
Nie dawaj wiary kłamstwom.
Skaveny naprawdę istnieją i wkrótce zniewolą nas wszystkich!

© Copyright Games Workshop Ltd 2006. © Copyright Copernicus Corporation 2007. Games Workshop, logo Games Workshop, Warhammer, logo 
Warhammer, Warhammer Fantasy Roleplay, logo Warhammer Fantasy Roleplay, WFRP, Citadel, logo Citadel , BL Publishing, logo BL Publishing, 
Black Industries, logo Black Industries, GW, Chaos, znaki towarowe, logo, pomys∏y, nazwy, rasy i insygnia ras, pojazdy, miejsca, oddzia∏y, profesje, 

ilustracje i grafi ki ze Êwiata Warhammer  sà zastrze˝one ®, TM i/lub  © Games Workshop Ltd 2000-2007, na terytorium Anglii i wszystkich 
paƒstw na ca∏ym Êwiecie. Polskie wydanie na podstawie licencji nale˝y do Copernicus Corporation. Wszystkie prawa zastrze˝one.

Black Industries
D
ZIEC

I RO
G
A
TEG

O
 SZC

ZU
RA

D
ZIEC

I RO
G
A
TEG

O
 SZC

ZU
RA

 

Skaveny nie istnieją!

W
A
RH

A
M

M
ER FA

N
TA

SY
 RO

LEPLA
Y

W
A
RH

A
M

M
ER FA

N
TA

SY
 RO

LEPLA
Y

Skaveny nie istnieją!

Przewodnik po rasie skavenówPrzewodnik po rasie skavenówPrzewodnik po rasie skavenów

ISBN 13:  978-1-84416-307-6
ISBN 10: 1-84416-307-5

TM

Nie dawaj wiary kłamstwom. 
Skaveny naprawdę istnieją i wkrótce zniewolą nas wszystkich!

A przynajmniej Imperium chce, byÊmy w to wierzyli. Cz´sto mylone ze zwierzoludêmi, skaveny nie sà bezmyÊlnà hordà dzikich 
bestii, lecz podst´pnà rasà, knujàcà zag∏ad´ Imperium. Tworzà nowe zarazy, produkujà spaczeniowà broƒ i hodujà zmutowane 
potwory, które rojà si´ w tunelach Pod-Imperium. Zagro˝enie inwazjà skavenów nigdy nie 

by∏o bardziej realne. Ksià˝ka „Dzieci Rogatego Szczura” odkrywa sekretny 
Êwiat przera˝ajàcych szczuroludzi, stanowiàc niezb´dny przewodnik po 
wszystkim, co dotyczy tej rasy. Na kartach tego niesamowitego tomu 
znajdziecie to wszystko, o czym chcieliÊcie si´ dowiedzieç.
• Wyczerpujàce informacje o tym, jak skaveny postrzegane 

sà przez mieszkaƒców Imperium i reszty Starego Âwiata.
• Podania, mity i legendy o szczuroludziach.
• Fizjologiczny opis skavenów, z dok∏adnymi uwagami o ró˝nych odmianach wstr´tnych 

szczuroludzi.
• Szczegó∏owà histori´ skavenów oraz ich dokonaƒ i zbrodni.
• Pe∏ny przeglàd skaveƒskiej spo∏ecznoÊci, opisujàcy sposób myÊlenia i dzia∏ania szczuroludzi, 

a tak˝e sposób, w jaki postrzegajà siebie nawzajem oraz pozosta∏e rasy.
• Przeglàd Wielkich Klanów oraz informacje o szeÊciu Wojowniczych Klanach.
• Szczegó∏owe opisy osad skavenów, w∏àcznie z przyk∏adowà norà: Pod-Delberz.
• Nowe typy skaveƒskiej broni, takie jak ostrze ogonowe lub kula trujàcego wichru.
• Dok∏adne zasady dotyczàce skaveƒskiej magii, w∏àcznie z wieloma nowymi 

zakl´ciami, jak iskrzàca zag∏ada oraz hyc-hyc, a tak˝e zasady tworzenia 
i u˝ywania skaveƒskiej technologii.

• Wskazówki do odgrywania postaci skavenów oraz ponad dziesi´ç profesji, 
w tym Szarego Proroka oraz in˝yniera spaczenia.

• Kilka nowych potworów, takich jak koÊciogryz czy szczurza samica.
• Oraz nowà przygod´ autorstwa Chrisa Pramasa, pt. „Niewolnicy przeznaczenia”!

„Dzieci Rogatego Szczura” to doskona∏e uzupe∏nienie dowolnej gry osadzonej w Starym Âwiecie, gdy˝ odkrywa jedno z najwi´kszych 
niebezpieczeƒstw, przed jakimi staje Imperium, a nawet ca∏a ludzkoÊç.
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Poni˝sze notatki zawierajà wszystko, co w ciàgu dziesi´ciu lat 
moich badaƒ odkry∏am na temat natury, kszta∏tu i zachowania 
skavenów. JeÊli pragniesz zwalczaç szczuroludzi, powinieneÊ 
czytaç to uwa˝nie i cz´sto, choç wiedza ta mo˝e wydaç Ci 
si´ obrzydliwa, niewiarygodna, a nawet heretycka. Dzi´ki 
zgromadzonym tu informacjom b´dziesz lepiej przygotowany do 
walki z naszym wrogiem. To mo˝e ocaliç ci ˝ycie.

Cz´Êç z podanych ni˝ej informacji wyp∏ywa z osobistych 
doÊwiadczeƒ i obserwacji, a reszta z dyskusji ze Êwiadkami 
albo z zapisków, jakie zgromadzi∏am. Przyk∏adem takiego 
znaleziska jest pierwszy materia∏ – d∏ugi list opisujàcy dok∏adne, 
fi zyczne badanie zw∏ok skavenów. Niestety, adresat listu nie 
˝yje od dawna, a ja nie zdo∏a∏am znaleêç Êladu nadawcy tego 
zdumiewajàcego znaleziska.

Nader niepokojàce znalezisko
Do ràk w∏asnych dr Hieronima Blitzena, profesora bestiologii, 
Uniwersytet Altdorfski

Doktorze Blitzen,

Ponownie dzi´kuj´, ˝e poÊwi´ci∏ Pan czas, by przeczytaç 
pismo od takiego prostaka jak ja, przez co rozumiem zarówno 
fakt, i˝ rezyduj´ w wiejskim otoczeniu Rugebrunnen, jak te˝ 
mojà, w porównaniu do Paƒskiej, ubogà i skromnà wiedz´. 
Upraszam wybaczenia, i˝ zak∏ócam Paƒskie badania, ale musz´ 
zwróciç uwag´ na niezwykle niepokojàce znalezisko. To mo˝e 
byç w istocie najwa˝niejsze odkrycie tego stulecia, zarówno 
w naszej wspólnej dziedzinie bestiologii, jak tak˝e w kwestii 
bezpieczeƒstwa Imperium! Odkry∏em bowiem pierwszy 
niezaprzeczalny dowód na istnienie czegoÊ, co dotychczas 
wszyscy uczeni ludzie zwali mitem. Odkry∏em zw∏oki skavenów.

Sam raczy∏ Pan napisaç, ˝e nawet najdziwniejsze opowieÊci 
o potworach kryjà przeb∏ysk prawdy, lecz w przypadku skavenów 
ten przeb∏ysk jaÊnieje jak ognisko, a jego Êwiat∏o mo˝e oÊwieciç 
ca∏y naród do tej pory pogrà˝ony w ciemnoÊci.

Ale zaczn´ od poczàtku.

Tak jak Pan nas instruowa∏, nakaza∏em wszystkim w wiosce, by 
natychmiast powiadomili mnie, gdyby znaleêli jakieÊ nienaturalne 
lub dziwne stworzenia. Ów najnowszy raport przynieÊli 
robotnicy, którzy pomagali w rozbudowie piwnic pod ratuszem. 
Wszyscy to zacni, uczciwi wyznawcy Sigmara, ˝adni pijacy ani 
fanatycy, nie zajmujà si´ b∏ahostkami ani fa∏szerstwem. Mog´ 
przysiàc, ˝e ich zeznania sà rzetelne.

Razu pewnego przebili si´ do podziemnej jaskini, którà 
wype∏nia∏o cuchnàce siarkà, d∏awiàce powietrze. Gdy 
pomieszczenie przewietrzy∏o si´ nale˝ycie, robotnicy przekonali 
si´, ˝e spoczywajà w nim cia∏a ofi ar tych zabójczych oparów. 
W jaskini znajdowa∏y si´ bowiem zw∏oki pi´ciu stworzeƒ, które 
przekopa∏y si´ do niej z drugiej strony. Mo˝na z ca∏à pewnoÊcià 
stwierdziç, ˝e wyglàda∏y jak skaveny: wielkie, cz∏ekokszta∏tne 
szczury. Wszed∏em tam i osobiÊcie zbada∏em cia∏a, po czym 
natychmiast nakaza∏em przenieÊç je do mojej pracowni.

Wykona∏em szkice ka˝dego ze stworów (które pozwoli∏em sobie 
za∏àczyç do niniejszego listu), a potem zaczà∏em badaç wn´trza ich 
cia∏, post´pujàc dok∏adnie wed∏ug procesu tak dobrze opisanego 
w ksi´dze Anatomia Principia pióra naszego kolegi, Josefa Lienera. 
Poni˝ej zamieszczam w ca∏oÊci moje notatki poczynione podczas 
tych ogl´dzin, a tak˝e kolejne szkice wykonane przy pracy.

Wyglàd zewn´trzny
JeÊli mam daç wiar´ w∏asnym oczom, te stworzenia pasujà do 
wszelkich dzieci´cych opowieÊci i wieÊniaczych bajaƒ o rasie, 
którà zwiemy skavenami. Stwory te sà olbrzymimi szczurami. 
Wszystkie, poza jednym, przekraczajà pó∏tora metra wysokoÊci, 
a ich cia∏a sà zdeformowane i umo˝liwiajà chodzenie 
w pozycji niemal wyprostowanej, w której dorównujà wzrostem 
cz∏owiekowi. Wszystkie okazy wydajà si´ zgarbione, choç nie 
potrafi ´ powiedzieç, czy to cecha dziedziczna, czy te˝ wynika 
z ich podziemnego trybu ˝ycia. We wszystkich pozosta∏ych 
aspektach przypominajà zwyk∏e szczury: sà pokryte sierÊcià od 
stóp do g∏ów, za wyjàtkiem bezw∏osego nosa, uszu i cienkiego, 
cielistego ogona. Ogon jest tak d∏ugi jak ca∏e cia∏o i umo˝liwia 
zachowanie równowagi podczas chodzenia. Ka˝da z czterech 
koƒczyn koƒczy si´ ∏apà z paskudnymi pazurami. Uszy sà du˝e, 
a pod nosem wyrastajà d∏ugie wàsy czuciowe. Pod ka˝dym 
wzgl´dem stwory te zadziwiajàco przypominajà szczury, od 
których niewàtpliwie si´ wywodzà.

Kszta∏t i zachowanie
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Przynajmniej jest to prawdà w odniesieniu do trzech z pi´ciu 
znalezionych okazów. JeÊli chodzi o pozosta∏e, jeden bardzo 
przypomina szczura, ale ma zauwa˝alnà osobliwoÊç w formie 
dwóch niezwykle du˝ych, przypominajàcych poro˝e koz∏a lub 
barana, zakrzywionych rogów, które wystajà ze szczytu jego 
czaszki. Ostatnia bestia nie przypomina zwyk∏ego szczura 
i wyglàda raczej jak stwór rodem z koszmaru sennego. S∏ysza∏em 
opowieÊci o legendarnych szczurograch, przera˝ajàcych 
olbrzymach rasy skavenów, a widzàc ogromne rozmiary tej bestii 
mog´ tylko przypuszczaç, ˝e to w∏aÊnie uda∏o mi si´ znaleêç.

Nawet pozosta∏e cztery okazy, chocia˝ podobne do siebie, 
wykazujà znaczne zró˝nicowanie pod innymi wzgl´dami. 
Najmniejszy z czterech (stwór I na moich szkicach) mia∏ 
zaledwie 120 cm wzrostu i by∏ wyraênie s∏abszy fi zycznie od 
pozosta∏ych okazów. Ma tak˝e bràzowe futro, podczas gdy 
du˝e i muskularne skaveny (stwory II i III) majà czarnà sierÊç, 
a rogaty (stwór IV) futro jasnoszare. Wnioskujàc po ogólnym 
stanie zdrowia wszystkich czterech stworów, przypuszczam, 
˝e kolor w∏osia to podstawa socjalnej hierarchii w legowiskach 
skavenów: te o bia∏ym futrze sà na szczycie, potem czarne 
i wreszcie bràzowe. Najmniejszego stwora znaczà tak˝e liczne 
blizny, przypuszczalnie od bicza, a tak˝e inne Êlady przemocy. 
Dedukuj´ zatem, i˝ by∏ to wi´zieƒ albo przedstawiciel kasty 
niewolników. Pomimo brutalnego traktowania oraz zaognionych 
uszkodzeƒ skóry wydawa∏ si´ w dobrym zdrowiu, co dowodzi, 
˝e te stworzenia majà nader wytrzyma∏à budow´.

