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Stosowanie Akcji szermierczych w walce z potworami:
Akcje: Kroki, Praca nóg, Unik, Odskok, Pchnięcie proste / Cięcie

zwykłe, Pchnięcie ze zwodem / Cięcie z zamachu, Pchnięcie pozorne,
Wypad, Wyprzedzenie działają normalnie.

Akcje: Ponowienie, Zbicie, Zasłona / Odbicie, Riposta – działają
tylko w walce z istotami posługującymi się bronią.

W Chaotycznym starciu nie można stosować żadnych Akcji szer-
mierczych.

Wyjaśnienie Atrybutów istot Bestiariusza:
4K20 / 5K20 w każdej turze walki. Niektóre istoty dysponują w

każdej turze walki większą liczbą kości niż człowiek czy większość stwo-
rzeń.

Agresja. Przy spotkaniu z dzikim zwierzęciem (czy bestią) należy
wpierw wykonać test Agresji, aby sprawdzić, czy w ogóle ma ono za-
miar zaatakować. Wynik testu Agresji decyduje tylko o pierwszym
momencie spotkania, zaś dalszy rozwój sytuacji zależy od tego, co bo-
haterowie postanowią i uczynią.

Chaotyczne starcie. W walce z niektórymi stworami nie stosuje
się reguł walki opartych o Akcje szermiercze. W Chaotycznym starciu
w każdej turze walczący z potworem wykonują dwa testy Fechtunku –
pierwszy przesądza o uniku przed ciosami potwora, drugi zaś o trafie-
niu go.

Każdy z walczących rozdziela PT, podany w opisie Chaotycznego
starcia z danym stworem, pomiędzy te dwa testy według własnego uzna-
nia, zwiększając bardziej swoje szanse bądź to w ofensywie, bądź w
defensywie.

Większość stworów posiada dwa atrybuty PT Chaotycznego star-
cia: jeden dla walki z przeciwnikiem, na którym potwór skupił swój
atak, oraz drugi dla walki w tym samym czasie z resztą przeciwników.

Cios łapą. Stwór może zadać Cios łapą tylko w Zwarciu, chyba, że
w opisie zaznaczono inaczej.

BBBBBESTIARIUSZESTIARIUSZESTIARIUSZESTIARIUSZESTIARIUSZ
Demoniczna rana. Wiele demonów zadaje rany, które jątrzą się i

nie chcą goić. Najbliższej nocy ofiara musi wykonać test Wiary o PT 0.
Jeśli go nie zda, otrzyma dodatkową karę +4 PT, spowodowaną przez
magiczną chorobę. Zarażona postać musi wykonywać podobne testy
co noc, dopóki test Wiary nie zostanie zdany - wtedy demoniczne dzia-
łanie rany ustaje.

Groza. W przypadku niektórych, szczególnie przerażających istot,
przy pierwszym spotkaniu z nimi postać musi wykonać test Przeraże-
nia o PT podanym w nawiasie.

Odejście. Poświęcając turę walki demon może wrócić do otchłani
– rozpłynąć się w powietrzu, wniknąć w szczelinę czy też zniknąć w
ciemności

Odporność na zranienie. Aby istota demoniczna odczuła zadaną
jej ranę, walczący musi zdać test Wiary o PT równym liczbie podanej
w nawiasie.

Skok. Udany Skok pozwala zmienić dystans z Bliskiego lub Dale-
kiego na Zwarcie i umożliwić Ugryzienie.

Tratowanie. Bestia może wykonać Akcję Tratowania tylko raz – z
dłuższego rozbiegu. Po jej wykonaniu rozpoczyna się normalna walka
z uwzględnieniem dystansów. Udane Tratowanie oprócz zadanych ran
powoduje Przewrócenie i skrócenie dystansu do Zwarcia.

Ugryzienie. Akcja może być wykonana tylko w Zwarciu, chyba, że
w opisie zaznaczono inaczej. Po udanym Ugryzieniu bestia może trzy-
mać ofiarę zębami i ponawiać automatycznie Ugryzienie zamiast swo-
ich kolejnych Akcji. W tym czasie nie może wykonywać żadnych in-
nych Akcji. Aby ofiara mogła się uwolnić, musi zadać stworowi przy-
najmniej Lekką ranę. Dopóki ofiara się nie uwolni, nie może zwiększyć
dystansu.

Złapanie. Udane Złapanie pozwala zmienić dystans z Bliskiego na
Zwarcie i umożliwić Ugryzienie lub Miażdżenie.
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BBBBBESTIARIUSZESTIARIUSZESTIARIUSZESTIARIUSZESTIARIUSZ D D D D DOMINIUMOMINIUMOMINIUMOMINIUMOMINIUM
Deviria to wszystkie, inne od człowieka stworzenia, żyjące w Do-

minium. Są to istoty pozbawione duszy, pochodzące od bóstw Ciem-
ności i stworzonych przez nie bestii i demonów. Mędrcy dzielą je we-
dług rozmaitych kategorii – ze względu na magiczną i złośliwą, piekiel-
ną naturę, na siłę i wrogość wobec człowieka, albo na pożyteczność i
podatność na udomowienie. Każdy wie, co nazwać można zwierzę-
ciem, a co jest już na tyle dzikie i niebezpieczne, albo magiczne, że
zasługuje na miano bestii. Niektóre zwierzęta są z natury tak podatne
na wpływ człowieka, że mogą stać się nawet jego towarzyszem, jak
pies, albo niezbędnym źródłem pokarmu, jak bydło czy drób. Niektóre
bestie, jak niedźwiedzie, choć trudne do ujarzmienia i nieraz śmiertel-
nie groźne, kierują się prostymi i naturalnymi instynktami, nie zaś nie-
nawiścią do człowieka. Demonami określa się wszystko to, co nie do
końca cielesne – rozmaite niematerialne, czasem niewidzialne istoty,
lub takie, które potrafią zmieniać swoje kształty albo znikać wedle woli.

Ludzie wierzą, że niektóre gatunki dumnych, groźnych i dostoj-
nych zwierząt, jak wilki, niedźwiedzie, dziki czy konie, a nawet orły i
węże, mają swoich władców, zwierzęcych królów, którzy żyją głębo-
ko w najstarszych i nietkniętych ludzką stopą lasach, albo w najbar-
dziej niedostępnych górach. W dawnych czasach poganie czcili owych
władców zwierząt jak bogów, i w istocie, od tych bestii Ciemności wy-
wodzą swój ród całe gatunki. Owe potężne deviria potrafią wydawać
na świat podobne do zwierząt potwory, obdarzone inteligencją i magią,
a przy tym silniejsze i bardziej zwinne. Zarówno demoniczni władcy
zwierząt, jak też rodzone przez nich bestie, przerastają swoimi rozmia-
rami typowego przedstawiciela gatunku, np. demoniczny wilk Mordog,
widziany w starych lasach Beli Derin w Agarii, jest większy od konia.
Bardańczycy opowiadają o potężnych niedźwiedziach, zwanych Ber-
nami. W największych, najgęściej zaludnionych miastach krążą opo-
wieści o olbrzymich, przypominających szczury potworach, kryjących
się w kanałach, zaś w odległej Dorii powszechne są historie o Halat
Hatam, ogromnym dziku, żyjącym w puszczy.

