żywiołak powietrza, wielki
Żywiołak powietrza, większy
Żywiołak powietrza, starszy
 
Wielki żywiołak (powietrza, pozaplanarny)
Wielki żywiołak (powietrza, pozaplanarny)
Wielki żywiołak (powietrza, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
16k8+64 (136 pw)
21k8+84 (178 pw)
24k8+96 (204 pw)
Inicjatywa:
+13
+14
+15
Szybkość:
latanie 30 m (doskonała) (20 pól)
latanie 30 m (doskonała) (20 pól)
latanie 30 m (doskonała) (20 pól)
Klasa Pancerza:
21 (–2 rozmiar, +9 Zr, +4 naturalny), dotyk 17, nieprzygotowany 12
26 (–2 rozmiar, +10 Zr, +8 naturalny), dotyk 18, nieprzygotowany 16
27 (–2 rozmiar, +11 Zr, +8 naturalny), dotyk 19, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+24
+15/+28
+18/+32
Atak:
walnięcie +19 wręcz (2k8+4)
walnięcie +23 wręcz (2k8+5)
walnięcie +27 wręcz (2k8+6)
Całkowity atak:
2 walnięcie +19 wręcz (2k8+4)
2 walnięcie +23 wręcz (2k8+5)
2 walnięcie +27 wręcz (2k8+6)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m
4,5 m/4,5 m
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
trąba powietrzna, władanie powietrzem 
trąba powietrzna, władanie powietrzem 
trąba powietrzna, władanie powietrzem 
Specjalne cechy:
cechy żywiołaków, redukcja obrażeń 5/–, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy żywiołaków, redukcja obrażeń 10/–, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy żywiołaków, redukcja obrażeń 10/–, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +19, Wola +5
Wytr +11, Ref +22, Wola +9
Wytr +12, Ref +25, Wola +10
Atrybuty:
S 18, Zr 29, Bd 18, Int 6, Rzt 11, Cha 11
S 20, Zr 31, Bd 18, Int 8, Rzt 11, Cha 11
S 22, Zr 33, Bd 18, Int 10, Rzt 11, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +11, Spostrzegawczość +12
Nasłuchiwanie +14, Spostrzegawczość +14
Nasłuchiwanie +29, Spostrzegawczość +29
Atuty:
Atak z doskoku, Atak z powietrza, Czujność, Doskonalsza inicjatywa P, Finezja w broniP, Ruchliwość, Uniki, Zmysł walki 
Atak z doskoku, Atak z powietrza, Czujność, Doskonalsza inicjatywaP, Finezja w broniP, Potężny atak, Ruchliwość, Walka na oślep, Żelazna wola, Zmysł walki 
Atak z doskoku, Atak z powietrza, Czujność, Doskonalsza inicjatywa P, Finezja w broniP, Potężny atak, Rozszczepienie, Ruchliwość, Walka na oślep, Żelazna wola, Zmysł walki 
Środowisko:
Plan Żywiołu Powietrza
Plan Żywiołu Powietrza
Plan Żywiołu Powietrza
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
7
9
11
Skarb:
żaden
żaden
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
zwykle neutralny
zwykle neutralny
Rozwój:
17–20 KW (wielki)
22–23 KW (wielki)
25–48 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