Czarne futro byç mo˝e wyró˝nia klas´ wojowników, poniewa˝ 
stwory II i III sà nie tylko wi´ksze i bardziej muskularne (ka˝dy 
osiàga wzrost ponad 180 cm!), ale majà tak˝e d∏u˝sze pazury 
i k∏y, silniejsze ramiona i pot´˝niejsze szcz´ki. Co wi´cej, 

znaleziono je ubrane w ci´˝kie pancerze i uzbrojone w najwi´kszà 
broƒ, a ich ogony sà naje˝one ˝elaznymi kolcami, zapewne 
s∏u˝àcymi do atakowania wrogów. Mo˝emy przypuszczaç, ˝e 
to by∏a jakiegoÊ rodzaju grupa zwiadowcza: dowódca z dwoma 
wojownikami, jego s∏uga i potworna, ˝ywa maszyna do zabijania.

Odsuwajàc na chwil´ indywidualne ró˝nice pomi´dzy nimi, 
skupi´ si´ na cechach wspólnych dla ca∏ej piàtki, tu bowiem, jak 
sàdz´, mo˝emy nakreÊliç obraz naturalnej formy skavenów, 
a to byç mo˝e umo˝liwi nam hipotetyczne rozwa˝ania na temat 
umys∏u tego straszliwego wroga.

SierÊç i skóra
SierÊç wszystkich stworów jest doÊç krótka i g´sta, uderzajàco 
przypomina szczurzà. Z pewnoÊcià dobrze chroni przed zimnem, 
a ponadto pokrywa jà cienka warstwa oleistej wydzieliny, która 
praktycznie nie przepuszcza wody. Przypuszczam, ˝e podobnie 
jak szczury wodne i wydry, skaveny dobrze i cz´sto p∏ywajà. Olej 
ten wydziela si´ z porów i otworów w skórze, rozmieszczonych 
wzd∏u˝ grzbietu i karku, pod pachami, na stawach biodrowych 
i ponad ogonem, po czym zapewne jest rozcierany ∏apami. 
Zbada∏em te gruczo∏y, które okaza∏y si´ niezwykle z∏o˝onej 
budowy, niczym gruczo∏y pi˝mowe znanych nam zwierzàt. 
Wysuwam hipotez´, ˝e wytwarzajà one ciecze o ró˝nym zapachu, 
które funkcjonujà jako forma komunikacji mi´dzy osobnikami. 
Ka˝da delikatna zmiana zapachu zawiera tyle samo znaczenia, 
co u nas ca∏e zdanie. Znalaz∏em tak˝e wÊród sierÊci Êlady moczu 
i odchodów, które byç mo˝e jeszcze wzmacniajà ich odra˝ajàcy 
smród, podobnie jak w przypadku psów, lubiàcych tarzaç si´ 
w koƒskim ∏ajnie.

Skóra pod futrem jest doÊç gruba, a zaraz pod nià znajduje si´ 
warstwa t∏uszczu, który dodatkowo chroni przed ch∏odem 
i wilgocià. Nie jest ona szczególnie twarda, ale z pewnoÊcià 
wystarczajàco wytrzyma∏a. Skór´ ka˝dego stwora znaczy∏y 
niezliczone blizny i naci´cia, zarówno stare, jak i Êwie˝e, 
a wi´kszoÊç z nich mia∏a rozmiary pasujàce do ∏apy innego 
skavena, co wskazuje, ˝e gdy skaven nie walczy z wrogami, 
jego ˝ycie to bezustanna walka z pobratymcami.

Skóra wszystkich skavenów poznaczona by∏a tak˝e Êladami 
ró˝nych infekcji i chorób. W niektórych przypadkach by∏y to 
Êlady po starych chorobach, które pozostawi∏y dzioby jak po 
ospie i stwardnienia skóry; w innych Êwie˝e krosty, wrzody 
i wysypka. Ze wzgl´du na zagro˝enie przeniesieniem zarazy, 
tych obszarów nie badano. Zamiast tego zmienione chorobà 
fragmenty cia∏a zosta∏y wyci´te i natychmiast spalone. Nale˝y 
uznaç, ˝e dotykanie skavena jest równie niebezpieczne, jak 
dotykanie ospowatego ˝ebraka na ulicy.

Ostatnia warta wzmianki cecha skóry: ka˝dy ze stworów mia∏ 
tak˝e przynajmniej jeden fragment cia∏a pokryty rytualnymi 
bliznami lub tatua˝em, zwykle w formie symbolu trzech 
przecinajàcych si´ linii, formujàcych trójkàt. Mog´ tylko 
zgadywaç, ˝e ma to jakieÊ znaczenie rytualne, chocia˝ myÊl, ˝e 
te stwory mogà mieç bogów podobnych do naszych, jest zaiste 
przera˝ajàca!

Szkielet i mi´Ênie
Jak ju˝ wspomniano, konstrukcja szkieletu umo˝liwia tym 
stworom chodzenie w pozycji pionowej, choç przygarbionej. 
Tylne nogi sà niezwykle silne, a ogon pozwala górnej cz´Êci cia∏a 
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Choroba rozszerza∏a si´ i dzia∏a∏a szybko, zabijajàc ofi ary 
w ciàgu kilku dni, a nawet godzin po wystàpieniu 
pierwszych objawów. Nie pomaga∏ ˝aden znany lek, 
a z powodu tempa rozprzestrzeniania si´ zarazy nie by∏o 
doÊç czasu, by jà zbadaç. Uwa˝ano, ˝e choroby nie da 
si´ zatrzymaç i pomóc mogà jedynie bogowie. Cierpieli 
zarówno biedacy, jak i szlachta, a w 1115 roku og∏oszono, 
˝e sam Imperator Z∏otobierny pad∏ ofi arà choroby 
(chocia˝ naprawd´ zosta∏ zabity gwiazdkà rzuconà przez 
skrytobójc´ z klanu Eshin). Do tego czasu populacja 
Imperium zosta∏a zredukowana do mniej ni˝ po∏owy 
liczebnoÊci poprzedniego pokolenia.

Wówczas szczuroludzie uderzyli zbrojnie. Wypadli ze 
swych podziemnych nor, zalewajàc ulice ka˝dego miasta 
i osady w Imperium. Tych niewielu ludzi oszcz´dzonych 
przez plag´ nie mia∏o czasu, by si´ przygotowaç, ani doÊç 
si∏y woli, by stanàç przeciwko skavenom. Wielu postrzega∏o 
je jako ostateczny znak zag∏ady i niszczycieli zes∏anych, 
by poch∏onàç ocala∏e szczàtki ludzkoÊci. Korzystajàc 
z tego strachu, skaveny w ciàgu kilku godzin zajmowa∏y 
ca∏e miasta. Ludzie zbyt starzy lub za m∏odzi, by pracowaç, 
byli zarzynani na miejscu, a ci, którzy mieli doÊç si∏y, 
by staç i unieÊç ∏om, zostali zabrani jako niewolnicy do 
skaveƒskich kopalni. W ciàgu kolejnego roku jedna trzecia 
zdziesiàtkowanej przez plagi ludnoÊci Imperium zosta∏a 
wymordowana lub zniewolona i tylko trzy miasta opar∏y si´ 
skaveƒskim najeêdêcom: Altdorf, Talabheim i Middenheim. 
Jednak˝e wobec braku Imperatora na tronie, szczuroludzie 
uznali si´ za zwyci´zców, a niewielu pozosta∏o ludzi doÊç 
Êmia∏ych, by si´ z tym nie zgodziç. Wydawa∏o si´, ˝e 
faktycznie nadszed∏ koniec Imperium Sigmara. Lecz raz 
jeszcze los si´ odmieni∏ i nastàpi∏y dwa wydarzenia, które 
powstrzyma∏y ostateczny upadek.

W roku 1116 skaveny maszerowa∏y na wschód, by zajàç 
ostatnie pozosta∏e terytoria Imperium, ale gdy wkroczy∏y 
do Sylvanii, napotka∏y wroga, którego nie mog∏y tak ∏atwo 
pokonaç; nowy koszmar, który wyruszy∏ w Êwiat. Pi´ç 
lat wczeÊniej, w∏aÊnie wtedy, gdy rozpocz´∏a si´ zaraza, 
dostrze˝ono ognisty g∏az, spadajàcy na ziemie Sylvanii. 

inny mo˝e us∏yszeç o tym planie i zaczàç go naÊladowaç. 
Gdy przeminà dekady od Êmierci tych pierwszych dwóch, 
którzy pozabijali si´ o to, kto ma przeprowadziç atak, nowy 
wódz podejmie ich dzie∏o. Tak rozwija si´ plan ponownego 
podboju imperium ludzkoÊci, który zaczà∏ si´ kszta∏towaç 
jakieÊ 500 lat przed tym, gdy zadane zosta∏o pierwsze 
uderzenie – a przez ca∏y ten czas ludzkoÊç nie mia∏a poj´cia 
o zagro˝eniu, jakie narasta∏o pod jej stopami.

W istocie ludzie w tamtych czasach byli jeszcze mniej 
Êwiadomi groêby skavenów, ni˝ sà obecnie. Mierzyli 
si´ tylko z zielonoskórymi w krasnoludzkich wojnach, 
a ci mrukliwi wojownicy nie uwa˝ali za konieczne, aby 
szczegó∏owo opisywaç szczuroludzi. Po rozproszeniu 
armii orków i goblinów nie by∏o si´ czego baç. Wobec 
braku zewn´trznego wroga, ludzkoÊç sta∏a si´ swoim 
w∏asnym przeciwnikiem. Ju˝ kilka stuleci po koronacji 
Sigmara Imperium toczy∏y korupcja, lenistwo i podzia∏y. 
Ci nieliczni, którzy nadal powàtpiewajà w przewrotny 
spryt i inteligencj´ szczuroludzi, powinni zwróciç uwag´ 
na nast´pujàcy fakt. Nawet jeÊli skaveny nie uczyni∏y 
nic, by podsycaç proces rozk∏adu spo∏eczeƒstwa ludzi, 
skoordynowa∏y swój uk∏adany od stuleci plan i zaatakowa∏y 
dok∏adnie w momencie, gdy Imperium by∏o najs∏absze. 
Pod koniec pierwszego tysiàclecia Imperator Z∏otobierny 
zasiada∏ na tronie wy∏àcznie dlatego, ˝e okaza∏ si´ 
najbardziej przekupnym w∏adcà w królestwie, a pod jego 
rzàdami Imperium za∏ama∏o si´ i rozgorza∏a otwarta wojna 
domowa.

OczywiÊcie pierwsze ruchy skavenów by∏y niewidoczne. 
Zarazy wyst´powa∏y w Starym Âwiecie tak powszechnie, ˝e 
niewielu ludzi by∏o w stanie zrozumieç, i˝ coÊ takiego mo˝e 
staç si´ narz´dziem wojny. Czarna Âmierç, nazwana tak 
ze wzgl´du na pojawiajàce si´ na ciele zara˝onego czarne 
plamy, pojawi∏a si´ najpierw w po∏udniowych prowincjach, 
co doprowadzi∏o do powszechnego przekonania, ˝e 
rozsiewali jà tileaƒscy kupcy. Komunikacja w tamtych 
czasach by∏a ograniczona, wi´c dopiero gdy zaraza 
zdziesiàtkowa∏a populacj´ Nuln i Talabheim, poznano 
prawdziwà skal´ epidemii. A wtedy wybuch∏a panika.

Zaraza na zamówienie
Czarna Âmierç i czerwona ospa to tylko dwie plagi, które zosta∏y stworzone przez skaveny – o czym zresztà ich ofi ary nie 
mia∏y poj´cia. Dobrze znana jest tak˝e zaraza ropiejàcych krost, która powoduje pojawienie si´ na ca∏ym ciele wype∏nionych 
p∏ynem wrzodów i doprowadza do Êmierci w ciàgu 13 dni. Zgnilce to forma larwalna przenoszonych przez szczury 
paso˝ytów, które sk∏adajà jaja w ludzkim ciele. Larwy wykluwajà si´ i dos∏ownie wy˝erajà sobie drog´ na zewnàtrz. Goràczka 
estalijska, zwana te˝ estalijkà, powoduje spowolnienie biegu krwi w ˝y∏ach i pacjent zostaje stopniowo unieruchomiony, 
a˝ braknie mu si∏ nawet do jedzenia. Karmazynowa klàtwa pokrywa skór´ rdzawoczerwonymi smugami, a ofi ara d∏awi si´ 
w∏asnà krwià, natomiast ognie Êwi´tego Ehrlicha wywo∏ujà u pacjenta wysokà goràczk´, po∏àczonà z halucynacyjnymi wizjami 
piekielnych udr´k. Tylko ta ostatnia przypad∏oÊç zazwyczaj nie jest Êmiertelna sama z siebie, jednak liczni cierpiàcy na nià 
chorzy sami pozbawiajà si´ ˝ycia, przekonani, ˝e zostali ju˝ pot´pieni za swoje grzechy.