W Dominium występuje też wiele potwornych gatunków, które
Ciemność stworzyła tylko na szkodę człowieka. Przyciąga je tętniące w
ludzkim ciele życie. Prosto z piekła, jak można wnioskować, wypełzły
piekielne psy - zarówno nękające Dorię ghasty, jak i wałęsające się
przy agaryjskim froncie ghule. Na południowych rubieżach, pośród
moczarów rozpleniły się potworności nazywane topielcami – huma-
noidalne lecz bezrozumne, wychudzone olbrzymy o błotnistej skórze,
żerujące na wszystkim, co da się utopić.

Demoniczne pająki są zmorą zarówno północy, jak też Półwyspu
Pazura i centrum Dominium. Kord sąsiaduje z pogańskimi krainami,
gdzie powszechne są kulty olbrzymich pająków, wśród których cesar-
scy badacze wyróżniają wiele gatunków, w tym inteligentnych oraz ob-
darzonych magicznymi właściwościami. W cynazyjskich skałach drążą
swoje gniazda podobne do pająków istoty gustujące w ludzkim mięsie,
zaś w lasach całego Dominium natknąć się można na mroczniki, pają-
ki zasnuwające okolicę ciemnością.

To wszystko jednak jest niczym w porównaniu z istotami znany-
mi z imienia, nie należącymi do żadnego gatunku, a opisywanymi
przez legendy i opowieści mieszkańców danej krainy. Lokalne bóstwa,
upiory, demony, bestie, potwory, czarownicy, wampiry – każda z tych
maszkar kryje się w niedostępnych dla człowieka miejscach i co pe-
wien czas daje o sobie znać. Wszyscy słyszeli o Wampirze z Grande,
siejącym grozę co kilka lat, i tylko jesienią. Podobno, gdy tylko się na
niego spojrzy, potwór ten przybiera postać drewnianej kukły. Stalowy
Pająk, ssący krew stwór, ponoć żyje w kanałach pod ragadańskim Hil-
lfolk, drążąc korytarze wprost pod domy mieszkańców. Niemal każde
miasto, las czy góry ma swojego potwora, zaś miejscowi pouczają się
nawzajem, co należy robić, by się odeń ustrzec. Czasem to tylko legen-
dy i nic więcej. I niestety, nawet dziś zdarza się, że ludzie czczą w ta-
jemnicy owe potwory i wznoszą im świątynie. Wiele z tych istot żyje
obok ludzi już od wielu wieków, a czasem nawet tysiącleci i do dziś nie
udało się nikomu wyjaśnić ich tajemnicy, czy też wytropić legowisk,
unicestwić albo odegnać do piekieł.

Prawdziwą zmorą świata są demony wszelkiego rodzaju, począw-
szy od wszechobecnych eterycznych robaków, które wypełzły z pie-
kielnych otchłani i mroku, by szeptać złe myśli i zasnuwać dusze cie-
niem, skończywszy zaś na potężnych bóstwach, które na całe szczę-
ście rzadko i z trudem odwiedzają nasz świat. Nazwa “demon” dotyczy
wszystkiego, co nie do końca cielesne. Rozmaite grimuary wprowadza-
ją szczegółowe rozróżnienia – stąd sukuby, zmory, diabły, strzygi, licha
czy duchy opiekuńcze. Jedne demony żyją w świecie ludzi niczym cie-
lesne bestie, włócząc się tu i tam, kryjąc przed świętobliwymi mężami
i nawiedzając nieszczęsne ofiary. Inne przebywają głęboko w piekiel-
nych otchłaniach albo daleko w Valdorze i tylko wola czarownika i
odpowiednie zaklęcia są w stanie sprowadzić je do Dominium. Wiele
spośród nich jest niewidzialnych dla ludzkich oczu, przez co są dwa-

kroć groźniejsze. Na temat demonów, ich natury, wzywania, czy kon-
trolowania napisano wiele grubych ksiąg, wszystkie zaś mówią, że nie
ma wśród nich jedności. Demony są ze sobą skłócone, toczą wojny,
zjadają się nawzajem, zaś słabsze boją się potężnych i często im służą.
Można też wymienić demoniczne rasy, które na podobieństwo Domi-
nium, posiadają swoje krainy i miasta – tyle, że pod ziemią. Bliskie
demonicznej naturze jest też opisywane przez kościelnych mędrców
bezkształtne zło, eteryczne fluidy, które zatruwają duszę i niczym cho-
roba popychają ludzi w objęcia mroku.

Bezcielesne demony niewiele mogą zdziałać w świecie człowieka,
dlatego za wszelką cenę szukają ciał, w których mogą zamieszkać. Jedne
mogą kontrolować tylko zwierzęta, jak Krwawe Ogniki, które zmienia-
ją zwierzę we wściekłego i agresywnego potwora. Inne, zwane lichami
zajmują martwe ciała, które następnie w ohydny sposób ożywiają swo-
imi mocami. Opętanie przez demona wcale nie jest rzadkie nawet wśród
żywych i świadomych ludzi. Czasem opętany zmienia się koszmarnie i
zachowuje jak sam demon, albo bezwolna kukiełka potężnych mocy,
kiedy indziej zaś tylko doświadczony egzorcysta może odkryć obec-
ność złego – gdy demon jest chytry, albo też słaby jak w przypadku
piekielnych pasożytów.