Te żywiołaki mówią powietrznym, ale rzadko się odzywają.
Walka
Ogromna szybkość tych żywiołaków sprawia, że świetnie sprawdzają się na dużych polach bitew oraz w powietrznej walce na dużą skalę.
Trąba powietrzna (zn): raz na 10 minut żywiołak może przemienić się w trąbę powietrzną i pozostać w tej postaci przez rundę na każde 2 posiadane KW. W rzeczonej formie może poruszać się w powietrzu lub po powierzchni ziemi z szybkością latania.
Wir ma u podstawy szerokość 1,5 metra, a u szczytu do 9 metrów. Mierzy do 15 metrów wysokości, zależnie od rozmiaru żywiołaka. Istota kontroluje wysokość trąby powietrznej, lecz minimum wynosi zawsze 3 metry.
Ruch żywiołaka będącego w postaci trąby powietrznej nie prowokuje ataków okazyjnych, nawet jeśli stworzenie wejdzie w przestrzeń zajmowaną przez wroga. Przeciwnika może także porwać trąba powietrzna, jeśli jej dotknie, wejdzie w nią lub jeżeli żywiołak przejdzie przez lub wejdzie na pole zajmowane przez stworzenie.
Stworzenie o co najmniej jedną kategorię rozmiaru mniejsze od żywiołaka, które znajdzie się w trąbie powietrznej, może otrzymać obrażenia (szczegóły w pobliskiej tabeli) i zostać uniesione w powietrze. Istoty, które padają ofiarą tej zdolności, wykonują rzut obronny na Refleks, gdy wchodzą w kontakt z trąbą powietrzną – nieudany oznacza otrzymanie wspomnianych obrażeń. Wykonują one również drugi rzut obronny, również na Refleks. Tym razem niepowodzenie oznacza porwanie ofiary przez wiatr i utrzymanie jej w powietrzu. Co rundę otrzymywać ona będzie podane w tabeli obrażenia. Stworzenie potrafiące latać może w każdej rundzie wykonywać rzut obronny na Refleks, próbując w ten sposób wyrwać się z trąby powietrznej. Jeśli rzut obronny się powiedzie, ucieknie, choć otrzyma obrażenia. W każdym wypadku ST rzutów obronnych zależy od wielkości żywiołaka (patrz tabela). ST rzutu obronnego oparto na Sile.
Stworzenie uwięzione w trąbie powietrznej nie ma prawa się samodzielnie poruszać – trafia tam, gdzie wir je poniesie. Może ono jednakże próbować uciec. W pozostałych aspektach uwięziony działa normalnie, choć aby rzucić zaklęcie musi wykonać udany test Koncentracji (ST 15 + poziom czaru). Istoty uwięzione przez trąbę powietrzną podlegają karze –4 do Zręczności i –2 do testów ataków. Żywiołak może w danym czasie trzymać w wirze tyle stworzeń, ile zmieści się na jego obszarze.
Żywiołak może w dowolnym momencie pozbyć się niesionych przez wir stworzeń – lądują one tam, gdzie akurat znajduje się trąba powietrzna. Przywołany żywiołak zawsze pozbywa się pochwyconych przez wir istot, zanim wróci na rodzimy plan.
Gdy podstawa wiru dotknie ziemi, powstanie obłok wirującego piasku, żwiru itp. Chmura ma środek w żywiołaku i średnicę równą połowie wysokości trąby powietrznej. Całkowicie ogranicza pole widzenia (również widzenie w ciemnościach) na dystans większy niż 1,5 metra. Stworzenia znajdujące się w odległości 1,5 metra korzystają z ukrycia, a te przebywające dalej – z całkowitego ukrycia. Istota w chmurze, aby rzucić zaklęcie, musi wykonać udany test Koncentracji (ST 15 + poziom czaru).
Żywiołak w postaci trąby powietrznej nie może atakować walnięciem i nie zagraża obszarowi wokół siebie.
Władanie powietrzem (zw): stworzenia znajdujące się w powietrzu podlegają karze –1 do testów ataków i obrażeń wymierzonych w niniejszego żywiołaka.