Zapomniana historia
Chocia˝ Czarna Âmierç z 1111 roku pozostaje dobrze znanym faktem, przekazy historyczne Imperium pomin´∏y 
towarzyszàcà wybuchowi zarazy inwazj´ skavenów. Uznano to za plag´ niezwykle du˝ych szczurów, które ob˝ar∏y si´ tak 
wielkà iloÊcià trupów, ˝e osiàgn´∏y niesamowità liczebnoÊç i rozmiary. Obecnie zaÊ czyny Mandreda Szczurobójcy zosta∏y 
umniejszone i niemal zapomniane, sprowadzajàc go do roli bohatera dzieci´cych bajek. Drzeworyty cz´sto przedstawiajà 
Imperatora wyp´dzajàcego szkodniki z ulic za pomocà jedynie w∏asnych butów.
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Podobnie jak w przypadku kamienia, który póêniej spad∏ 
na miasto Mordheim, by∏o jasne, ˝e g∏az cz´Êciowo lub 
w ca∏oÊci sk∏ada∏ si´ ze spaczenia. W latach zamieszania 
wywo∏anego przez zaraz´ nikt nie wyruszy∏, by zbadaç 
zniszczenia poczynione przez kamieƒ z nieba, ale gdy si∏y 
skavenów przekroczy∏y granice Sylvanii, ju˝ czeka∏a tam na 
nie gotowa armia: wojsko nieumar∏ych.

Wobec wroga niewra˝liwego zarówno na zaraz´, jak 
i na strach, oraz niemal równie licznego jak one same, 
skaveny nie mog∏y wykorzystaç ˝adnej ze swych 
tradycyjnych przewag taktycznych. Niewielki oddzia∏, 
który wys∏ano do Sylvanii, zosta∏ szybko wyeliminowany 
przez hord´ nieumar∏ych oraz ich genera∏a i nekromant´ 
van Hela. Skaveny odpowiedzia∏y w jedyny znany 
sobie sposób: posy∏ajàc fal´ za falà wojowników do tej 
prowincji, by zmia˝d˝yç nowego wroga. Wojna mi´dzy 
dwoma wynaturzonymi rasami toczy∏a si´ przez niemal 
pi´ç lat i ˝adna ze stron nie mog∏a osiàgnàç zwyci´stwa. 
Jednak˝e zmagania Êciàgn´∏y wielkie armie szczuroludzi 
z pozosta∏ych terenów Imperium, a tak˝e wyczerpa∏y ich 
si∏y (na szcz´Êcie dla ludzi, podobnie sta∏o si´ tak˝e 
z ˝o∏nierzami nieumar∏ych legionów). Wreszcie 
Imperium mia∏o szans´ przeprowadziç kontrnatarcie 
na swoich ciemi´˝ycieli, jednak zniszczenia by∏y tak 
wielkie, ˝e nie znalaz∏ si´ nikt doÊç Êmia∏y, by uwierzyç 
w mo˝liwoÊç powodzenia takiego planu, nie mówiàc 
o tym, ˝e by∏by zdolny przekonaç innych, aby poszli 
za nim.

Nikt, oprócz jednego cz∏owieka.

Gdy uderzy∏a zaraza, Ksià˝´-Elektor Mandred von 
Grotkaas, w∏adca Middenheim, rozkaza∏ zniszczyç wielkie, 

kamienne wiadukty prowadzàce do miasta, by w ten 
sposób nie dopuÊciç do przedostania si´ infekcji za mury. 
Zdecydowane dzia∏anie oszcz´dzi∏o ludnoÊç miasta, a armia 
zachowa∏a si∏y. Gdy zaatakowali szczuroludzie, przekonali 
si´, ˝e Middenheim pozosta∏o ostatnim bastionem pot´gi 
Imperium, rozpocz´li wi´c obl´˝enie, jednoczeÊnie zaÊ ich 
in˝ynierowie drà˝yli tunele w górze, na której wznosi∏o 
si´ miasto. Ale Mandred nie ugià∏ si´ w obliczu nowego 
zagro˝enia. Rozkaza∏, by zatopiono ni˝sze poziomy miasta, 
a jego wielka odwaga i charyzma przywódcza natchn´∏y 
ludzi, by walczyli zaciekle i bez wytchnienia, odpierajàc 
nieustanne ataki skavenów. Miasto utrzymywa∏o si´ przez 
d∏ugie miesiàce, a gdy rozpocz´∏a si´ batalia w Sylvanii, 
wi´kszoÊç si∏ szczuroludzi zaj´∏a si´ wewn´trznymi 
zmaganiami lub odesz∏a.

Âwiadom, ˝e to mo˝e byç jego jedyna szansa, by zatrzymaç 
ohydny zalew szczuroludzi, Mandred zebra∏ pozosta∏ych 
w mieÊcie ˝o∏nierzy i rycerzy zakonnych, po czym ruszy∏ 
przeciwko armii skavenów, prze∏amujàc obl´˝enie. Po 
latach n´kania zastraszonych i ust´pujàcych im liczebnoÊcià 
przeciwników skaveny okaza∏y si´ nieprzygotowane 
i niech´tne do stawiania oporu opancerzonym rycerzom. 
Wykorzystujàc zdobytà przewag´, armia Mandreda 
pojecha∏a na po∏udnie, do Altdorfu, i uwolni∏a tak˝e 
to miasto. Armia ros∏a w si∏´, wi´c wódz rozpoczà∏ 
wielkà kampani´ przeciwko wszystkim szczuroludziom 
w Imperium. W ciàgu nast´pnych pi´ciu lat skaveny 
stopniowo wik∏a∏y si´ w wewn´trzne walki i zosta∏y 
zepchni´te pod ziemi´. To by∏a kl´ska, ale dla skavenów 
zaledwie tymczasowa. Bowiem teraz dog∏´bnie pozna∏y 
swojego wroga, jego ziemie i si∏y, przewagi i s∏aboÊci. By∏o 
tylko kwestià czasu, kiedy mia∏y ponownie zaatakowaç.

Z∏owieszczy cieƒ
Kolejny atak nastàpi∏ niemal siedemset lat póêniej, ale 
znowu skaveny uderzy∏y z równà si∏à i furià, tym razem 
na Bretoni´. Tutaj wybrana przez nie zaraza sta∏a si´ 
znana jako czerwona ospa, z powodu krwawych 
wrzodów, które pojawia∏y si´ na twarzy i podgardlu ofi ar. 
Ospa zabija∏a wolniej ni˝ Czarna Âmierç, dzi´ki czemu 
nieco ∏atwiej by∏o jà powstrzymaç, ale ofi ary zarazy 
cierpia∏y znacznie bardziej. Choroba po raz pierwszy 
pojawi∏a si´ w Bordeleaux, kilka lat póêniej w Brionne, 
a˝ rozprzestrzeni∏a si´ na wschód wzd∏u˝ rzeki Brienne 
i na po∏udnie, do Tilei. Raz jeszcze skaveny poczeka∏y, a˝ 
ca∏y po∏udniowy region zosta∏ spustoszony przez zaraz´ 
i wyludniony, a potem zaatakowa∏y. Splàdrowa∏y Brionne 
i Miragliano, po czym obleg∏y Quenelles. Jednak˝e rycerze 
z pó∏nocnej Bretonii nie zwlekali z odpowiedzià i z pomocà 
elfów z Athel Loren wkrótce ponownie wyp´dzili skaveny 
pod ziemi´.

Podczas tego tysiàclecia ludzkoÊç bada∏a Êwiat i odkry∏a, 
˝e nie ma miejsca bezpiecznego przed wyst´pkami 
szczuroludzi. Gdy Marco Colombo dotar∏ do Lustrii, 
skaveny ju˝ czeka∏y, by zabiç jego ludzi, a kiedy tileaƒscy 
˝eglarze osiàgn´li brzegi Kataju, znaleêli tam czajàce si´ 
w ciemnoÊciach skaveny. Wreszcie ludzie przekonali si´ 
o prawdziwej wielkoÊci skaveƒskiego Pod-Imperium 
i liczebnoÊci populacji szczuroludzi.

wi´kszoÊç si∏ szczuroludzi zaj´∏a si´ wewn´trznymi 

w mieÊcie ˝o∏nierzy i rycerzy zakonnych, po czym ruszy∏ 

Wykorzystujàc zdobytà przewag´, armia Mandreda 

wielkà kampani´ przeciwko wszystkim szczuroludziom 
w Imperium. W ciàgu nast´pnych pi´ciu lat skaveny 
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I znów ∏atwo przysz∏o im lekcewa˝yç skaveny. Pod-
Imperium przedstawiano jako topornie wykute, 
zasypywane ziemià nory, skupione wokó∏ wi´kszych 
osad. To pokrzepiajàca myÊl, ale dramatycznie b∏´dna. 
Tunele skavenów sà wysokie, solidnie zbudowane i si´gajà 
niewyobra˝alnie daleko. Do koƒca drugiego tysiàclecia 
skaveny skonstruowa∏y sieç kana∏ów pod ka˝dym miastem 
i osadà Imperium, a wszystkie tunele prowadzà do ich 
stolicy, spaczonej i z∏ej wie˝y w Skavenblight, pod którà 
ciàgnà si´ kopalnie tak g∏´boko, jak wysoko wznosi si´ 
bastion powy˝ej.

Sieç kana∏ów nie mog∏a przekroczyç przestrzeni 
Wielkiego Oceanu Zachodniego, by dotrzeç do Lustrii 
lub Naggaroth, ale to jej jedyne i wy∏àczne ograniczenie. 
Wielki Labirynt, jak go nazwa∏y skaveny, wkrótce 
umo˝liwi∏ nieprzerwanà podró˝ od Pustkowi Chaosu za 
Norskà i Kislevem, pod Morzem Szponów do Albionu 
oraz na po∏udnie, do Arabii, Krain Po∏udniowych i dalej. 
Ani Góry Kraƒca Âwiata, ani Królestwa Olbrzymów 
nie zatrzymujà armii skavenów w marszu do odleg∏ego 
Kataju oraz le˝àcych za nim wysp. Chocia˝ droga 
jest d∏uga i czasem prowadzi przez ciasne tunele, 
w podziemnych ciemnoÊciach nie ma gór, bagien ani 
lasów, ˝adnych Ênie˝yc czy burz i bardzo niewiele 
potworów nie nabra∏o jeszcze respektu wobec 
szczurzych w∏adców mroku. W ten sposób skaveƒskie 
oddzia∏y mogà obecnie podró˝owaç z Nipponu do 
Bretonii – przez po∏ow´ Êwiata – w ciàgu mniej ni˝ 
szeÊciu miesi´cy. A wkrótce skaveny b´dà mog∏y 
poruszaç si´ jeszcze szybciej, bowiem klan Skryre 
dopracowa∏ swoje nap´dzane spaczeniem „˝elazne 
wozy” i czeka tylko na ukoƒczenie budowy torów, 
po których po ca∏ym Pod-Imperium b´dà jeêdzi∏y 
te maszyny.

Pomimo ogromnych rozmiarów tunele wcià˝ nie 
zapewniajà wystarczajàcej przestrzeni ˝yciowej dla stale 
rozrastajàcej si´ populacji, zatem skaveny kontynuujà 
zmagania o podbój powierzchni. Ich potrzeb´ podboju 
nap´dza tak˝e nienasycony g∏ód spaczenia. Wielki 
Labirynt jest u˝ywany nie tylko do kwaterowania lub 
transportowania skaveƒskich oddzia∏ów, ale tak˝e 
do wydobywania, przetwarzania i sk∏adowania tego 
bezcennego minera∏u.

Depozyty spaczenia odkrywane by∏y w ca∏ym Starym 
Âwiecie. Najwi´ksze znaleziska usytuowane sà pod 
krasnoludzkà fortecà Karak Osiem Szczytów i pod 
wzgórzami Albionu, lecz najs∏ynniejsze znajduje 
si´ pod miastem Mordheim. W roku 1999 KI wielki 
meteoryt, sk∏adajàcy si´ wy∏àcznie ze spaczenia, 
spad∏ na to miasto, w jednej chwili zmieniajàc je 
w kup´ popio∏u i stopionych ska∏, a jednoczeÊnie 
tworzàc najwi´ksze spoÊród znanych w Starym 
Âwiecie skoncentrowanych êróde∏ tego plugawego 
materia∏u. Niemal natychmiast w ruinach we wn´trzu 
krateru pojawi∏y si´ skaveny, gotowe zagarnàç nowy 
skarb miasta. Ale wieÊci o upadku ska∏y roznios∏y si´ 
szeroko i wkrótce dotar∏y do uszu czarnoksi´˝ników, 
wyznawców Chaosu i niezliczonych innych 
poszukiwaczy czarciego py∏u.

Poniewa˝ skaveny nie zosta∏y dotkni´te emanujàcà z kamienia 
skazà Chaosu, naturalnie zagarn´∏y lwià cz´Êç ∏upu, ale 
wa˝niejsza by∏a wiedza, jakà wynios∏y po tym odkryciu 
– niektórzy ludzie sà gotowi zap∏aciç wysokà cen´ za choçby 
najmniejsze iloÊci spaczenia, a innych mo˝na tanio op∏aciç, 
by szukali wielkich skupisk tej substancji. Skaveny odkry∏y, 
˝e wykorzystujàc wspólne dla obu ras zainteresowanie tym 
minera∏em, mo˝na zniewoliç ludzkoÊç za pomocà umów 
handlowych równie skutecznie, jak zakuwajàc jà w kajdany. 
Od tego momentu przypadki „spaczeniowego paktu” zacz´∏y 
szerzyç si´ w Imperium niczym po˝ar, os∏abiajàc krain´ 
i wzmacniajàc wp∏ywy szczuroludzi.