Są też miejsca przeklęte, ukryte legowiska prastarych demonów
lub mocy bezkształtnych, gdzie żadne stworzenia nie powinny się zbli-
żać, nawet zwierzęce deviria, a już z pewnością ludzie. Odpychają one
z daleka, spowite nienaturalnym cieniem – mroczne, bulgoczące sa-
dzawki skryte w sercu puszczy, gęste mateczniki tonące we mgle, czar-
ne grzęzawiska na krańcach ludzkiego świata. Uparty wędrowiec mija
z każdym krokiem coraz bardziej zdeformowane rośliny, robaki wijące
się po ziemi, zaś mrok gęstnieje i można poczuć chłód oraz śmiertelną
pustkę. Zdarza się, że w takie miejsce trafi zagnana przez silniejszego
drapieżnika zwierzyna, albo sam drapieżnik goniąc swą ofiarę. Gdy w
końcu stamtąd wyjdzie, będzie już czymś innym. To co zwiemy Krwa-
wymi Ognikami zaraża zwierzynę prawdopodobnie w takich właśnie
miejscach. Jakaś zła siła rozpala rubinowy blask w ślepiach opętanej
zwierzyny, niczym ogień szaleństwa, który można zauważyć tylko w
ciemności. Jedno z takich miejsc leży podobno gdzieś w głębi vermer-
skich lasów nieopodal Drumont. Ludzie opowiadają, że kilka lat temu
wilcza sfora zmieniła się w piekielne bestie, które zaczęły się żywić
tylko ludzkim mięsem, a bydło zabijały jedynie dla okrutnej zabawy.
Opętane zwierzę potrafi czasem udawać zupełnie zwykłe, by nagle
ujawnić swoją demoniczną naturę. Nie zawsze jest to opętanie demo-
nem, istnieją też pewne siły natury, prastare, eteryczne fluidy, które
zarażają istoty w taki sposób, że te się deformują i zmieniają w agre-
sywny pomiot zła. Rzadziej, ale jednak, dotyka to także ludzi. Opętane
stworzenia są nienaturalnie wytrzymałe i agresywne, zabijają i kaleczą
wszystko co znajdzie się w zasięgu ich wzroku, zachowują się zupełnie
irracjonalnie. Nieraz przywleczona ze starych puszcz zaraza rozprze-
strzenia się dalej poprzez zadrapania czy ugryzienia, tak że w końcu
trzeba spalić całą wioskę do gołej ziemi, by zakończyć szaleństwo.

Oprócz wspomnianych miejsc, będących siedliskiem demonicznej
zarazy, można trafić na żywe miejsca, przyjmujące postać niewiel-
kich stawów czy porośniętych soczystą trawą pagórków, cudownie nę-
cące, wabiące do siebie ofiary po to, by odebrać życie lub by zaszczepić
nieświadomej ofierze zarodek podobnego koszmarnego stworzenia. Gdy
spocznie się w takim miejscu na dłużej, można w końcu poczuć, że
wszelkie życie zostało tu przez coś wyssane. Takie miejsca mogą się
poruszać, zaś w głębi skrywają obślizgłe istoty, podobne do ślimaków.

Do deviria zaliczyć trzeba również valdorskie rasy, podobne z
pozoru do ludzi, inteligentne, posiadające kulturę i w zasadzie wszyst-
ko to, co posiada człowiek – oprócz duszy. Przeciętny mieszkaniec
Dominium niewiele tak naprawdę o nich wie, a jedyne czym dysponu-
je to zbiór powszechnych przesądów i powtarzanych opowieści. Mało
kto osobiście zawędrował w pobliże Agaryjskiego Frontu albo studio-
wał rzetelne księgi na ten temat. Najzacieklejszymi wrogami ludzi są
elfy, powołane do życia przez samego Kusiciela. Są wielokrotnie bar-
dziej niebezpieczne od człowieka, niezwykle zwinne i szybkie – ni-
czym obleczone w ciało upiory. Krasnoludy są potwornie wytrzymałe i
nieustępliwe niczym skała. Potrzeba solidnej salwy, by takiego choćby
przewrócić. Orki to prymitywny, półdziki lud, niezwykle dumny i aro-
gancki. Niewiele istot walczy z równą im zaciekłością. Gobliny to w
połowie zwierzęta, dzikie i wściekłe, potrafią jednak wstawać z czwo-
raka i walczyć naśladując orków, którzy najczęściej są ich panami. Poza
rasami Valdoru trzeba wymienić także te, które spotkać można w Do-
minium, choć rzadko, ponieważ zamieszkują głęboko pod ziemią, współ-
dzieląc ukryte przed słońcem krainy wespół z demonami i wszelkimi
potwornościami. Najliczniejsze spośród podziemnych ras są Minio-
ny, demoniczne istoty, które drążą dla demonów i dla siebie podziem-
ne miasta i piekielne korytarze, czasem tylko wychodząc na powierzch-
nię.

Wszystkie opisane wyżej deviria, kiedyś stworzone przez bóstwa
Ciemności, wciąż się mnożą i wciąż zmieniają. Tak jak ludźmi rządzą
święte i stałe prawa, nałożone przez Jedynego, tak deviria rządzone są
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przez pozbawione mądrości ohydne prawa przetrwania i przystosowa-
nia, nazywane przez mędrców prawami ewolucji. Jedyne, co rządzi
deviria to siła i zdolność przetrwania – stąd walczą one nawet między
sobą i zabijają się nawzajem.

IIIIISTSTSTSTSTOOOOOTYTYTYTYTY C C C C CIEMNOŚCIIEMNOŚCIIEMNOŚCIIEMNOŚCIIEMNOŚCI
Największym wrogiem ludzi jest Kusiciel, mroczny bóg, strącony

na ziemię przez Jedynego u zarania dziejów. Jest on jednym z wielu
bogów - stworzycieli pleniących się po świecie deviria, jedynym zaś
spośród nich, który egzystuje tu, na ziemi. Nie zdarza się ludziom spo-
tykać go bezpośrednio, mówi się nawet, że to niemożliwe, że natura
Kusiciela jest inna niż natura tego świata i istnieje tu w niepojęty dla
ludzi sposób. Działa poprzez demony – zarówno te, które sam zrodził,
jak i służący mu pomiot, stworzony przez innych bogów Ciemności.
Grimuary wymieniają setki imion najważniejszych demonów, kilka zaś
wśród nich określają mianem piekielnych książąt, najpotężniejszych i
służących Kusicielowi istot. Spowity nocą Derdok, Ilmadech o ciele
węża, złośliwy Kalduk, potężny Arawantaes, Lilki – władca roba-
ków, czy Morgug pchający ludzi do morderstw. Ich imion nie powinno
się głośno wymawiać, bo można tym ściągnąć na siebie ich uwagę. Zły
wpływ i mroczne podszepty owych książąt są w świecie wszechobec-
ne, sami jednak z rzadka ukazują się ludziom. Krąży za to o nich nie-
zliczona ilość legend i dotyczących ich zabobonów.