Rozmiary żywiołaków powietrza



Trąba powietrzna 
Żywiołak
Wysokość
Waga
ST rzutu obronnego
Obrażenia
Wysokość
Mały
1,2 m
0,5 kg
11
1k4
3–6 m
Średni
2,4 m
1 kg
13
1k6
3–9 m
Duży
4,8 m
2 kg
16
2k6
3–12 m
Wielki
9,6 m
4 kg
22
2k8
3–15 m
Większy
10,8 m
5 kg
25
2k8
3–18 m
Starszy
12 m
6 kg
28
2k8
10–18 m
Żywiołak WODY
 
Żywiołak wody, mały
Żywiołak wody, średni
Żywiołak wody, duży
 
Mały żywiołak (wody, pozaplanarny)
Średni żywiołak (wody, pozaplanarny)
Duży żywiołak (wody, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
2k8+2 (11 pw)
4k8+12 (30 pw)
8k8+32 (68 pw)
Inicjatywa:
+0
+1
+2
Szybkość:
6 m (4 pola), pływanie 27 m
6 m (4 pola), pływanie 27 m
6 m (4 pola), pływanie 27 m
Klasa Pancerza:
17 (+1 rozmiar, +6 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 17
19 (+1 Zr, +8 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 18
20 (–1 rozmiar, +2 Zr, +9 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+1/–1
+3/+6
+6/+15
Atak:
walnięcie +4 wręcz (1k6+3)
walnięcie +6 wręcz (1k8+4)
walnięcie +10 wręcz (2k8+5)
Całkowity atak:
walnięcie +4 wręcz (1k6+3)
walnięcie +6 wręcz (1k8+4)
2 walnięcie +10 wręcz (2k8+5)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
władanie wodą, wodny wir, zmoczenie 
władanie wodą, wodny wir, zmoczenie
władanie wodą, wodny wir, zmoczenie
Specjalne cechy:
cechy żywiołaków, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy żywiołaków, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy żywiołaków, redukcja obrażeń 5/–, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +0, Wola +0
Wytr +7, Ref +2, Wola +1
Wytr +10, Ref +4, Wola +2
Atrybuty:
S 14, Zr 10, Bd 13, Int 4, Rzt 11, Cha 11
S 16, Zr 12, Bd 17, Int 4, Rzt 11, Cha 11
S 20, Zr 14, Bd 19, Int 6, Rzt 11, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +2, Spostrzegawczość +3
Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +4
Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +6
Atuty:
Potężny atak
Potężny atak, Rozszczepienie 
Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie 
Środowisko:
Plan Żywiołu Wody
Plan Żywiołu Wody
Plan Żywiołu Wody
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1
3
5
Skarb:
żaden
żaden
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
zwykle neutralny
zwykle neutralny
Rozwój:
3 KW (mały)
5–7 KW (średni)
9–15 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