Miasto Przekl´tych
Przed koƒcem tysiàclecia wielu ludzi wyczekiwa∏o powrotu 
Sigmara, który mia∏by ponownie zapanowaç w Imperium. 
Wierzàc w prastare proroctwo Macadamnusa Pustelnika, 
g∏oszàce, ˝e Sigmar „przyb´dzie do miasta swoich sióstr”, 
dziesiàtki tysi´cy pielgrzymów wyruszy∏y do Mordheim, 
siedziby zakonu Mi∏osiernych Sióstr Sigmara. W miar´ jednak 
zwi´kszania si´ ich liczebnoÊci i narastania wàtpliwoÊci, 
przewa˝y∏a reputacja Mordheim jako miasta bezprawia i wielu 
pielgrzymów porzuci∏o Êwi´te przysi´gi na rzecz rozwiàz∏oÊci 
i deprawacji. I tak, jak podsumowujà liczni uczeni, proroctwo 
spe∏ni∏o si´, gdy Sigmar rzeczywiÊcie powróci∏, by osàdziç 
swoje Imperium i oczyÊciç je Êwi´tym ogniem z niebios. 
Inni stwierdzajà, ˝e Mordheim ju˝ wczeÊniej by∏o miastem 
przekl´tych, którego moc przyciàga∏a fa∏szywych wyznawców 
i wreszcie Êciàgn´∏a na nie kar´ w postaci spaczenia.
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Ludzie
Wraz z rozprzestrzenieniem si´ ludzkoÊci do niemal 
wszystkich zakàtków Êwiata, od legendarnego Kataju po 
d˝ungle Lustrii, ludzie stali si´ najwi´kszà przeszkodà 
w skaveƒskich planach zdobycia w∏adzy nad Êwiatem. Co 
prawda krasnoludy sà groênymi przeciwnikami, ale jest ich 
zbyt ma∏o, by odeprzeç w´drujàce tunelami Pod-Imperium 
hordy szczuroludzi. Wobec zmniejszajàcej si´ populacji 
elfów, które coraz liczniej wycofujà si´ do swej bezpiecznej, 
odleg∏ej ojczyzny, skaveny mog∏yby dzia∏aç bezkarnie, gdyby 
nie znienawidzone cz∏eczyny. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e 
ludzie sà przekupni i ∏atwo zdradzajà w∏asnà ras´ za garÊç 
brudnych pieni´dzy. I z tego powodu najwi´kszy wróg, 
który powstrzymuje ekspansj´ skavenów na powierzchni´, 
jest tak˝e ich najwi´kszym sprzymierzeƒcem.

Oprócz oznak dwulicowoÊci, ludzie cz´sto wykazujà si´ tak˝e 
naiwnoÊcià i ignorancjà, Êwiadomie lekcewa˝àc wszelkie oznaki 
zagro˝enia, póki nie jest ju˝ za póêno. Rozpowszechniona 
niewiara w istnienie rasy skavenów gwarantuje, ˝e z∏owieszczy 
szczuroludzie pewnego dnia zatriumfujà nad tymi bezw∏osymi 
stworami, poch∏oni´tymi tak b∏ahymi sprawami jak podatki, 
handel i inne bzdury. Nieliczni, którzy nie bojà si´ mroku, 
Êmia∏o zaglàdajà do wilgotnych nor i w ciemne uliczki oraz 
zapuszczajà si´ do kana∏ów, by szukaç prawdy, sà okrzykiwani 
szaleƒcami lub heretykami przez w∏asnych rodaków, a cz´sto 
obserwowani lub nawet wi´zieni przez w∏adze. Wielu zbyt 
dociekliwych ludzi zagin´∏o lub straci∏o ˝ycie po kilku dniach 
tortur i brutalnych przes∏uchaƒ, zleconych przez s∏ugusów 
szczuroludzi.

Postawa mieszkaƒców Imperium to doskona∏y przyk∏ad 
podst´pnoÊci skavenów. W Imperium nie ma zbyt wielu 

organizacji, do których nie nale˝y przynajmniej jeden lub 
wi´cej szpiegów i agentów, w rzeczywistoÊci pracujàcych dla 
skavenów. Te z∏owrogie wp∏ywy si´gajà najwy˝szych stanowisk 
we w∏adzach Imperium, a tak˝e najbardziej szacownych 
instytucji akademickich, podkopujàc kraj u podstaw. Dopóki 
opowieÊci o nikczemnych szczuroludziach sà uznawane za 
wytwory fantazji, ci zdradzieccy poplecznicy skavenów mogà 
pracowaç swobodnie, chocia˝ zakulisowo.

Nie wszyscy ludzie sà Êlepi na groêb´ ze strony skavenów. 
Pewna ich liczba otwarcie walczy ze szczuroludêmi, 
sprzeciwiajàc im si´ na ka˝dym kroku. Szczególnie cz´ste 
jest to w Tilei, bowiem historia tego ludu jest zwiàzana ze 
skavenami. Tileaƒczycy postrzegajà skaveny jako prawdziwe 
i bardzo realne zagro˝enie dla ich cywilizacji, walczà wi´c 
zaciekle, odpierajàc ataki wroga. Zachowujàc czujnoÊç, 
bezustannie starajà si´ utrzymywaç skaveny pod kontrolà.

Nizio∏ki
Nizio∏ki nie stanowià zagro˝enia dla skaveƒskich planów 
podbicia Êwiata. Podczas Wielkiej Plagi z 1111 roku 
skaveny zyska∏y w∏adz´ nad nowo utworzonymi ziemiami 
Krainy Zgromadzenia. W odpowiedzi nizio∏ki schowa∏y 
si´ za zamkni´tymi drzwiami swoich domów, walczàc 
tylko wtedy, gdy zmusi∏y je do tego okolicznoÊci. Te 
pierwsze najazdy na ziemie nizio∏ków nie zapewni∏y jednak 
skavenom znaczàcych korzyÊci, a zatem podobne kampanie 
w czasach wspó∏czesnych sà rzadkoÊcià.

Skaveny uwa˝ajà, ˝e nizio∏ki sà zbyt s∏abe, by skutecznie 
prowadziç wojn´. Fatalni z nich niewolnicy, zw∏aszcza 
bioràc pod uwag´ ich niewielkà si∏´ fi zycznà i wysokie 
wymagania pod wzgl´dem wy˝ywienia. Dla wi´kszoÊci 
skavenów nizio∏ki to niewiele wi´cej ni˝ trzoda, warta 
uwagi jedynie ze wzgl´du na mi´so, w ocenie szczuroludzi 
delikatne, ale jednak t∏uste i ma∏o sycàce.

Inne rasy
Skaveny nie sà zbyt wybredne, jeÊli chodzi o obdarzanie 
innych nienawiÊcià. Wszystkie rasy sà narz´dziami albo 
rywalami, którzy wykorzystujà zasoby rozpaczliwie potrzebne 
szczuroludziom. SpoÊród pozosta∏ych ras skaveny utrzymujà 
pe∏ne napi´cia przymierza z zielonoskórymi, chocia˝ takie 
pakty zwykle nie utrzymujà si´ d∏ugo i zielonoskórzy zawsze 
p∏acà wysokà cen´ za naiwnà wiar´ w przyjaêƒ skavenów.

Klan Moulder jest szczególnie zainteresowany wi´kszymi 
rasami, zw∏aszcza ogrami, trollami i olbrzymami. To 
zainteresowanie jest ze strony mistrzów cia∏okszta∏towania 
czysto akademickie, gdy˝ wykorzystujà oni wrodzonà si∏´ 
tych pot´˝nych stworów dla w∏asnych korzyÊci. W∏aÊnie na 
drodze takich eksperymentów zosta∏y stworzone szczurogry.

Chocia˝ sà rasà zrodzonà z Chaosu, skaveny nie czujà silnego 
zwiàzku ze zwierzoludêmi, mutantami czy demonami. Czasami 
sprzymierzajà si´ z ich armiami, zw∏aszcza gdy jest to dla nich 
op∏acalne, ale szczuroludzie nie uwa˝ajà, ˝eby warto by∏o 
du˝ej utrzymywaç takie koalicje. Zbyt wyraênie dostrzegajà 
motywacj´ swoich chaotycznych kuzynów, a miejsce, jakie 
skaveny zaj´∏yby w Êwiecie rzàdzonym przez Niszczycielskie 
Pot´gi, z pewnoÊcià nie by∏oby korzystniejsze ni˝ obecnie.

wi´cej szpiegów i agentów, w rzeczywistoÊci pracujàcych dla 
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Poniewa˝ skaveny sp´dzajà wi´kszoÊç ˝ycia w pobli˝u 
swoich krewniaków, nie sà przywyk∏e do prywatnoÊci. 
Z tego powodu drzwi to rzadki widok w Pod-Imperium. 
Wiele wysokiej rangi i wp∏ywowych skavenów zamyka 
osobiste komnaty drewnianymi lub kamiennymi drzwiami, 
albo za pomocà ˝elaznych krat i wrót w celu zatrzymania 
niechcianych intruzów i skrytobójców. PrywatnoÊç to 
jednak luksus, który nie jest dost´pny dla mas. Skaveny nie 
majà tak˝e wielkiego u˝ytku z okien, zatem wyst´pujà one 
rzadko, o ile w ogóle. Jedynym wyjàtkiem sà fortyfi kacje 
obronne, wyposa˝one w wykusze i otwory strzelnicze.

Obszary sypialne wykorzystywane przez skaveny to miejsca 
publiczne i cz´sto zwiàzane z konkretnym klanem. Skaveny 
budujà legowiska ze wszystkiego, co znajdà, od gnijàcej 
s∏omy, przez zwierz´ce skóry i futra, do starych ubraƒ 
i szmat. Pozycja w tych publicznych obszarach sypialnych 
zale˝y od statusu spo∏ecznego danego skavena. Najbardziej 
wp∏ywowi osobnicy Êpià na szczycie stosu cia∏. Im dalej le˝y 
skaven, tym ni˝ej znajduje si´ w hierarchii spo∏ecznej.

Obszary g´sto zaludnione przez skaveny silnie cuchnà 
szczurzà urynà. Jest tak po cz´Êci ze wzgl´du na fakt, ˝e 
skaveny zostawiajà niewielkie Êlady z moczu, gdziekolwiek 
si´ udajà. W ten sposób z ∏atwoÊcià identyfi kujà po 
zapachu w∏asne Êlady, a tak˝e te, które zostawili ich rodacy 
i sprzymierzeƒcy. Skaveny nie znajà poj´cia wychodków. 
Niemal dowolne dogodne miejsce, choç troch´ oddalone 
od przejÊcia wydaje si´ byç idealnym do ul˝enia sobie.

Najwa˝niejsze osady
Pod-Imperium jest wielkie i niemal pod ka˝dym 
ludzkim miastem, miasteczkiem lub wioskà gnie˝d˝à 
si´ szczuroludzie. Ich liczebnoÊç mo˝e si´ zmieniaç, ale 
generalnie skaveƒska populacja miasta, nory lub gniazda 
b´dzie niemal dwukrotnie przekracza∏a zaludnienie osady 
na powierzchni. W dobrych czasach populacja skavenów 
roÊnie wyk∏adniczo, co prowadzi zarówno do wybuchu 
wewn´trznych konfl iktów, jak i do ekspansji nad ziemi´.

Przy ka˝dej z wymienionych dalej spo∏ecznoÊci podano 
ogólne informacje, w∏àcznie z po∏o˝eniem, populacjà, 
êród∏ami dochodu i powiàzaniem klanowym. Zamieszczono 
tak˝e jej krótki opis i pomys∏ na przygod´. Wi´kszoÊç tych 
przygód przeznaczona jest dla dru˝yn skavenów, ale 
z ∏atwoÊcià mo˝na je zmodyfi kowaç do wykorzystania 
przez grup´ Bohaterów nie b´dàcych skavenami.

Czarna Rozpadlina
Po∏o˝enie: Postrz´pione urwiska i jaskinie w Êrodkowej 

Bretonii.
Populacja: 25 tys.
Produkcja: Brak. Warownie w Czarnej Rozpadlinie nie 

wytwarzajà niczego wartoÊciowego, chocia˝ 
w ostatnich latach odkryto tam kilka artefaktów 
klanu Pestilens.

Powiàzania z klanami: Eshin (35%), Pestilens (34%), 
Moulder (18%), Flem (13%)

Czarna Rozpadlina pozostaje miejscem spornym od 
momentu powrotu Pestilens z d∏ugiej wyprawy do Lustrii. 

To tutaj za∏o˝yli jeden ze swoich pierwszych domów. 
Ich przodkowie wznieÊli szereg warowni w bezdennych 
g∏´binach samej Czarnej Rozpadliny. Potem skrytobójcy 
z klanu Eshin zaj´li porzucone zabudowania i odmówili 
zwrócenia kontroli nad nimi klanowi Pestilens po jego 
powrocie z zachodu. Wspó∏czeÊnie Pestilens polega na 
wsparciu klanu Flem w walce o odzyskanie utraconego 
dziedzictwa, podczas gdy klan Eshin zatrudnia poganiaczy 
z klanu Moulder, by umocniç si´ na swej pozycji.