Potężnymi demonicznymi istotami są władcy zwierząt, jak król wil-
ków Mordog, wielki dzik Halat Hatam, czy Ognisty Byk. Tak jak
dwa pierwsze żyją na powierzchni ziemi, w głębi starych puszcz, tak
Ognisty Byk należy do bóstw, które przyzwać można jedynie za pomo-
cą magicznych rytuałów. Jego olbrzymia, opasła, pięcionożna postać
pojawia się siedząc ze skrzyżowanymi nogami niczym człowiek. Także
na magiczne wezwanie przybywa z głębi ziemi Czerwony Robak,
któremu cześć oddają Miniony. Ta potężna istota drąży największe z
tuneli i jam, jakie kryją się głęboko pod ziemią. Grimuary pełne są
imion, rysunków demonów oraz dotyczących ich zaklęć i podań.

Zupełnie inną naturę posiadają demony zwane przez ludzi Nie-
śmiertelnymi. Dawniej, w zamierzchłych i starożytnych czasach byli
oni niewolnikami najpotężniejszych bóstw Ciemności – służyli między
innymi Kusicielowi. Gdy bóstwa zostały odcięte od świata przez Jedy-
nego, a Kusiciel strącony na ziemię, Nieśmiertelni wydostali się na
wolność. W oczach dzisiejszych ludzi zdają się dysponować niemal
boskimi potęgami. Wędrują przez krainy Dominium i Valdoru, nieraz
w ludzkiej postaci, i od wieków powoli odbudowują należną sobie po-
tęgę. Nienawidzą swych dawnych władców, nienawidzą Kusiciela, ale
nigdy też nie staną po stronie ludzi, nimi bowiem po prostu gardzą.

Wiele demonów potrafi bez udziału przyzywających czarów od-
wiedzać świat, albo przyobleczone od razu w ohydne ciało, albo szu-
kając dopiero ofiary, by móc przybrać cielesną postać. Oprócz poje-
dynczych demonów istnieją także całe demoniczne rasy i plemiona,
jak choćby krwiożerczy i dumni Sainici, niegdyś potężny lud żyjący u
boku Rodian, dziś przeklęta rasa bezlitosnych demonów o ludzkich
kształtach i potwornych głowach. Poznali oni sekret przestrzeni i po-
trafią w magiczny sposób łączyć korytarze swoich podziemnych miast
z dowolnymi podziemiami, choćby i lochami w samej stolicy Kordu,
bez względu na przestrzeń – byle tylko miejsce to było podatne na ich
magię. Porywają nieszczęśników prosto do piekieł lub zabijają niczym
rzeźnicy.

W wypadku niektórych demonów ich imię wystarczy, by sprowa-
dzić je natychmiast w pobliże. Tyczy się to chociażby Sarsasamasa.
Wystarczy powtórzyć to imię kilkakrotnie, a niechybnie w plecy wio-
nie zimnem, co jest oznaką jego przybycia. Demon ten nie ustąpi na-
wet o krok tego, kto go przyzwał, trzymając się wciąż tuż za plecami,
tak że czuć na szyi jego oddech. Jednak nikt z wyjątkiem właśnie przy-
zywającego nie jest w stanie go ujrzeć. Gdy biedak spojrzy w lustro,
zobaczy w odbiciu za swoimi plecami przerażającą postać. Sarsasamas
może w tym samym czasie dręczyć tylu ludzi, ilu zechce, czerpiąc przy-
jemność z ich niecnych uczynków i popychając do zbrodni, a opuści
ich dopiero z czasem, gdy będą przestrzegali wyjątkowej czystości –
znudzony przez to i zniechęcony.

Pożeracz Bólu to istota, która zjawia się tam, gdzie miały miejsce
straszne zbrodnie. Krąży niewidzialna i towarzyszy ludziom, oczekując
na jeszcze więcej zła, z którego czerpie swoją siłę. Gdy przybywa, jest
słaby i pozbawiony mocy, jednak im więcej grzechu ludzie czynią, tym
łatwiej demonowi popychać ich ku złu – podsuwając ciemne myśli i
wyuzdane obrazy. Jeśli nie przepędzą go egzorcyzmy, a ludzie nie po-
zostaną czyści, zmienią się w końcu w żądnych krwi szaleńców, a po-
twór wtedy wreszcie się nasyci.

Gdy dawno temu Rodianie panowali nad światem, mroczne devi-
ria zostały w większości zepchnięte pod ziemię. W ciągu długich eonów
świat podziemny rozrósł się do rozmiarów dzisiejszego piekła. Gdy zaś
święta rasa upadła, wiele z maszkar wypełzło na powierzchnię, jednak

tam, w dole, w dalszym ciągu tłoczno jest od plugawych istot. Mimo
wielkich krucjat Proroka to co kryło się głęboko w czeluściach piekieł,
pozostało do dziś ukryte pod stopami mieszkańców Dominium. Obok
niezliczonych demonów, bestii i przedziwnych stworzeń żyją tam rów-
nież liczne rasy piekielne, przypominające w mniejszym lub większym
stopniu człowieka. Jedne spotykane są tylko na niewielkim obszarze
jakiejś krainy, inne częściej i w całym Dominium. Najliczniejsze z
wszystkich są Miniony, które owe korytarze i podziemne miasta drą-
żą. Poszczególne ludy prowadzą między sobą wojny, nienawidząc się
wzajemnie. Szaki napadają na miasta Plutawców, na groty Szaków
zaś olbrzymie Gorgule. A z nimi wszystkimi walczy człowiek.

Sami ludzie też często stają się pomiotem deviria – czy to sprzeda-
jący swą duszę czarownicy, czy to gnieżdżący w sobie demony niego-
dziwcy, albo opętani piekielną siłą nieszczęśnicy. Zdarza się, że demo-
niczna zaraza spada na całą okolicę, zmieniając ludzi w plugawe stwo-
ry. Kilka miesięcy temu, gdy zima skuła mrozem ziemie Matry, w jed-
nej z wiosek przy południowej granicy wznowiono gusła, by pomóc
sobie w trudnych chwilach. Wszyscy mieszkańcy zostali kolejno zara-
żeni eterycznym pasożytem i gdy w końcu wczesną wiosną przybyli do
wsi pierwsi wędrowcy, zamiast ludzi ujrzeli chmarę zdeformowanych
pokrak, wymachujących siekierami i zjadających się nawzajem.

Są i tacy, co na własne życzenie szukają sposobu, by zmienić się w
potwora – czy to wampira, czy wilkołaka, albo też zapraszają do swego
ciała demona, by ten przy okazji obdarzył ich niezwykłymi mocami.
Zaś czarownice na sabatach obcują z pradawnymi bóstwami dla samej
przyjemności. One też najlepiej poznały sztukę przygotowywania zwie-
rząt tak, by zamieszkał w nich zawezwany demon.