 
Żywiołak wody, wielki
Żywiołak wody, większy
Żywiołak wody, starszy
 
Wielki żywiołak (wody, pozaplanarny)
Wielki żywiołak (wody, pozaplanarny)
Wielki żywiołak (wody, pozaplanarny)
Kostka Wytrzymałości:
16k8+80 (152 pw)
21k8+105 (199 pw)
24k8+120 (228 pw)
Inicjatywa:
+4
+5
+6
Szybkość:
9 m (6 pól), pływanie 36 m
9 m (6 pól), pływanie 36 m
9 m (6 pól), pływanie 36 m
Klasa Pancerza:
21 (–2 rozmiar, +4 Zr, +9 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 17
22 (–2 rozmiar, +5 Zr, +9 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 17
23 (–2 rozmiar, +6 Zr, +9 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 17
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+27
+15/+31
+18/+35
Atak:
Walnięcie +17 wręcz (2k10+7)
Walnięcie +21 wręcz (2k10+8)
Walnięcie +25 wręcz (2k10+9/19–20)
Całkowity atak:
2 walnięcie +17 wręcz (2k10+7)
2 walnięcie +21 wręcz (2k10+8)
2 walnięcie +25 wręcz (2k10+9/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m
4,5 m/4,5 m
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
władanie wodą, wodny wir, zmoczenie
władanie wodą, wodny wir, zmoczenie
władanie wodą, wodny wir, zmoczenie
Specjalne cechy:
cechy żywiołaków, redukcja obrażeń 5/–, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy żywiołaków, redukcja obrażeń 10/–, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy żywiołaków, redukcja obrażeń 10/–, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +15, Ref +9, Wola +7
Wytr +17, Ref +14, Wola +9
Wytr +19, Ref +16, Wola +10
Atrybuty:
S 24, Zr 18, Bd 21, Int 6, Rzt 11, Cha 11
S 26, Zr 20, Bd 21, Int 8, Rzt 11, Cha 11
S 28, Zr 22, Bd 21, Int 10, Rzt 11, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +11, Spostrzegawczość +12
Nasłuchiwanie +14, Spostrzegawczość +14
Nasłuchiwanie +29, Spostrzegawczość +29
Atuty:
Czujność, Doskonalsza szarża byka, Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie, Żelazna wola 
Błyskawiczny refleks, Czujność, Doskonalsze roztrzaskiwanie, Doskonalsza szarża byka, Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie, Żelazna wola 
Błyskawiczny refleks, Czujność, Doskonalsze roztrzaskiwanie, Doskonalsza szarża byka, Doskonalsze trafienie krytyczne (walnięcie), Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie, Żelazna wola 
Środowisko:
Plan Żywiołu Wody
Plan Żywiołu Wody
Plan Żywiołu Wody
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
7
9
11
Skarb:
żaden
żaden
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
zwykle neutralny
zwykle neutralny
Rozwój:
17–20 KW (wielki)
22–23 KW (wielki)
25–48 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