Pomys∏ na przygod´
Walka pomi´dzy Eshin i Pestilens przenios∏a si´ tak˝e 
poza Czarnà Rozpadlin´, si´gajàc nawet do Skavenblight. 
Panowie Rozk∏adu spotkali si´, aby omówiç sytuacj´, 
jednak nieobecnoÊç wys∏annika Pestilens budzi podejrzenia. 
Trzeba kogoÊ wys∏aç, by wynegocjowa∏ porozumienie 
mi´dzy Eshin i Pestilens, zanim ich wojna zagrozi stolicy.

Miasto S∏upów
Po∏o˝enie: W ruinach Karaku Osiem Szczytów 

w po∏udniowym paÊmie Gór Kraƒca Âwiata.
Populacja: 95 tys.
Produkcja: Otaczajàce Miasto S∏upów bogate z∏o˝a 

spaczenia eksploatuje klan Mors, wykorzystujàc je do 
rozwijania swojej pot´gi militarnej. Klan çwiczy tak˝e 
oddzia∏y najemne, które w konkurencyjnej cenie 
oferuje innym klanom.

Powiàzania z klanami: Mors

Miasto S∏upów to imponujàca metropolia. Przez 
wiele stuleci by∏a to krasnoludzka twierdza Karak 
Osiem Szczytów, s∏ynàca z pot´˝nych, podziemnych 
sal, wspieranych mistrzowsko skonstruowanymi 
kolumnami. Krasnoludy, które tu ˝y∏y i pracowa∏y, 
zosta∏y zaatakowane przez po∏àczone si∏y szczuroludzi 
i zielonoskórych, przed którymi nie by∏y w stanie 
si´ obroniç. W ciàgu lat, które min´∏y od tamtych 
wydarzeƒ, Miasto S∏upów przechodzi∏o z ràk do ràk 
ró˝nych klanów, jednak obecnie w∏adz´ sprawuje tam 
klan Mors.

Pomys∏ na przygod´
Klan Mors, w zmowie ze zbuntowanym in˝ynierem spaczenia, 
pracuje nad tajnà bronià. Nikt nie jest pewny, przeciwko komu 
Mors zamierzajà u˝yç tej broni, ale klan Skryre desperacko 
usi∏uje zdobyç dodatkowe informacje. Skryre chcieliby 
tak˝e wykraÊç broƒ, a przynajmniej jà zniszczyç, a tak˝e 
unieszkodliwiç zdradzieckiego in˝yniera spaczenia.

Mousillon
Po∏o˝enie: Pod zrujnowanym miastem Mousillon 

w Bretonii.
Populacja: 55 tys.
Produkcja: W Mousillon w∏ada klan Pestilens, a miasto 

s∏u˝y jako poligon testowy najnowszych i najbardziej 
zaraêliwych plag klanu. Eksploatowane sà tu tak˝e 
bogate ˝y∏y spaczenia.

Powiàzania z klanami: Pestilens (93%), Flem (7%)
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Od wielu lat bretoƒskie Mousillon cierpi z powodu 
straszliwej klàtwy. Miasto stale zapada si´ coraz g∏´biej 
w okoliczne bagna, a plagi spod ziemi przenikajà 
na powierzchni´, by zbieraç ˝niwo wÊród niewielu 
pozosta∏ych mieszkaƒców. Klan Pestilens za∏o˝y∏ swojà 
siedzib´ w kana∏ach Êciekowych i tunelach pod Mousillon, 
a miasto, które niegdyÊ rozciàga∏o si´ nad nimi, stopniowo 
zapada si´, ∏àczàc si´ z ich koszmarnà metropolià. 
O zasoby spaczenia szczuroludzie muszà walczyç z armià 
ghuli, którymi podobno dowodzi Rycerz-Ludo˝erca, 
w∏adca wynaturzonej parodii bretoƒskiego ksi´stwa. Wi´cej 
informacji o Mousillon mo˝na znaleêç w dodatku Baronia 
Przekl´tych.

Pomys∏ na przygod´
W kilku wioskach i miasteczkach tu˝ za granicami 
Mousillon pojawi∏a si´ nowa plaga, co przyciàgn´∏o uwag´ 
miejscowych w∏adz. ObecnoÊç skavenów pod Mousillon 
musi pozostaç tajemnicà, inaczej Bretoƒczycy zniszczà 
szczuroludzi raz na zawsze. Zaradni Bohaterowie mogà to 
wykorzystaç dla w∏asnych celów, zw∏aszcza jeÊli narobili 
sobie wrogów wÊród Pestilens.

Piekielna Otch∏aƒ
Po∏o˝enie: Daleko na pó∏noc od Praag, na ziemiach Kisleva.
Populacja: 115 tys.
Produkcja: W wyl´garniach, od których bierze nazw´ 

ta skaveƒska metropolia, klan Moulder hoduje 
wszelkiego rodzaju potwory. Bestie przechodzà 
rygorystycznà selekcj´, która eliminuje s∏abe 
osobniki. Te, które przetrwajà, sà tresowane 
i u˝ywane do walki w wojnach klanu Moulder, albo 
sprzedawane lub wypo˝yczane innym klanom, by 
wspomóc je w podbojach. Wydobycie spaczenia to 
tak˝e jedno z g∏ównych êróde∏ dochodu, chocia˝ 
wi´kszoÊç urobku inwestowana jest w programy 
hodowlane klanu.

Powiàzania z klanami: Moulder

Piekielnà Otch∏aƒ obra∏ za swojà siedzib´ klan Moulder. 
W powietrzu stale unosi si´ mieszanina dziwnych dymów 
i oparów, bijàcych z wyl´garni mistrzów cia∏okszta∏towania. 
GoÊci w tym mieÊcie mo˝e zainteresowaç Spaczony 
Zwierzyniec, który zapewnia imponujàcy, choç przera˝ajàcy 
przeglàd dokonaƒ klanu Moulder w sztuce hodowli, 
mutacji i przekszta∏ceƒ chirurgicznych. Ryki, warkoty 
i krzyki stworzeƒ ze Zwierzyƒca s∏ychaç w ca∏ym mieÊcie, 
a w po∏àczeniu z kakofonià wyl´garni powstaje op´taƒczy 
wprost ha∏as.

Pomys∏ na przygod´
Sabota˝yÊci otworzyli klatki Spaczonego Zwierzyƒca, 
uwalniajàc dziesiàtki zmutowanych i przekszta∏conych 
bestii prosto na ulice Piekielnej Otch∏ani. Potwory 
rozpierzch∏y si´ i ka˝dy z nich sieje zniszczenie w mieÊcie. 
KtoÊ musi opanowaç monstra, zanim dotrà do wyl´garni, 
gdzie z pewnoÊcià zak∏ócà prac´ mistrzów mutatorów.

Pod-Altdorf
Po∏o˝enie: Pod stolicà Imperium, Altdorfem.
Populacja: 120 tys., w∏àcznie ze zniewolonymi robotnikami
Produkcja: Wysoka liczebnoÊç ludzkiej populacji 

Altdorfu umo˝liwia dokonywanie porwaƒ ludzi 
w biedniejszych cz´Êciach miasta, dzi´ki czemu 
sta∏o si´ ono pierwszorz´dnym miejscem do 
pozyskiwania niewolników przeznaczonych 
do pracy. Skaveƒskie klany z Pod-Altdorfu, 
szczególnie klan Skaul, zapewniajà sobie 
dodatkowe zyski, sprzedajàc narkotyki ludzkim 
kupcom i przemytnikom. ¸apownictwo i intrygi 
polityczne w stolicy Imperium pozwalajà 
skavenom na pos∏ugiwanie si´ szanta˝em 
i zapewniajà doÊç ∏atwà kontrol´ nad ludzkimi 
politykami.

Powiàzania z klanami: Skryre (33%), Eshin (28%), 
Moulder (15%), Pestilens (12%), Skab (6%), 
Mors (4%), Skaul (3%)

Miasto pod Altdorfem szczyci si´ jednà z najwi´kszych 
populacji w Pod-Imperium, ale brak êróde∏ spaczenia 
w okolicy sprawia, ˝e nigdy nie odbierze Skavenblight 
miana najwi´kszego miasta skavenów. O w∏adz´ w Pod-
Altdorfi e walczy kilka klanów, jednak wi´kszoÊç wp∏ywów 
zachowujà Skryre. Wi´cej informacji o Altdorfi e mo˝na 
znaleêç w dodatkach Wie˝e Altdorfu oraz Dziedzictwo 
Sigmara.

Pomys∏ na przygod´
Przeciwnicy prominentnego m´˝a stanu opuszczajà scen´ 
politycznà Altdorfu, a ci, którzy tego nie czynià, cz´sto sà politycznà Altdorfu, a ci, którzy tego nie czynià, cz´sto sà 
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Skaveƒskie samice
„Niewielu je widzia∏o i rozpozna∏o, czym sà. Byç mo˝e 
to klucz do zniszczenia skavenów, bowiem bez samic 
jak˝e mog∏yby si´ mno˝yç? Tym niemniej samice 
skavenów rzeczywiÊcie istniejà. Trzymane sà oddzielnie 
i zap∏adniane w razie potrzeby przez te samce, które 
otrzyma∏y prawo, by si´ do nich zbli˝yç. Mioty 
m∏odych rodzà si´ w wyl´garniach, a ich matki ˝yjà 
w bezustannym cyklu zap∏adniania i porodu.”

– Steffan Paulus Adelhof, uczony z Wolfenburga

„Nie ma skaveƒskich samic. Sà tylko skaveƒskie 
matrony.”

– Skreelin Thurntik, Szary Prorok

Powszechnym nieporozumieniem dotyczàcym 
skavenów jest przekonanie, ˝e wszystkie sà p∏ci m´skiej. 
Kwestia, skàd si´ biorà szczuroludzie, jest szeroko 
dyskutowana wÊród nielicznych uczonych, którzy 
wykazujà zainteresowanie tym gatunkiem, i wysuwane 
sà liczne absurdalne teorie na ten temat. Jednà z nich jest 
twierdzenie, ˝e skaveny rodzà si´ bezpoÊrednio z Chaosu, 
podczas gdy inne g∏osi, ˝e to tylko zwyk∏e szczury, 
zmutowane na skutek ciàg∏ego oddzia∏ywania spaczenia. 
Prawda jest taka, ˝e skaveƒskie samice faktycznie istniejà, 
ukryte w g∏´biach Pod-Imperium.

S∏u˝à wy∏àcznie rozmna˝aniu tego plugawego gatunku i sà 
tylko po cz´Êci Êwiadome tego, co si´ wokó∏ nich dzieje. 
Ciàg∏e za˝ywanie wyrabianych ze spaczenia narkotyków, 
rozpoczynane w m∏odym wieku, utrzymuje je w ignorancji 
wobec wydarzeƒ w Pod-Imperium. Sà do tego stopnia 
odizolowane od reszty swej rasy, ˝e nie potrafi à nawet 
pos∏ugiwaç si´ j´zykiem w∏asnego gatunku, nie sà te˝ 
zdolne do czegokolwiek poza rodzeniem potomstwa... 
a przynajmniej tak uwa˝ajà skaveny-samce.

Skrytobójcy
„Sprzedajà swe us∏ugi ka˝demu, kto zgodzi si´ zap∏aciç 
koszmarnie wysokà cen´. Doskonalili swoje przekl´te 
umiej´tnoÊci na Dalekim Wschodzie, dlatego wydajà si´ 
tak obcy w naszych cywilizowanych oczach. A jednak 
ich metody sà nader skuteczne. Nawet go∏e r´ce tych 
potwornych zabójców sà równie efektywne jak miecz, 
gdy uderzajà niczym w´˝e w ciemnoÊciach. Kto zostanie 
przez nich wybrany na cel, ju˝ nale˝y do Królestwa 
Morra, bowiem nic ju˝ wtedy nie jest w stanie go 
ocaliç.”

– Steffan Paulus Adelhof, uczony z Wolfenburga

„Wszystkie klany strach-l´kajà si´ skrytobójców. 
ZazdroÊç-nienawidzà ich za moc-si∏´. Zabójcy bij-
zabijajà skaveny i wiele ludzików. Dla Panów Rozk∏adu 
skrytobójcy sà du˝o-cennymi narz´dziami, których nie 
mo˝na trwoniç jak n´dznych-s∏abych klanbraci.”

– Skreelin Thurntik, Szary Prorok

Skrytobójcy z klanu Eshin zawdzi´czajà swoje umiej´tnoÊci 
d∏ugim latom treningu i odpowiadajà za niezliczone 
przypadki ohydnych morderstw. Do tej elitarnej grupy 
nale˝y wiele budzàcych trwog´ skavenów, jakie przemykajà 
po Pod-Imperium. To mistrzowie trucizn i walki wr´cz, 
którzy w pe∏ni opanowali metody skradania si´ i spiskowania. 
Wynajmujà swoje us∏ugi dowolnemu skaveƒskiemu 
wodzowi, który spe∏ni ich wygórowane wymagania p∏acowe. 
Oferujà je nawet ludziom, którzy wiedzà, gdzie o nich pytaç 
i którzy zapewnià odpowiednie wynagrodzenie.