Ilmadech, bóstwo, rogaty wąż. Gdy wędrując przez odludzia
spotkasz na swej drodze samotną postać, która zaczepi cię lub zacie-
kawi jakimś słowem, zanim wdasz się w dyskusję lub co gorsza zawie-
rzysz, upewnij się wpierw, że masz do czynienia z człowiekiem. Może
się bowiem okazać, że spotkałeś Ilmadecha, węża z piekła rodem, jed-
nego z demonicznych książąt Kusiciela, który przybrał postać człowie-
ka.

Ilmadech w swej prawdziwej postaci jest wielkim wężem o rogatej
głowie, przypominającej ludzką – często można taki wizerunek ujrzeć
na kościelnych rzeźbach, przedstawiających demony kłamstwa. Czart
ten jest niezwykle inteligentny, zna wszystkie ludzkie języki, jest przy
tym bezgranicznie zły i przebiegły. Jest mistrzem kłamstw i potrafi zwieść
niemal każdego. Zaczepia samotnych podróżnych lub niewielkie grupki
wędrowców i wdając się w zwykłe niby pogaduszki, rozpoczyna pie-
kielną grę, w której stawką może być nawet dusza. Już po chwili potra-
fi wydobyć mroczny sekret lub skrywaną słabość, by użyć tego po chwili
w niecnych celach. Człowieka o przeciętnej moralności szybko skusi
do złego, niby jak mędrzec albo świętobliwy pustelnik podpowiadając
rozwiązania na trawiące go problemy. W gorliwym słudze Jedynego
potrafi zasiać ziarno zwątpienia. Gdy mu się nie uda, przybiera na po-
wrót postać węża i zaczyna szydzić, drwić i złorzeczyć.

Demon jest zupełnie niematerialny, nie może nikomu uczynić fi-
zycznej krzywdy, ale i jego nie sposób zranić. Przepędzić może go tylko
modlitwa. Gdy uda mu się omamić czyjś umysł, jawi się wtedy jako
nieznana, lecz wzbudzająca zaufanie postać – wąż nawet nad tym nie
panuje, a sam przybrany wygląd powstaje w głowie zauroczonej ofiary.
Gdy tylko dotknie się zjawy i odkryje jej bezcielesność, iluzja pryska.

W każdej chwili wąż może wpełznąć prosto pod ziemię, i tak samo
się pojawić.

Współczynniki: Groza, tylko w postaci węża (1), Agresja (0), Moc
(33), Wytrzymałość (nie da się zranić)

Magiczne zdolności: Odejście

Licha, chodzące trupy. Jednym z najgorszych koszmarów jest
ożywiony trup, który porusza się dzięki pętającym go piekielnym mo-
com. W grimuarach owe demony i ciemne moce nazywane są lichem i
opisywane jako macki samego piekła. Wchodzą w martwe ciała, cza-
sem zaś nawet w umierających lub chorych, szczególnie gdy nieszczę-
śnik za życia popełnił wielką zbrodnię. Ożywione ciało zaczyna się
straszliwie deformować, pokrywać skrzepami, guzami i ciemnymi pla-
mami, tak, że po chwili wygląda jak sam demon. Zmieniają się rysy
twarzy, kości czaszki wydłużają się jakby wypychane na zewnątrz i twarz
ożywionego trupa przybiera grymas ogromnej złośliwości i nienawiści.
Moc demona potrafi unieść ruszające się i deformujące zwłoki w po-
wietrze, jakby targane przez silny wiatr. Mimo nadludzkiej siły, która
wypływa bardziej z mocy demona niż z siły mięśni, animowane zwłoki
mają problemy z chodzeniem i używaniem przedmiotów. Ciało poru-
sza się groteskowo, urywanymi, nagłymi, jakby niekontrolowanymi nie-
skoordynowanymi ruchami. Wygląda to tak, jakby coś raczej unosiło
trupa, niż on sam naprawdę chodził. Nogi prawie bezwładnie ciągną
się po ziemi, albo udają kroki – szerokie, pajęcze, niemal w powietrzu.
Czasem pomaga sobie siłami magnetyzmu, by unosić przedmioty albo
otwierać i zamykać drzwi.
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Demon nie może cały czas animować ciała, więc często pada ono
bez ruchu - jak kukła, której obcięto sznurki. Lepiej jednak nie pod-
chodzić nawet wtedy, bo w każdej chwili może się ożywić. Atakować
potrafi nagle i błyskawicznie – dusząc, rzucając o ściany, używając
przedmiotów, a nawet pięści. Ale przede wszystkim próbuje złamać
duszę, a nie tylko zabić. Licha są bardzo złe, niczym esencja z samego
dna piekła. To przerażające widowisko – profanacja, bluźnierstwo i
bezczeszczenie może złamać nawet najtwardszych wiernych.

Czasem opętane demonem ciała wpadają w apatię, chwieją się jak-
by nieobecne i lepiej ich nie budzić. Wodzą przy tym martwymi ocza-
mi, jakby śledząc ruchy wokół siebie. Nigdy nie wiadomo, kiedy wszyst-
ko zacznie się od nowa – nagle i bez zapowiedzi. Licho potrafi też wy-
chodzić z opętanego ciała kiedy zechce i krążyć jako bezcielesny duch,
a nawet próbować kogoś opętać. Jeśli przejęty przez piekielne siły trup
kogoś zadrapie lub ugryzie, może sprowadzić śmiertelną chorobę, po
której nieszczęśnik powstanie jako kolejne demoniczne zwłoki.

Demona można przepędzić jedynie z pomocą egzorcyzmów, za to
przejęte przez niego ciało, jeśli tylko kto da radę, da się porąbać na
kawałki, by nie stanowiło zagrożenia. Demon sam opuści nieprzydat-
ne już truchło, ale dopiero gdy zechce.

Współczynniki: Groza (4), Agresja (10), Moc (16), Zręczn. (6), Spryt
(4) Spostrz. (8), Bud. (30), Wytrw. (16), rany Śmiertelne powodują PT
jak Ciężkie, Fecht. (14)

Walka: Cios (1, Obrażenia lekkie), Złapanie (2), Ugryzienie, (-3,
Obrażenia lekkie), Unik (-2), Licha nie muszą wykonywać żadnych
Akcji obronnych

Magiczne zdolności: Demoniczna rana
Zarażenie: Rana zadana przez Ugryzienie oznacza, że ofiara mogła

zostać skażona Trupią zarazą. Aby uchronić się przed tym, trzeba zdać
test Odpierania magii o PT 2.