Żywiołak wody nie może oddalić się od zbiornika wodnego, do którego został przyzwany, na odległość przekraczającą 54 metry.
Te żywiołaki mówią wodnym, ale rzadko się odzywają.
Walka
Żywiołak tego typu najchętniej walczy w dużym zbiorniku wodnym, w którym może zniknąć pod falami i wynurzyć się nagle za plecami przeciwników.
Władanie wodą (zw): żywiołak wody otrzymuje premię +1 do testów ataków oraz obrażeń, gdy zarówno on, jak i jego przeciwnik dotykają wody. Jeśli żywiołak lub wróg dotykają ziemi, pierwszy z wymienionych podlega karze –4 do testów ataków i obrażeń (tych modyfikatorów nie ujęto w statystykach).
Żywiołak wody może być poważnym zagrożeniem dla przepływającego w pobliżu statku. Bez problemu wywraca małe statki (1,5 metra długości na Kostkę Wytrzymałości żywiołaka) i zatrzymuje większe (3 metry długości na Kostkę Wytrzymałości), a duże okręty (6 metrów na Kostkę Wytrzymałości) spowalnia – ich prędkość spada o połowę.
Zmoczenie (zw): dotyk żywiołaka gasi pochodnie, ogniska, latarnie i inne otwarte płomienie o niemagicznym pochodzeniu, jeśli są rozmiaru dużego lub mniejszego. Istota jest też w stanie rozproszyć dotknięty magiczny ogień – moc działa analogicznie do czaru rozproszenie magii (poziom czarującego = KW żywiołaka).
Wodny wir (zn): raz na 10 minut żywiołak może przemienić się w wodny wir i pozostać w tej postaci przez rundę na każde 2 posiadane KW, jeśli tylko znajduje się pod wodą. W tej formie może poruszać się przez wodę lub po dnie z szybkością pływania.
Wir ma u podstawy szerokość 1,5 metra, a u szczytu do 9 metrów. Mierzy do 18 metrów wysokości, zależnie od rozmiaru żywiołaka. Istota kontroluje wysokość trąby powietrznej, lecz minimum wynosi zawsze 3 metry.
Ruch żywiołaka będącego w postaci wodnego wiru nie prowokuje ataków okazyjnych, nawet jeśli stworzenie wejdzie w przestrzeń zajmowaną przez wroga. Istota może także zostać porwana przez wir, jeśli go dotknie, wejdzie weń lub jeżeli żywiołak przejdzie przez lub wejdzie na pole zajmowane przez stworzenie.
Stworzenie o co najmniej jedną kategorię rozmiaru mniejsze od żywiołaka, które znajdzie się w wirze, może otrzymać obrażenia (szczegóły w pobliskiej tabeli) i zostać porwane. Istoty, które padają ofiarą tej zdolności, wykonują rzut obronny na Refleks, gdy wchodzą w kontakt z wirem – nieudany oznacza otrzymanie wspomnianych obrażeń. Wykonują one również drugi rzut obronny, również na Refleks. Tym razem niepowodzenie oznacza porwanie ofiary przez wodne prądy i utrzymanie jej w wirze. Co rundę otrzymywać ona będzie podane w tabeli obrażenia. Stworzenie może w każdej rundzie wykonywać rzut obronny na Refleks, próbując w ten sposób wyrwać się z wiru. Jeśli rzut obronny się powiedzie, ucieknie, choć otrzyma obrażenia. W każdym wypadku ST rzutów obronnych zależy od wielkości żywiołaka (patrz tabela). ST rzutu obronnego oparto na Sile.
Stworzenie uwięzione w wodnym wirze nie ma prawa samodzielnie się poruszać – trafia tam, gdzie wir je poniesie. Może ono jednakże próbować uciec. W pozostałych aspektach uwięziony działa normalnie, choć aby rzucić zaklęcie, musi wykonać udany test Koncentracji (ST 10 + poziom czaru). Istoty uwięzione przez wodny wir podlegają karze –4 do Zręczności i –2 do testów ataków. Żywiołak może w danym czasie trzymać w wirze tyle stworzeń, ile zmieści się na jego obszarze.
Żywiołak może w dowolnym momencie pozbyć się niesionych przez wir stworzeń – lądują one tam, gdzie akurat się znajduje. Przywołany żywiołak zawsze pozbywa się pochwyconych przez wir istot, zanim wróci na rodzimy plan.
Gdy podstawa wiru dotknie dna, powstanie obłok wirującego piasku, żwiru itp. Chmura ma środek w żywiołaku i średnicę równą połowie wysokości wodnego wiru. Całkowicie ogranicza pole widzenia (również widzenie w ciemnościach) na dystans większy niż 1,5 metra. Stworzenia znajdujące się w odległości 1,5 metra korzystają z ukrycia, a te przebywające dalej – z całkowitego ukrycia. Istota w chmurze, aby rzucić zaklęcie, musi wykonać udany test Koncentracji (ST 15 + poziom czaru).
Żywiołak w postaci wodnego wiru nie może atakować walnięciem i nie zagraża obszarowi wokół siebie.
Umiejętności: żywiołak powietrza otrzymuje premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze też ma prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.

Rozmiary żywiołaków wody



Wodny wir 
Żywiołak
Wysokość
Waga
ST rzutu obronnego
Obrażenia
Wysokość
Mały
1,2 m
17 kg
13
1k4
3–6 m
Średni
2,4 m
140 kg
15
1k6
3–9 m
Duży
4,8 m
1125 kg
19
2k6
3–12 m
Wielki
9,6 m
9000 kg
25
2k8
3–15 m
Większy
10,8
10 500 kg
28
2k8
3–18 m
Starszy
12 m
12 000 kg
31
2k8
3–18 m