Rada Trzynastu cz´sto zatrudnia skrytobójców Eshin do 
realizacji swoich planów. Utrzymywanie w∏adzy wymaga 
precyzyjnie zaplanowanych dzia∏aƒ i wzbudzania strachu, 
który mo˝e zapewniç tylko skrytobójca. W efekcie Eshin 
otrzymali status tajnej policji dzia∏ajàcej na zawo∏anie 
Panów Rozk∏adu. Klan jest tego Êwiadomy i byç mo˝e 
nieco zbyt zadufany w sobie z powodu swoich wp∏ywów. 
Dopóki jednak pozostajà u˝yteczni dla Rady, skrytobójcy 
z klanu Eshin pozostajà nietykalni.

Szarzy Prorocy
„Najbardziej oddani s∏udzy Rogatego Szczura znani sà 
jako Szarzy Prorocy. Wychowywani od urodzenia, by 
s∏u˝yç swemu bluênierczemu panu, Szarzy Prorocy to 
duchowi doradcy skaveƒskich legionów. Porozumiewajà 
si´ ze swym rogatym bóstwem, udzielajà rad, a czasami 
nak∏aniajà przywódców, by realizowali ich w∏asne intrygi 
i plany. Któ˝ sprzeciwi si´ woli boga? Kto zaryzykuje 
gniew Rogatego Szczura, ignorujàc jego wys∏anników?”

– Steffan Paulus Adelhof, uczony z Wolfenburga– Steffan Paulus Adelhof, uczony z Wolfenburga
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Szczurogry
„Szczurogry nie sà naprawd´ skavenami, ale i tak 
stanowià wynaturzenie. Podczas mych podró˝y widzia∏em 
tylko jednego z nich i jest to wspomnienie, które 
próbuj´ wymazaç z pami´ci. Ka˝dy ze szczurogrów 
hodowanych w jamach mistrzów cia∏okszta∏towania 
ró˝ni si´ od innych, a jednak wszystkie ∏àczy doÊç 
podobieƒstw, by je ∏atwo rozpoznaç. Pop´dzane przez 
poganiaczy z klanu Moulder szczurogry stanowià 
skuteczne narz´dzie wojenne. JeÊli jednak pozostawi si´ 
je samym sobie, równie dobrze mogà zaczàç po˝ywiaç 
si´ na pobliskich Êmieciach, jak ruszyç do zabijania 
skavenów albo ich wrogów.”

– Steffan Paulus Adelhof, uczony z Wolfenburga

„Szczurogry du˝o-zabij. Twardo-silne, ale trudne do 
opanowania i tylko poganiacze u˝ywajà ich dobrze-dobrze.”

– Skreelin Thurntik, Szary Prorok

Jednym z najwi´kszych osiàgni´ç klanu Moulder by∏o 
udane wyhodowanie tak zwanych szczurogrów. 
Z pewnoÊcià w ˝y∏ach tych niesamowitych stworów 
p∏ynie odrobina skaveƒskiej krwi, ale tylko klan Moulder 
wie, jakie inne czynniki zapewni∏y szczurogrom si∏´, 
zaciek∏oÊç i ˝ar∏ocznoÊç. Chocia˝ wszystkie majà 
pewne cechy wspólne, nie ma dwóch szczurogrów 
identycznych pod wzgl´dem fi zycznym. Mutacje 
wywo∏ywane przez mistrzów cia∏okszta∏towania 
nadajà obiektom doÊwiadczalnym ró˝norakie kszta∏ty, 
rozmiary i umiej´tnoÊci. Niektóre sà nawet chirurgicznie 
modyfi kowane i wyposa˝ane we wszczepionà broƒ, cz´sto 
b´dàcà eksperymentalnymi wytworami klanu Skryre.

Ka˝dy szczurogr przechodzi pewnego rodzaju tresur´, która 
polega na bezustannym udziale w Êmiertelnych pojedynkach 
z innymi plugawymi tworami klanu Moulder. Sà uczone 
pos∏uszeƒstwa wobec swoich poganiaczy i przyzwyczajajà 
si´ do gwa∏townej walki. Mogà pojàç pewne podstawy 
taktyki i strategii, o ile nie zapomnà zbyt skomplikowanych 
nauk po dniu sp´dzonym w swych zagrodach. Pomimo 
przewagi fi zycznej, szczurogry posiadajà tylko szczàtkowà 
samoÊwiadomoÊç. Bez sta∏ego nadzoru poganiaczy z klanu 
Moulder wa∏´sajà si´ bez celu po polu bitwy, zatrzymujàc si´ 
tylko po to, by pochwyciç przekàsk´ albo rozerwaç gard∏o 
dowolnej ˝ywej istocie, która mia∏a nieszcz´Êcie przyciàgnàç 
na krótkà chwil´ uwag´ stwora.

Szturmoszczury
„Okryte czarnym futrem skaveny od urodzenia 
wychowywane sà na doskona∏ych wojowników. åwiczone, 
by walczyç i jeÊli trzeba, zginàç na rozkaz, szturmoszczury 
sà wyposa˝ane w najlepszà broƒ i pancerze, jakie mogà im 
zaoferowaç Panowie Rozk∏adu. Na polu bitwy nie majà 
sobie równych, poniewa˝ sà od ma∏ego przyuczane do 
bitwy i karmione krwià swoich wrogów.”

– Steffan Paulus Adelhof, uczony z Wolfenburga

„Có˝ trzeba mówiç o mych braciach? JesteÊmy 
wybraƒcami naszego boga, prawdziwego Pana Rozk∏adu, 
którego siedzisko zawsze-zawsze pozostaje zaj´te w Radzie 
Trzynastu. Inne siedziska mogà przechodziç z ràk do ràk, 
ale Jego zawsze pozostaje i nikt-nikt inny nie ma do niego 
prawa. Og∏aszamy Jego prawd´. S∏yszymy Jego myÊli. 
Znamy Jego cel. JesteÊmy przewodnikami naszego ludu, 
duchowym kompasem, który wiedzie-prowadzi go ku 
przeznaczeniu jako zabij-panów Êwiata.”

– Skreelin Thurntik, Szary Prorok

Duchowymi przywódcami skavenów sà Szarzy Prorocy. 
Ci szczuroludzie o szarych lub bia∏ych futrach rodzà si´ 
z maleƒkimi rogami, które wraz z barwà sierÊci naznaczajà ich 
jako wybraƒców Rogatego Szczura. Odizolowani od reszty 
Pod-Imperium, szkolà si´ w opanowaniu Tradycji Spaczenia. 
Wi´kszoÊç czasu sp´dzajà na modlitwach do swego rogatego 
bóstwa, proszàc o jego ∏ask´ i przewodnictwo.

Chocia˝ kariera Szarych Proroków mo˝e wydawaç si´ 
niezbyt niebezpieczna, w istocie jest równie groêna jak 
droga, którà kroczà inne skaveny w Pod-Imperium, a byç 
mo˝e nawet jeszcze groêniejsza. Wielu adeptów ginie 
podczas nauki, g∏ównie z powodu knowaƒ kolegów, gdy˝ 
rywalizacja mi´dzy nimi jest znacznie bardziej zaciek∏a 
ni˝ mi´dzy zwyk∏ymi skavenami. JeÊli przetrwajà nauk´, 
stajà si´ najbardziej niebezpiecznymi ze wszystkich 
szczuroludzi. Na zakoƒczenie muszà przejÊç przez 
Labirynt Rogatego Szczura, by odbyç pe∏nà inicjacj´ jako 
Szarzy Prorocy, a jeÊli tego dokonajà, dowiodà swego 
powo∏ania, by kierowaç (niektórzy powiedzieliby, ˝e 
rzàdziç) spo∏eczeƒstwem skavenów.

Jednym z najwi´kszych osiàgni´ç klanu Moulder by∏o 

wie, jakie inne czynniki zapewni∏y szczurogrom si∏´, 
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Chy˝obieg
Wymagany poziom mocy: 14
Czas rzucania: akcja
Sk∏adnik: skalp elfa (+2)
Czas trwania: 1 minuta (6 rund) plus jedna dodatkowa 

runda za ka˝dy punkt uzyskanej mocy powy˝ej 
wymaganego poziomu mocy

Opis: Skaven uzyskuje zdolnoÊç poruszania si´ 
w zwi´kszonym tempie. W trakcie trwania czaru 
jego SzybkoÊç wzrasta o wartoÊç jego Magii.

Ropiejàce rany
Wymagany poziom mocy: 14
Czas rzucania: akcja
Sk∏adnik: brudny pazur goblina (+2)
Opis: Skaven sprawia, ˝e zadawane przeciwnikowi rany 

stajà si´ paskudnie zainfekowane. Ropiejàce rany 
to magiczny pocisk o zasi´gu 24 metrów. JeÊli trafi  
w postaç, która otrzyma∏a ju˝ przynajmniej jedno 
trafi enie krytyczne, w jej rany wdaje si´ zaka˝enie, 
które utrzymuje si´ przez 7 dni. Ofi ara nie leczy ran 
w normalny sposób i otrzymuje modyfi kator -10 
do wszystkich cech g∏ównych. Postacie posiadajàce 
umiej´tnoÊç leczenie mogà skróciç czas trwania tej 
choroby wed∏ug normalnych zasad, ale trudnoÊç 
testu leczenia wykonywanego w tym celu roÊnie do 
poziomu Wymagajàcego (-10).

Rój szkodników
Wymagany poziom mocy: 14
Czas rzucania: akcja podwójna
Sk∏adnik: kràg sera dobrej jakoÊci (+2)
Czas trwania: liczba rund równa wartoÊci Magii czarownika
Opis: Skaven przywo∏uje mas´ ˝ar∏ocznych szczurów, 

które ca∏ym rojem atakujà jego przeciwników. 
Ka˝da postaç w promieniu 5 metrów od czarownika 
otrzymuje trafi enie z Si∏à 1 w ka˝dej rundzie, gdy 
jest atakowana przez rój. W nast´pnej rundzie rój 
szczurów przemieszcza si´ o 12 metrów w kierunku 
wskazanym przez czarownika. Potem skaven traci 
nad nim kontrol´ i w kolejnych rundach rój przesuwa 
si´ w losowym kierunku.

Futro skrytobójcy
Wymagany poziom mocy: 16
Czas rzucania: akcja
Sk∏adnik: skóra kameleona (+2)
Czas trwania: liczba minut równa wartoÊci Magii 

czarownika
Opis: Przywo∏ujàc wiecznie zmieniajàcà si´ energi´ 

spaczenia, skaven przekszta∏ca struktur´ w∏asnego 
futra, by zmienia∏o kolor zale˝nie od otoczenia. Gdy 
czarownik stoi w idealnym bezruchu, otrzymuje 
modyfi kator +30 do testów ukrywania si´.

Zaraêliwe tchnienie
Wymagany poziom mocy: 16
Czas rzucania: akcja
Sk∏adnik: pa∏eczka kadzid∏a ze spaczenia, zapalona na obu 

koƒcach (+2)
Opis: Skaven wydycha zaraêliwy, trujàcy ob∏ok prosto 

w swoich wrogów. D∏ugoÊç wydychanej chmury 
wynosi 16 metrów, zaÊ szerokoÊç od 1 metra przy 
czarowniku do 5 metrów na koƒcu. Ka˝da postaç 
w tym zasi´gu musi wykonaç udany Wymagajàcy 
(-10) test OdpornoÊci, w przeciwnym razie 
otrzymuje trafi enie z Si∏à 4, bez uwzgl´dnienia 
Wytrzyma∏oÊci i pancerza. Czarownik jest odporny 
na w∏asne zaraêliwe tchnienie.

Spaczeniowa burza
Wymagany poziom mocy: 18
Czas rzucania: akcja podwójna
Sk∏adnik: podobizna Rogatego Szczura wyryta w miedzi (+2)
Opis: Czarownik wywo∏uje burz´ spaczeniowych gromów 

w dowolnym miejscu w zasi´gu 48 metrów. Stworzona 
z czystej energii spaczenia i zasilana z∏owrogà mocà 
Rogatego Szczura burza mo˝e pojawiç si´ w dowolnym 
miejscu, nawet pod ziemià. Ka˝da postaç w promieniu 
5 metrów od wskazanego miejsca otrzymuje trafi enie 
z Si∏à 5. Za ka˝dà „1” wyrzuconà na kostce podczas 
okreÊlania uzyskanego poziomu mocy, czarownik 
otrzymuje trafi enie z Si∏à 3, z powodu utraty kontroli 
nad wy∏adowaniem energii spaczeniowej.
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Opisany w Ksi´dze Zasad status plemienny (knuja, 
si∏acza i wodza) wystarczy na potrzeby wi´kszoÊci 

przygód, w których skaveny sà wrogami Bohaterów 
Graczy, jednak˝e odgrywajàc szczuroludzi gracze 
powinni mieç taki sam dost´p do ró˝nych profesji, jak 
w przypadku odgrywania postaci innych ras. 
W przypadku „pospolitego” skavena nale˝y wylosowaç 
profesj´ poczàtkowà przy pomocy Tabeli 6-5: Profesja 
poczàtkowa. JeÊli wylosowana zosta∏a profesja 
zastrze˝ona dla jakiegoÊ klanu, a Bohater nie nale˝y do 
niego, wówczas zaczyna gr´ jako niewolnik nale˝àcy do 
tego klanu (na przyk∏ad jeÊli BG nale˝y do klanu Skaar 
i wylosuje pos∏aƒca nocy, staje si´ niewolnikiem klanu 
Eshin). Skaveny „wybrane” zaczynajà gr´ jako uczniowie 
Szarych Proroków, zaÊ „silne” jako czarnoszczury. 
Gracze powinni si´ upewniç, czy MG zezwoli na u˝ycie 
tych profesji.