Trupia zaraza: W ciągu najbliższej nocy chory musi wykonać test
Odpierania magii. Jeśli go nie zda, zostaje opętany przez moce Ciem-
ności i zachowuje się w podobny sposób jak Licho. Działanie choroby
ustaje wraz z nadejściem świtu. Każdej kolejnej nocy należy zwiększyć
PT o +1 i powtórzyć test. Choroba zniknie, gdy którejś nocy test wresz-
cie wyjdzie.

Eteryczne larwy. Wielu czarowników utrzymuje, że ludzkie my-
śli, emocje i uczucia nie zamykają się tylko w obrębie umysłu, ale opusz-
czają go i unoszą się w eterze, widzialne nawet dla niektórych demo-
nów. Myślowe fluidy działają dalej już bez udziału tego, od kogo wy-
szły. Powstają z nich czasem poprzez zmieszanie z bezpostaciowymi
siłami magicznymi albo demonicznym planktonem istoty, nazywane
przez czarowników larwami – najsłabsze z wszystkich demonów, o ile
można by już tak je nazwać. Niewidzialne, pozbawione mocy, unoszą
się niczym jakieś robaki, czasem zaś przyklejają się do wybranego czło-
wieka i wnikają w jego duszę. Jednak, gdy z jakichś powodów zaczną
lgnąć szczególnie mocno do jednej osoby, może się od nich zakłębić i
wtedy nie da się tego nie odczuć. Zależnie od natury tych larw, charak-
ter czy nastrój człowieka może się zacząć zmieniać. Czasem też rodzą
się znacznie silniejsze larwy, bliższe już demonom – na przykład z
wyjątkowo intensywnego uczucia, wyzwolonego przez człowieka o nie-
zwykłym duchu. Czarownicy mogą poprzez swoją nienawiść tworzyć
groźne larwy, które płyną wprost do ofiary, by zatruwać jej ducha. Aby
przepędzić eteryczną larwę, najczęściej wystarczy niezachwiana wola
albo gorąca modlitwa. Jednak większość ludzi nie zdaje sobie nawet
sprawy z ich istnienia.

Magiczne zdolności: Każda larwa astralna, która przylgnie do ofiary
obniża Współczynniki Wiarygodność i Spryt o 1. Pasożyty opuszczają
ofiarę przy najbliższym świcie.

Miniony, podziemna rasa. Najliczniejszą, dwunożną rasą pie-
kielną są Miniony, zwane też Podziemnym Ludem. To niewielkich roz-
miarów (wzrostu dziecka) człekokształtne istoty, od niepamiętnych cza-
sów drążące tunele i wznoszące podziemne miasta, zarówno dla siebie
jak i dla demonów. Wydobywają także kruszce oraz pracują w pod-
ziemnych kuźniach i faktoriach. Są rasą służalczą, na różnych obsza-
rach zniewoloną przez żyjące tam demony i bestie.

Miniony są niezbyt inteligentne ani też odważne, za to wytrzymałe
i zręczne. Oprócz ciężkiej pracy wykonują także proste misje dla swo-
ich władców, rzadko jednak wychodzą na światło dzienne. Można się
na nie natknąć w jaskiniach, grotach, czy miejskich kanałach i lochach.
Czasami też można dojrzeć, jak Minion przemyka między kolumnami
we wnętrzach starych i spowitych mrokiem kościołów lub zamków.
Zdarza się, że jakieś plemię Minionów obdarzone zostanie magiczną
mocą przez demona, któremu służą.

Wydają odgłosy jak zwierzęta, posługują się językiem przypomi-
nającym ludzki. Są złe i złośliwe, zupełnie opanowane przez Ciem-
ność. Ich skóra ma ciemno-czerwonawą barwę, ręce mają zakończone
pazurami. Oczy żółte. Noszą barbarzyńskie stroje - czasem tylko prze-
paski biodrowe, a czasem prymitywne pancerze albo skóry. Walczą

długimi nożami z kamienia lub brązu. Widzą w ciemności. Każde ple-
mię, bez względu na to, komu służy, oddaje cześć swemu bóstwu –
Czerwonemu Robakowi z głębi ziemi.

Choć trudno dać temu wiarę, krążą plotki o ludziach, którzy
utrzymują z nimi kontakty. Ponoć są tacy, co z nimi handlują albo za-
wierają pakty, by skorzystać z ich pomocy w swoich niecnych intry-
gach. Czasem istoty te nazywa się Chichotami.

Współczynniki: Agresja (5), Moc (12), Zręczn. (12), Spryt (6) Spostrz.
(13), Bud. (10), Wytrw. (8), Fecht. (10)

Walka: Cios długim sztyletem (1, Obrażenia lekkie), Kroki (4), Praca
nóg (3), Unik (3), Odskok (8)

Szaki, podziemna rasa. Śmiałkowie, którzy zapuszczają się cza-
sem głębiej pod ziemię, badając liczne, prowadzące do piekieł koryta-
rze, na odgłos ujadającego, jakby psiego nawoływania uciekają ile sił w
nogach albo zbijają się w ciasną grupkę, dobywając broni i modląc się
o ocalenie. Podobnym do psiego językiem posługują się bowiem Szaki,
małe, czarno czerwone poczwary, niezwykle agresywne i zajadłe.

Atakują sforami, jak wilki. Walczą długimi nożami z brązu, mają
ostre kły i pazury. Noszą też fragmentaryczne pancerze.

Miniony budują im pod ziemią miasta, do których prowadzą kręte
tunele drążone w posadzkach niczym studnie. Tam, na ich końcu
gnieżdżą się we wielkich grotach usianych jak ul wykutymi w ścianach
niszami, gdzie każdy ma swoje legowisko, w którym zbiera łupy i zło-
wione pożywienie. Cała jaskinia zasłana jest obgryzionymi do czysta
kośćmi i resztkami dobytku porwanych ofiar.