Żywiołak ziemi
 
Żywiołak ziemi, mały
Żywiołak ziemi, średni
Żywiołak ziemi, duży
 
Mały żywiołak (pozaplanarny, ziemi)
Średni żywiołak (pozaplanarny, ziemi)
Duży żywiołak (pozaplanarny, ziemi)
Kostka Wytrzymałości:
2k8+2 (11 pw)
4k8+12 (30 pw)
8k8+32 (68 pw)
Inicjatywa:
–1
–1
–1
Szybkość:
6 m (4 pola)
6 m (4 pola)
6 m (4 pola)
Klasa Pancerza:
17 (+1 rozmiar, –1 Zr, +7 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 17
18 (–1 Zr, +9 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 18
18 (–1 rozmiar, –1 Zr, +10 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 18
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+0
+3/+8
+6/+17
Atak:
Walnięcie +5 wręcz (1k6+4)
Walnięcie +8 wręcz (1k8+7)
Walnięcie +12 wręcz (2k8+7)
Całkowity atak:
walnięcie +5 wręcz (1k6+4)
walnięcie +8 wręcz (1k8+7)
2 walnięcie +12 wręcz (2k8+7)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
1,5 m/1,5 m
3 m/3 m
Specjalne ataki:
popchnięcie, władanie ziemią 
popchnięcie, władanie ziemią 
popchnięcie, władanie ziemią 
Specjalne cechy:
cechy żywiołaków, szybowanie w ziemi, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy żywiołaków, szybowanie w ziemi, widzenie w ciemnościach 18 m
cechy żywiołaków, redukcja obrażeń 5/–, szybowanie w ziemi, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref –1, Wola +0
Wytr +7, Ref +0, Wola +1
Wytr +10, Ref +1, Wola +2
Atrybuty:
S 17, Zr 8, Bd 13, Int 4, Rzt 11, Cha 11
S 21, Zr 8, Bd 17, Int 4, Rzt 11, Cha 11
S 25, Zr 8, Bd 19, Int 6, Rzt 11, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +2
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +3
Nasłuchiwanie +6, Spostrzegawczość +5
Atuty:
Potężny atak
Potężny atak, Rozszczepienie 
Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie 
Środowisko:
Plan Żywiołu Ziemi
Plan Żywiołu Ziemi
Plan Żywiołu Ziemi
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1
3
5
Skarb:
żaden
żaden
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
zwykle neutralny
zwykle neutralny
Rozwój:
3 KW (mały)
5–7 KW (średni)
9–15 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

 
Żywiołak ziemi, wielki
Żywiołak ziemi, większy
Żywiołak ziemi, starszy
 
Wielki żywiołak (pozaplanarny, ziemi)
Wielki żywiołak (pozaplanarny, ziemi)
Wielki żywiołak (pozaplanarny, ziemi)
Kostka Wytrzymałości:
16k8+80 (152 pw)
21k8+105 (199 pw)
24k8+120 (228 pw)
Inicjatywa:
–1
–1
–1
Szybkość:
9 m (6 pól)
9 m (6 pól)
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
18 (–2 rozmiar, –1 Zr, +11 naturalny), dotyk 7, nieprzygotowany 18
20 (–2 rozmiar, –1 Zr, +13 naturalny), dotyk 7, nieprzygotowany 20
22 (–2 rozmiar, –1 Zr, +15 naturalny), dotyk 7, nieprzygotowany 22
Bazowy atak/zwarcie:
+12/+29
+15/+33
+18/+37
Atak:
walnięcie +19 wręcz (2k10+9)
walnięcie +23 wręcz (2k10+10)
walnięcie +27 wręcz (2k10+11/19–20)
Całkowity atak:
2 walnięcie +19 wręcz (2k10+9)
2 walnięcie +23 wręcz (2k10+10) 2
walnięcie +27 wręcz (2k10+11/19–20)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m
4,5 m/4,5 m
4,5 m/4,5 m
Specjalne ataki:
popchnięcie, władanie ziemią
popchnięcie, władanie ziemią
popchnięcie, władanie ziemią 
Specjalne cechy:
cechy żywiołaków, redukcja obrażeń 5/–, szybowanie w ziemi, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy żywiołaków, redukcja obrażeń 10/–, szybowanie w ziemi, widzenie w ciemnościach 18 m 
cechy żywiołaków, redukcja obrażeń 10/–, szybowanie w ziemi, widzenie w ciemnościach 18 m 
Rzuty obronne:
Wytr +15, Ref +4, Wola +7
Wytr +17, Ref +6, Wola +9
Wytr +19, Ref +7, Wola +10
Atrybuty:
S 29, Zr 8, Bd 21, Int 6, Rzt 11, Cha 11
S 31, Zr 8, Bd 21, Int 8, Rzt 11, Cha 11
S 33, Zr 8, Bd 21, Int 10, Rzt 11, Cha 11
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +10, Spostrzegawczość +9
Nasłuchiwanie +14, Spostrzegawczość +14
Nasłuchiwanie +29, Spostrzegawczość +29
Atuty:
Doskonalsza szarża byka, Imponujący cios, Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie, Żelazna wola 
Czujność, Doskonalsze roztrzaskiwanie, Doskonalsza szarża byka, Imponujący cios, Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie, Żelazna wola 
Czujność, Doskonalsze roztrzaskiwanie, Doskonalsza szarża byka, Doskonalsze trafienie krytyczne (walnięcie), Imponujący cios, Potężny atak, Rozszczepienie, Skuteczniejsze rozszczepienie, Żelazna wola 
Środowisko:
Plan Żywiołu Ziemi
Plan Żywiołu Ziemi
Plan Żywiołu Ziemi
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
7
9
11
Skarb:
żaden
żaden
żaden
Charakter:
zwykle neutralny
zwykle neutralny
zwykle neutralny
Rozwój:
17–20 KW (wielki)
22–23 KW (wielki)
25–48 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