W poni˝szych opisach profesji zdolnoÊci oznaczone * 
sà nowe i zosta∏y opisane w dalszej cz´Êci rozdzia∏u. 
W Dodatku: Przyk∏adowe skaveny podano gotowe do 
wykorzystania wspó∏czynniki poszczególnych profesji.

Profesje podstawowe
Czarnoszczur
Opis: Czarnoszczury to 
ogólna kategoria, do której 
nale˝à te skaveny, które rodzà 
si´ ci´˝sze, wi´ksze i znacznie 
silniejsze od zwyk∏ych 
szczuroludzi. Majà ciemne, 
a czasem nawet ca∏kowicie 
czarne futro 
i groêny wyglàd. 
Niemal wszystkie 
czarnoszczury 
pragnà do∏àczyç 
do szeregów s∏awnych 
szturmoszczurów. Zanim 
to nastàpi, strzegà uczniów 
Szarych Proroków, szponow∏adów i innych niezbyt wa˝nych 
osób.

— Czarnoszczur —
Cechy Główne

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

+10 — +5 +5 +10 — +5 —

Cechy Drugorz´dne

A ˚yw S Wt Sz Mag PO PP

— +2 — — — — — —

Umiej´tnoÊci: unik, zastraszanie
ZdolnoÊci: bijatyka, broƒ specjalna (dwur´czna), niezwykle 

odporny albo szybki refl eks, silny cios, twardziel

Wyposa˝enie: broƒ dwur´czna, lekki pancerz (skórzana 
kurta i skórzany he∏m)

Profesje wst´pne: brak
Profesje wyjÊciowe: banita, gladiator, najemnik, 

szturmoszczur

Czciciel zarazy
Opis: Czciciele zarazy stanowià 
trzon armii klanu Pestilens. 
Bez szemrania s∏uchajà 
wynaturzonych nauk 
kap∏anów zarazy. 
To brudne i chore 
istoty, cz´sto n´kane 
paso˝ytami 
i zainfekowane jakàÊ 
paskudnà, gnijàcà 
zarazà. Wi´kszoÊç 
czcicieli zarazy 
pada ofi arà swoich 
chorób, zanim jeszcze 
zmierzà si´ z wrogiem w bitwie. ¸atwo ich rozpoznaç, 
poniewa˝ owijajà si´ brudnymi banda˝ami i otaczajà ich 
chmary much, które ˝erujà na tr´dowatej skórze.

Uwagi: T́  profesj´ mogà wykonywaç tylko cz∏onkowie 
klanu Pestilens.

— Czciciel zarazy —
Cechy Główne

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

+10 — +5 +10 +5 — +10 +5

Cechy Drugorz´dne

A ˚yw S Wt Sz Mag PO PP

— +2 — — — — — —

Umiej´tnoÊci: nauka (teologia), skradanie si´, sztuka 
przetrwania, ukrywanie si´, unik, wiedza (skaveny), 
wspinaczka

ZdolnoÊci: groto∏az, nieustraszony, odpornoÊç na choroby, 
sza∏ bojowy

Wyposa˝enie: 2 sztuki broni jednor´cznej, choroba (wybór 
MG), larwy, 3k10 much

Profesje wst´pne: klanbrat
Profesje wyjÊciowe: diakon zarazy, fanatyk, kadzielnik, 

niewolnik, oprawca, szponow∏ad 

Harcownik
Opis: Nielicznym 
klanbraciom klanu 
Skryre powierza 
si´ tak wa˝ny or´˝, jak 
kule trujàcego wichru lub 
spaczeniowa broƒ palna. 

—  Profesje skavenów —

Czarnoszczur
: Czarnoszczury to 

ogólna kategoria, do której 
nale˝à te skaveny, które rodzà 
si´ ci´˝sze, wi´ksze i znacznie 
silniejsze od zwyk∏ych 
szczuroludzi. Majà ciemne, 
a czasem nawet ca∏kowicie 

do szeregów s∏awnych 
szturmoszczurów. Zanim 

Czciciel zarazy
: Czciciele zarazy stanowià 

trzon armii klanu Pestilens. 
Bez szemrania s∏uchajà 

si´ tak wa˝ny or´˝, jak 
kule trujàcego wichru lub 
spaczeniowa broƒ palna. 
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– i skupienie si´ na bie˝àcej misji. Mimo to powszechne 
w ca∏ym Pod-Imperium przypadki zdrady zdarzajà si´ tak˝e 
w obr´bie klanu. A postacie skavenów powinny zmagaç si´ 
o uzyskanie silniejszej pozycji i wi´kszej w∏adzy.

Silny przywódca
Pewnym sposobem przywo∏ania skaveƒskich BG do 
porzàdku jest danie im silnego przywódcy, którego mogà 
szanowaç albo nienawidziç. Lider mo˝e nakazywaç im 
lojalnoÊç wobec siebie nawzajem, b´dzie te˝ oczekiwa∏, 
˝e b´dà lojalni wobec niego. Mo˝e im nawet zagroziç 
Êmiercià lub torturami, jeÊli zlekcewa˝à wi´zy ∏àczàce 
grup´. Chocia˝ l´k przed prze∏o˝onymi cz´sto 
powstrzymuje skaveny przez podwa˝aniem ich autorytetu, 
mo˝e tak˝e wzbudzaç uczucie nienawiÊci wobec nich. 
Zjednoczeni wspólnà myÊlà szczuroludzie, którzy byli 
wykorzystywani i dr´czeni przez swoich przywódców, 
mogà czasami si´ zbuntowaç i odzyskaç kontrol´ nad 
w∏asnym przeznaczeniem. Chocia˝ nale˝y zach´caç do 
takich tendencji, szczególnie ze wzgl´du na potencja∏ 
fabularny, jaki oferujà, powinny byç tak˝e traktowane jako 
cele dalekosi´˝ne. Gdy silny przywódca zostanie usuni´ty, 
graczom odgrywajàcym skaveny pozostanie tylko walka 
mi´dzy sobà nawzajem.

Wszyscy sà niezb´dni
W tym scenariuszu ka˝da postaç ma pewnà umiej´tnoÊç 
lub specjalnoÊç niezb´dnà dla przetrwania grupy. Utrata 
jednego lub wi´cej tych atutów oznacza zmniejszenie 
szansy dru˝yny na przetrwanie, co znaczy tak˝e, ˝e 
skaveny, które nie wspó∏pracujà dobrze ze sobà, ryzykujà 
w∏asne ˝ycie. Nale˝y podkreÊlaç wartoÊç ka˝dego 
cz∏onka grupy. Najlepiej zrobiç to, stawiajàc przed grupà 
przeszkody, których pokonanie wymaga wykorzystania ich 
indywidualnych zdolnoÊci. Stale przypominaj im, ˝e ka˝da 
postaç jest niezb´dna, by przetrwali wszyscy.

Polityka
JeÊli BG nale˝à do ró˝nych klanów, zwiàzki mi´dzy klanami 
powa˝nie ucierpià, gdy Bohaterowie zacznà si´ nawzajem 
zabijaç i kaleczyç. Interakcjom mi´dzy klanami cz´sto 
wiele brakuje do doskona∏oÊci (delikatnie mówiàc) i nawet 
niewielka zniewaga mo˝e doprowadziç do otwartego 
konfl iktu. W celu zapobie˝enia takim wypadkom, ∏atwiej 
jest poÊwi´ciç pojedynczego osobnika – na przyk∏ad tego, 
który zdradzi∏ lub zamordowa∏ innego skavena – ni˝ 
zaryzykowaç wojn´. Dla grupy skavenów oznacza to, ˝e 
ryzykujà gniew swoich panów, gdyby zacz´∏y walczyç 
mi´dzy sobà, szczególnie jeÊli takie sprzeczki doprowadzà 
do czyjejÊ Êmierci. JeÊli dostanà wyraêny nakaz, by 
utrzymywaç pokój, jest wi´ksza szansa na to, ˝e nie zacznà 
si´ wzajemnie zabijaç. Przynajmniej nie otwarcie.

Przygody ze skavenami
Skaveny doÊç schematycznie postrzegajà Êwiat, wszystko 
jest dla nich albo czarne, albo bia∏e. Uwa˝ajà siebie za ras´ 

panów, którym mroczny bóg przeznaczy∏ zaw∏adni´cie 
Êwiatem na powierzchni. W mi´dzyczasie stale n´kajà je 
intrygi i knowania innych skavenów, wi´c muszà przetrwaç 
podst´py w∏asnych kamratów, by osiàgnàç sukces w dniu 
Wielkiego Wyniesienia.

W poszukiwaniu statusu
Status jest wszystkim. Skaven marzy o w∏adzy i wielkoÊci, 
o tym, ˝e b´dzie wychwalany i szanowany przez swoich 
rodaków, zaÊ wÊród wrogów wzbudzi l´k i respekt. 
W wi´kszoÊci przypadków te szalone marzenia pozostajà 
niezrealizowane. W Êwiecie wype∏nionymi milionami innych 
szczuroludzi, b´dàcych potencjalnymi rywalami, pojedynczy 
osobnik nie ma wielkich szans na osiàgni´cie wysokiej pozycji.

Skaveny, które na w∏asnà r´k´ podejmà si´ poszukiwania 
przygód, w rezultacie dà˝à do zwi´kszenia w∏asnego 
presti˝u. Majàc choçby najmniejszà okazj´, by poprawiç swój 
los (sposobami uczciwymi albo nikczemnymi), ka˝dy skaven 
wykorzysta jà bez wahania. Presti˝ i status sà dla skavena 
cenniejsze ni˝ z∏oto, skarby czy klejnoty (chocia˝ oczywiÊcie 
nie tak cenne jak spaczeƒ). Ich znaczenie zwiàzane jest 
przede wszystkim ze zwi´kszeniem w∏adzy zdobywcy.

Pod tym wzgl´dem skaveƒscy poszukiwacze przygód 
ró˝nià si´ od swoich bezw∏osych odpowiedników. Podczas 
gdy ludzie, krasnoludy i elfy ryzykujà ˝yciem dla bogactwa 
i fortuny, skaveny nie sà tym zainteresowane. Nagrody 
w postaci awansu i przywilejów szybciej przykujà uwag´ 
skavena ni˝ z∏ota korona lub wysadzane klejnotami ber∏o 
– chyba ˝e te przedmioty zwi´kszà szans´ szczurocz∏eka na 
zdobycie wy˝szego statusu albo pogn´bienie rywali.
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W poszukiwaniu spaczenia
Skaveny nie u˝ywajà waluty, a rzeczà najbardziej do niej 
podobnà jest w ich spo∏eczeƒstwie spaczeƒ, który jest dla 
szczuroludzi wszystkim. Stanowi cz´Êç magii, technologii 
oraz ˝ycia. Skaveny walczy∏y w wielu wojnach o spaczeƒ: 
od bitew w walàcych si´ uliczkach Mordheim po obsiane 
trupami pola Sylvanii. Dla tego zielonkawego kamienia 
skaveny zaryzykujà wszystko.

Nie z∏oto, nie srebro, nie drogie klejnoty, czy inne dobra 
materialne, ale to w∏aÊnie spaczeƒ ma najwy˝szà wartoÊç dla 
skavenów. Zrobià wszystko, by zdobyç nawet niewielkà jego 
iloÊç. Obrót tym towarem to jeden z g∏ównych czynników 
motywujàcych w ca∏ym spo∏eczeƒstwie. Aby go zdobyç, 
przywódcy mogà wysy∏aç dru˝yny na misje samobójcze, 
nawet jeÊli nie udowodniono ponad wszelkà wàtpliwoÊç, ˝e 
spaczeƒ rzeczywiÊcie znajduje si´ we wskazanym miejscu.

Skaveny przeciwko Chaosowi
Chocia˝ skaveny stanowià ucieleÊnienie Chaosu, same 
postrzegajà si´ przede wszystkim jako narz´dzia Rogatego 
Szczura. Si∏y Chaosu i wyznawcy Niszczycielskich Pot´g, 
którzy pragnà w ich imieniu zniewoliç Êwiat, to jeszcze jedna 
przeszkoda na drodze ku Wielkiemu Wyniesieniu i one tak˝e 
muszà zostaç z czasem pokonane. Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e 
Chaos pragnie rozszerzyç swojà dominacj´ nad Êwiatem na 
powierzchni, jest coraz bardziej prawdopodobne, ˝e w koƒcu 
zetrze si´ z armiami Pod-Imperium. Skaveƒskie dru˝yny 
mogà byç wysy∏ane na misje, by dokonywaç zwiadu lub 
szpiegowaç posuni´cia si∏ Chaosu, albo otrzymywaç zadanie 
bezpoÊredniego wiàzania ich walkà. Alternatywnie mogà tak˝e 
zawiàzywaç dogodne sojusze ze s∏ugami Chaosu, szczególnie 
gdy majà szans´ skutecznie ich os∏abiç i ostatecznie odnieÊç 
zwyci´stwo, które oczywiÊcie jest tylko kwestià czasu.