Czasem, gdy zacznie im doskwierać głód, wychodzą pod osłoną
nocy na powierzchnię i polują na ludzi. Boją się ognia i światła.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (18), Moc (8), Zręczn. (16), Spryt
(6) Spostrz. (8), Bud. (10), Wytrw. (8), Fecht. (11)

Walka: Cios szablą (1, Obrażenia lekkie), Kroki (3), Praca nóg (1),
Unik (2), Odskok (7)

Gorgule, podziemna rasa. Gorgule rzadziej niż Miniony czy
Szaki opuszczają czeluście piekieł, jednak zdarza się, że podczas zwie-
dzania dawno nie używanej odnogi piwnic, człowiek natknie się na
przyczajonego w kącie olbrzyma, który żywi się jego zapasami. Ludzie
często korzystają ze starych i rozległych podziemi, jakie rozciągają się
pod całym Dominium, przerabiają je na piwnice, odgradzając od nie-
zbadanych tuneli murem albo mocnymi kratami. Jednak kraty nie sta-
nowią wielkiej przeszkody dla Gorgula, który jednym ruchem potrafi
rozerwać człowieka na pół. Dwumetrowe cielsko o potwornych mię-
śniach i szaro błękitnej skórze ma jeden słaby punkt – szczątkową
inteligencję. Niewielka głowa i małe, bezrozumne oczy nie kryją ani
złośliwości ani chytrości, a jedynie proste instynkty – zabić i zjeść wszyst-
ko, co się rusza. Jedzą wszystko, nie pogardzą też człowiekiem. Ciało
obgryzą do gołej kości, a na końcu wyssą z każdej szpik.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (10), Moc (10), Zręczn. (8), Spryt
(8) Spostrz. (15), Bud. (24), Wytrw. (16), Fecht. (14), rany Śmiertelne
powodują PT jak Ciężkie

Walka: Cios (3, Obrażenia lekkie), Złapanie (3), Miażdżenie (rana
Ciężka), Unik (-2), Odskok (2)

Miażdżenie. Wymaga wcześniejszego Złapania, w każdej turze
walki zadaje ranę Ciężką. Aby się uwolnić, trzeba zadać gorgulowi przy-
najmniej ranę Lekką lub zamiast wykonywania Akcji zdać w turze walki
test Atletyki o PT 8. W czasie, gdy demon trzyma ofiarę, traci jedną
kość w turze walki i wszystkie jego Akcje zmniejszone są o 3. Ofiara
unieruchomiona przez gorgula otrzymuje na ten czas +4 PT do wszyst-
kich testów.

Plutawce, podziemne demony. Gdy z wylotu tunelu lub stud-
ni dobiega osobliwy fetor, jakby gnijących grzybów, może to znaczyć,
że głęboko w ciemności kryją się Plutawce. Wysokie, chude i upiorne
stwory o fosforyzującej, szaro zielonej barwie, które żywią się strachem,
bólem i nienawiścią. Miniony wznoszą im miasta, drążone i lepione
wysoko pod sufitami ogromnych grot. Z ich okien sączy się w mrok
blada, zielonkawa łuna, która wydobywa się z lepionych przez demo-
ny z własnej wydzieliny kul. Blask ten potrafi ścinać chłodem i niemal
paraliżować, podobnie jak trupia poświata, jaką emanują ciała Plu-
tawców.

Poruszają się niezwykle wolno, jednak są tylko w połowie cielesne
i potrafią przeciskać się przez najmniejsze szpary. Nie czynią najmniej-
szego hałasu, czy to walcząc czy poruszając się. Dotyk demona odbie-
ra witalność, ale jeśli tylko mający z nimi do czynienia nieszczęśnik
potrafi się jeszcze poruszać i nie został sparaliżowany, plugastwa te nie
będą dla niego trudnym przeciwnikiem. Nawet niezbyt silny cios jest
w stanie przepołowić demona, choć kule uczynią mu niewiele szkody.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (12), Moc (16), Zręczn. (14),
Spryt (14) Spostrz. (12), Bud. (4), Wytrw. (6), Fecht. (10)

Walka: Dotyk Pustki (3, dystans Bliski lub Zwarcie), Kroki (0), Praca
nóg (0), Unik (0), Odskok (4)
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Magiczne zdolności: Emanacja Pustki (Moc 16), Odporność na
zranienie (0)

Emanacja Pustki. Każdy przeciwnik w każdej turze wykonuje test
Wiary / Woli Magicznej o PT 0. Jeśli nie zda testu, otrzymuje 1 punkt
Zmęczenia. Emanacja Pustki działa do dystansu Dalekiego..

Dotyk Pustki. Trafiony musi wykonać test Wiary o PT 3. Jeśli go
nie zda, otrzymuje 3 punkty Zmęczenia.

Atrybuty innych, wymienionych istot Ciemności:
Sainita
Współczynniki: Groza (4), Agresja (17), Moc (17), Zręczn. (12),

Spryt (17) Spostrz. (18), Bud. (14), Wytrw. (14), Fecht. (15), rany Śmier-
telne powodują PT jak Ciężkie

Walka: Demoniczna Hipnoza, Cios szponami (5, rana Lekka), Po-
tężny cios (0, rana Ciężka), Kroki (2), Praca nóg (1), Unik (3), Odskok
(8)

Magiczne zdolności: Demoniczna rana, Odejście
Demoniczna Hipnoza. Sainita wybiera jednego przeciwnika jako

cel Demonicznej Hipnozy. Ofiara ma prawo do testu Odpierania magii
o PT 4. Ofiara otrzymuje +1 PT do wszystkich testów czynności wbrew
woli demona, także do walki. Otrzymane przez Demoniczną Hipnozę
kary kumulują się.

DDDDDEMONYEMONYEMONYEMONYEMONY     SŁUŻALCZESŁUŻALCZESŁUŻALCZESŁUŻALCZESŁUŻALCZE
Deviria żyją dosłownie wszędzie – w każdej krainie Dominium i

Valdoru jest ich całe mnóstwo, czy to zwierząt, czy bestii, czy demo-
nów. Jednak z pewnością najwięcej jest ich w otchłani, głęboko pod
ziemią. Od wieków magowie sporządzają opisy podziemnego świata i
zamieszkujących go istot, a także sposoby na ich przyzywanie. Demo-
ny żyjące w głębokich czeluściach są szczególnie dziwne i ohydne, jed-
nak niektóre z nich mają dla czarowników wyjątkowo przydatne cechy,
z których czasem korzystają. Mówi się, że czarownik potrafi rozpętać
burzę, sprowadzić na okolicę gęsty mrok, podpalać domy samym spoj-
rzeniem albo unosić się w powietrzu. To prawda, choć nie do końca.
Nie są to bowiem zdolności czarodzieja, a demonów, które ten przyzy-
wa. Oto zebrane z różnych grimuarów przykłady Demonów Służal-
czych, przyzywanych przez czarowników tylko dla ich mocy i zdolno-
ści.

Astarias, Czerwony Pies. Ten demon zjawia się w pobliżu rytu-
alnego znaku, z miejsca węsząc i warcząc. Ma postać wielkiego i opa-
słego psa. Jest przyzywany do obrony lub jako bojowa bestia. Silni
czarownicy potrafią wydawać piekielnemu psu rozkazy, by ten bronił
ich, polował dla nich i zdobywał żywność. Astarias potrafi udawać
zwykłego psa i zmieniać postać, jednak zawsze pozostaje jakimś ro-
dzajem psa. Efektem ubocznym przyzwania Astariasa jest morowa za-
raza, która dotyka okoliczne ziemie – nienaturalna choroba odbierają-
ca siły i pokrywająca ciało wrzodami. Nie dotyka czarownika, ani ludzi
o silnym duchu.