Sprowadzony na Plan Materialny żywiołak składa się ze żwiru, kamieni, szlachetnych metali czy klejnotów – materiału, którego użyto podczas przyzywania.
Te żywiołaki mówią ziemnym, ale rzadko się odzywają.
Walka
Te żywiołaki są powolne, ale za to nieugięte. Potrafią poruszać się poprzez ziemię czy skałę tak łatwo, jak człowiek chodzi po powierzchni ziemi. Nie mogą jednakże pływać i muszą obchodzić zbiorniki wodne lub też poruszać się pod nimi. Są w stanie wejść do wody i iść po dnie, wolą jednak tego unikać.
Władanie ziemią (zw): żywiołak ziemi otrzymuje premię +1 do testów ataków oraz obrażeń, gdy zarówno on, jak i jego przeciwnik dotykają ziemi. Jeśli wróg znajduje się w powietrzu lub wodzie, żywiołak podlega karze –4 do testów ataków i obrażeń (tych modyfikatorów nie ujęto w statystykach).
Popchnięcie (zw): żywiołak ziemi może rozpocząć manewr szarża byka, nie prowokując okazyjnego ataku. Modyfikatory do walki podane przy zdolności władanie ziemią stosuje się także w spornych testach Siły.
Szybowanie w ziemi (zw): ten żywiołak może się poruszać w kamieniu, glebie czy każdym innym typie ziemi (ale nie w metalu) z równą łatwością, co ryba pływająca w wodzie. Czyniąc to, nie pozostawia za sobą żadnego tunelu czy otworu, nie tworzy też “fal” i nie pozostawia po sobie żadnych innych świadectw bytności. Czar poruszenie ziemi rzucony na obszar, w którym przebywa tak poruszający się żywiołak, odpycha go na 9 metrów i powoduje jego oszołomienie na 1 rundę, chyba że powiedzie mu się rzut obronny na Wytrwałość (ST 15).

Rozmiary żywiołaków ziemi
Żywiołak
Wysokość
Waga
Żywiołak
Wysokość
Waga
Mały
1,2 m
40 kg
Wielki
9,6 m
24 000 kg
Średni
2,4 m
350 kg
Większy
10,8 m
27 000 kg
Duży
4,8 m
3000 kg
Starszy
12 m
30 000 kg
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