Skaveny przeciwko skavenom
Oprócz walki z innymi rasami, skaveny zaciekle 
rywalizujà mi´dzy sobà. W tej rozgrywce s∏abi muszà 
ustàpiç miejsca silnym. Gdy pozostanà ju˝ tylko 
oni, wyjdà na powierzchni´ i podbijà ludy, które 
przeciwstawia∏y im si´ od tysiàcleci. Zanim jednak 
ten dzieƒ nastàpi, muszà walczyç mi´dzy sobà. Na 
codziennych konfliktach i wewn´trznych zmaganiach, 
powszechnych w Pod-Imperium, mo˝na oprzeç 
mnóstwo przygód.

Pewnym sposobem rozszerzania dominacji klanu jest 
niszczenie s∏abszych klanów, zabieranie ich majàtku 
i niewolenie podbitych. W ten sposób skaveny powi´kszajà 
tymczasowà pot´g´ swojego klanu, rozbudowujàc armie 
i zajmujàc nowe nory, kopalnie oraz sprz´t. Mniejsze 
grupy skavenów mogà byç wysy∏ane, by dokonaç zwiadu 
na tych obszarach przed g∏ównymi si∏ami uderzeniowymi, 
penetrowaç warownie w poszukiwaniu s∏abych punktów 
oraz wejÊç. Czasami atak przewa˝ajàcym liczebnie 
wojskiem nie wchodzi w gr´, a korzystniejsze okazuje si´ 
precyzyjne uderzenie, na przyk∏ad skrytobójczy zamach na 
przywódc´ klanu.

Skaveny przeciwko ca∏emu Êwiatu
Skaveny pragnà ca∏kowicie zaw∏adnàç Êwiatem 
na powierzchni. Ka˝dy, kto nie zostanie zabity 
w pierwszym ataku, trafi do niewoli. Wiele przygód 
dla skaveƒskich dru˝yn mo˝e stanowiç przygotowanie 
do Wielkiego Wyniesienia. Infiltracja ludzkich osad, 
przekupywanie ich przywódców i sianie niezgody 
wÊród wrogich szeregów to zaszczytne misje dla grupy 
skaveƒskich awanturników.

— Przeciwko skavenom —
P rzedstawione poni˝ej pomys∏y na przygody pisane 

by∏y z myÊlà o tradycyjnych poszukiwaczach 
przygód, którzy muszà zmierzyç si´ ze skavenami. 
Jednak˝e ka˝dy pomys∏ da si´ wykorzystaç w kampanii, 
w której Bohaterowie Graczy sà skavenami. W wi´kszoÊci 
przypadków trzeba tylko spojrzeç na scenariusz od drugiej 
strony i nas∏aç graczy odgrywajàcych skaveny na rasy 
˝yjàce na powierzchni i usi∏ujàce przeszkodziç w realizacji 
planów „wybranej rasy”.

Bestia na wolnoÊci
Owoc jednego z eksperymentów klanu Moulder uciek∏, 
albo mo˝e zosta∏ uwolniony celowo, i sieje groz´ w wiejskiej 
spo∏ecznoÊci. Bohaterowie Graczy zostajà zaatakowani 
przez tego potwora albo napotykajà przera˝ajàce rezultaty 
poczynaƒ bestii. WieÊniacy proszà Bohaterów, by 
unieszkodliwili stwora. Na wolnoÊci mo˝e byç tylko jedna 
bestia albo ca∏e ich stado, dzia∏ajàce wspólnie lub osobno. 
T́  przygod´ mo˝na rozegraç tak˝e w scenerii miejskiej, 
szczególnie gdy stwory terroryzujà biednà cz´Êç miasta.

W przypadku dru˝yny skavenów ta przygoda mo˝e byç 
rozegrana niemal bez zmian. Bohaterowie mogà byç 
wynaj´ci przez klan Moulder, by Êledziç dzia∏ania bestii 
i nie dopuÊciç do jej pochwycenia lub Êmierci. Z drugiej 
strony byç mo˝e stwora trzeba ponownie schwytaç 
i Bohaterowie Graczy zostajà wyznaczeni do tego 
w∏aÊnie zadania.

¸owy
Bohaterowie Graczy majà odzyskaç pot´˝ny artefakt, 
dla dobra Imperium albo ich w∏asnych sakiewek. 
W czasie poszukiwaƒ wpadajà na skaveny, które 
zamierzajà dokonaç tego samego. Bez wzgl´du 
na przebieg tej przygody, najwa˝niejsza jest 
interakcja mi´dzy skavenami i ich ludzkimi wrogami. 
W szczególnie interesujàcym zwrocie akcji na miejscu 
mogà pojawiç si´ tak˝e si∏y Chaosu i spróbowaç zbiec 
z poszukiwanym obiektem. Ludzie i skaveny mogà 
nawet nawiàzaç wspó∏prac´, by pokonaç hordy 
Chaosu, a potem ruszà do walki ze sobà.
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—SpaczoÊluz—
Cechy Główne

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

33 0 41 10 5 — — —

Cechy Drugorz´dne

A ˚yw S Wt Sz Mag PO PP

3 36 4 1 1 0 0 0

Umiej´tnoÊci: brak
ZdolnoÊci: brak
Zasady specjalne:

• Bezrozumny. SpaczoÊluz nie posiada Inteligencji, 
Si∏y Woli ani Og∏ady i nigdy nie wykonuje testów 
zwiàzanych z tymi cechami.

• Mutagenny. JeÊli wskutek kontaktu ze spaczoÊluzem 
˚ywotnoÊç postaci spadnie do poziomu 0 lub mniej, 
musi ona natychmiast wykonaç test OdpornoÊci. 
Nieudany test oznacza losowo wybranà mutacj´.

• Po˝eracz metalu. JeÊli atak spaczoÊluzu trafi  
w lokacj´ chronionà przez metalowy pancerz 
(kolczug´ lub zbroj´ p∏ytowà), nie zadaje obra˝eƒ, 
a zamiast tego zmniejsza o 1 Punkty Zbroi na tej 
lokacji. Gdy stwór poch∏onie w ten sposób 12 
Punktów Zbroi, przestaje atakowaç i nieruchomieje 
na 24 godziny. Poszukiwacze przygód mogà zatem 
„pokonaç” stwora, wrzucajàc w ka∏u˝´ Êluzu 
odpowiednià iloÊç metalowych przedmiotów 
lub elementów zbroi (wymaga to ¸atwego testu 
Umiej´tnoÊci Strzeleckich). JeÊli u˝ywasz zasad 
opancerzenia prostego, potwór nasyca si´ po 

os∏abieniu pancerza ci´˝kiego do poziomu Êredniego 
lub Êredniego do poziomu lekkiego. Alternatywnie 
wystarczy tak˝e 150 punktów Obcià˝enia 
w obiektach metalowych albo krew 20 ludzi.

• Âluz. To stworzenie jest raczej fenomenem 
przyrody ni˝ ˝ywà istotà. Jest odporne na Strach, 
Groz´, og∏uszanie, trucizny, choroby i wszelkie 
zakl´cia, zdolnoÊci oraz efekty wp∏ywajàce na 
emocje i umys∏. Mo˝na je zraniç tylko za pomocà 
magicznego or´˝a, zakl´ç lub ognia, aczkolwiek 
niemagiczny p∏omieƒ zadaje tylko 1 punkt obra˝eƒ. 
Wszystkie ataki trafi ajà w korpus stwora i zawsze 
nale˝y korzystaç z zasady Nag∏ej Âmierci. Podczas 
walki Êluz mo˝e wykonaç tylko akcje „zwyk∏y atak”, 
„atak wielokrotny” lub „ruch”.

Zbroja: brak
Punkty Zbroi: korpus 0
Uzbrojenie: wypustki
TrudnoÊç zabicia: Bardzo Du˝a

Szczur olbrzymi
Olbrzymie szczury sà znacznie wi´kszymi krewniakami 
zwyk∏ych szczurów. ˚yjà w kana∏ach pod najwi´kszymi 
miastami Imperium, ale bywajà spotykane tak˝e w innych 
regionach. Podst´pni szczuroludzie cz´sto wykorzystujà je 
jako tanie i ∏atwo zast´powalne si∏y dywersyjne. Olbrzymie 
szczury ˝yjà zwykle w stadach liczàcych po dziesi´ç i wi´cej 
sztuk, preferujàc taktyk´ atakowania w grupie i zagryzania 
swoich ofi ar. Pojedyncze osobniki zwykle unikajà starcia, 
chyba ˝e ich przeciwnik jest ranny lub niezdolny do walki.

—Szczur olbrzymi—
Cechy Główne

WW US K Odp Zr Int SW Ogd

25 0 31 30 42 14 18 5

Cechy Drugorz´dne

A ˚yw S Wt Sz Mag PO PP

1 7 3 3 6 0 0 0

Umiej´tnoÊci: p∏ywanie +10, skradanie si´, 
spostrzegawczoÊç +10, ukrywanie si´

ZdolnoÊci: broƒ naturalna, widzenie w ciemnoÊci, 
wyostrzone zmys∏y

Zbroja: brak
Punkty Zbroi: g∏owa 0, r´ce 0, korpus 0, nogi 0
Uzbrojenie: z´by
TrudnoÊç zabicia: Ma∏a

Szczur zarazy
Nie bez powodu szczury zawsze s∏u˝y∏y jako mi´so 
armatnie, biegnàc w pierwszym szeregu atakujàcych 
skavenów. I chocia˝ ∏àczy je z nimi wiele podobieƒstw, 
skaveny nie majà oporów przed posy∏aniem kolejnych 
fal tych gryzoni prosto na w∏ócznie i miecze wroga. 
Od zawsze te mniejsze i s∏absze stworzenia s∏u˝y∏y 
swoim wypaczonym kuzynom.

TrudnoÊç zabicia
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Nie dawaj wiary kłamstwom. 
Skaveny naprawdę istnieją i wkrótce zniewolą nas wszystkich!

A przynajmniej Imperium chce, byÊmy w to wierzyli. Cz´sto mylone ze zwierzoludêmi, skaveny nie sà bezmyÊlnà hordà dzikich 
bestii, lecz podst´pnà rasà, knujàcà zag∏ad´ Imperium. Tworzà nowe zarazy, produkujà spaczeniowà broƒ i hodujà zmutowane 
potwory, które rojà si´ w tunelach Pod-Imperium. Zagro˝enie inwazjà skavenów nigdy nie 

by∏o bardziej realne. Ksià˝ka „Dzieci Rogatego Szczura” odkrywa sekretny 
Êwiat przera˝ajàcych szczuroludzi, stanowiàc niezb´dny przewodnik po 
wszystkim, co dotyczy tej rasy. Na kartach tego niesamowitego tomu 
znajdziecie to wszystko, o czym chcieliÊcie si´ dowiedzieç.
• Wyczerpujàce informacje o tym, jak skaveny postrzegane 

sà przez mieszkaƒców Imperium i reszty Starego Âwiata.
• Podania, mity i legendy o szczuroludziach.
• Fizjologiczny opis skavenów, z dok∏adnymi uwagami o ró˝nych odmianach wstr´tnych 

szczuroludzi.
• Szczegó∏owà histori´ skavenów oraz ich dokonaƒ i zbrodni.
• Pe∏ny przeglàd skaveƒskiej spo∏ecznoÊci, opisujàcy sposób myÊlenia i dzia∏ania szczuroludzi, 

a tak˝e sposób, w jaki postrzegajà siebie nawzajem oraz pozosta∏e rasy.
• Przeglàd Wielkich Klanów oraz informacje o szeÊciu Wojowniczych Klanach.
• Szczegó∏owe opisy osad skavenów, w∏àcznie z przyk∏adowà norà: Pod-Delberz.
• Nowe typy skaveƒskiej broni, takie jak ostrze ogonowe lub kula trujàcego wichru.
• Dok∏adne zasady dotyczàce skaveƒskiej magii, w∏àcznie z wieloma nowymi 

zakl´ciami, jak iskrzàca zag∏ada oraz hyc-hyc, a tak˝e zasady tworzenia 
i u˝ywania skaveƒskiej technologii.

• Wskazówki do odgrywania postaci skavenów oraz ponad dziesi´ç profesji, 
w tym Szarego Proroka oraz in˝yniera spaczenia.

• Kilka nowych potworów, takich jak koÊciogryz czy szczurza samica.
• Oraz nowà przygod´ autorstwa Chrisa Pramasa, pt. „Niewolnicy przeznaczenia”!

„Dzieci Rogatego Szczura” to doskona∏e uzupe∏nienie dowolnej gry osadzonej w Starym Âwiecie, gdy˝ odkrywa jedno z najwi´kszych 
niebezpieczeƒstw, przed jakimi staje Imperium, a nawet ca∏a ludzkoÊç.
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