Astarias posługuje się jednym z języków deviria – językiem psów,
za to rozumie wiele innych, w tym dawną mowę ludzi, czyli starodoryj-
ski. Walczy podobnie jak każdy pies – powala, gryzie i drapie, zaś jego
kły są jadowite.

Aby powrócił do piekielnych otchłani, nie potrzeba żadnego rytu-
ału – wystarczy, że mag go odprawi, by ten uwolniony rzucił się do
biegu i zniknął w oddali, szukając sobie tylko znanych dróg do pod-
ziemnego świata. Jeśli zaś mag będzie go trzymał przy sobie zbyt dłu-
go, demoniczny pies zacznie się niecierpliwić i wyrywać – spróbuje się
uwolnić, i jak się da, zaatakować czarownika. Uwolniony z woli cza-
rownika nie zrobi mu jednak krzywdy.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (14), Posłuch (14), Moc (13),
Zręczn. (15), Spryt (3) Spostrz. (17), Bud. (17), Wytrw. (14), Fecht. (12)

Walka: Ugryzienie (3, Obrażenia lekkie), Skok (3), Przewrócenie
(2), Kroki (3), Praca nóg (3), Unik (2), Odskok (1)

Magiczne zdolności: Demoniczna rana, Odejście, Odporność na
zranienie (0)

Morowa zaraza Astariasa. Każdy, kto znajduje się w promieniu
stu metrów od Astariasa musi wykonać rzut K20. Jeśli wypadnie 20 –
musi wykonać test Wiary o PT 0. Jeśli go nie zda, zachoruje na Morową
zarazę: każdego dnia wykonuje rzut K20 i o tyle obniżone są tego dnia
jego Współczynniki. Choroba mija, gdy na rzucie K20 wypadnie 1.

Jad. Ugryzienie Astariasa powoduje zatrucie jadem. Ofiara wyko-
nuje test Wytrwałości o PT 5. Jeśli go nie zda, otrzymuje karę PT równą
Punktom Porażki w tym teście. Z każdą kolejną godziną PT maleje o 1.

Barach. Stwór o gałęziach zamiast rąk, potrafi sprowadzać desz-
cze, rozpętywać burze i rozkazywać wiatrom. Wezwany z pomocą rytu-
ału przybywa na około godzinę, zjawiając się w magicznym kręgu i nie
opuści go w żaden sposób aż do odejścia. Gdy czarownik wyda mu
rozkaz, demon spróbuje użyć swych zdolności zgodnie z wolą maga,

choć nie są one ani niezawodne, ani nieograniczone. Bez względu na
to, czy uda mu się spełnić życzenie, czy nie – jego postać rozmywa się
i znika. Aby zatrzymać go w kręgu na dłużej, mag musi wytężyć swoje
moce. Rozgniewany Barach zaatakuje przeciwnika z pomocą wiatrów,
deszczu, a nawet piorunów.

Demon mówi dziwnym językiem deviria, ale rozumie każdą inną
mowę, nawet język niewypowiedzianych myśli. Rozzłoszczony Barach,
jeśli tylko przełamie magiczne więzy, zaatakować może wichrami, lub
jakkolwiek inaczej za pomocą pogody, a także ohydnym krzykiem.

Współczynniki: Groza (2), Agresja (6), Posłuch (10), Moc (15),
Zręczn. (5), Spryt (13) Spostrz. (10), Bud. (11), Wytrw. (12)

Walka: Rozzłoszczony Barach atakuje tylko za pomocą czarów.
Podtrzymywanie obecności Baracha: Po każdej próbie czaru, aby

demon nie odszedł, mag musi go zatrzymać kosztem 2 punktów Zmę-
czenia.

Czary Baracha: Działają na odległość do kilkunastu kilometrów,
pod warunkiem, że demon widzi cel – miasto, wieś itp. Efekt czarów
nie powoduje zniszczeń ani śmierci, tylko uciążliwość dla mieszkań-
ców.

Piorun. Piorun (Moc 15) zadaje ofierze ranę Lekką.
Magiczne zdolności: Odejście, Odporność na zranienie (10)

Barheon. Ten upiór przybiera postać starego rycerza o gnijącym
ciele, odzianego w pordzewiałą zbroję. Czarnoksiężnicy przyzywają go
dla jego mądrości i wiedzy. Podczas rytuału przyzwania Barheon zja-
wia się zawsze w niewidoczny sposób, w miejscu, gdzie nikt akurat nie
spoglądał, siedząc tam jakby od wielu godzin niczym zmęczony wę-
drowiec. Czarodzieje biorący udział w rytuale siadają często w taki
sposób, aby spoglądać w jedną stronę i tym samym ułatwiają Barhe-
onowi przybycie – pojawi się wtedy tuż za ich plecami. Demon może
zniknąć w każdej chwili, gdy tylko spuści się go z oka.

Przy spotkaniu z Barheonem trzeba uważać, by się doń zbytnio nie
zbliżać, można się bowiem nabawić okropnej choroby. Upiór potrafi
posługiwać się ludzkim językiem – starodoryjskim. Nie zawsze zechce
odpowiedzieć na pytanie – szczególnie trudno wydrzeć od niego se-
krety dotyczące deviria. Nadzwyczaj wyczerpująco  odpowie na pyta-
nia dotyczące historii.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (2), Posłuch (12), Moc (15), Pan-
cerz (Pokrycie 17, Redukcja 1), Zręczn. (12), Spryt (20) Spostrz. (11),
Bud. (15), Wytrw. (18), Fecht. (16), Historia (10), inne Umiejętności
związane z wiedzą na poziomie od 4 do 6

Walka: Cios mieczem (1, rana Lekka), Cios z zamachu (-5, rana
Ciężka), Zasłona (4), Kroki (0), Praca nóg (-1), Unik (1)

Zaraza Barheona. Każdy, kto zbliży się do demona na odległość
metra, musi wykonać test Wiary / Woli Magicznej o PT 0. Jeśli go nie
zda, zapadnie na magiczną chorobę: każdej nocy musi wykonać test
Wiary o PT 0. Jeśli go nie zda, otrzymuje karę +1K6 PT na cała dobę.
Choroba mija, gdy test Wiary zostanie w końcu zdany.

Magiczne zdolności: Demoniczna rana, Odejście, Odporność na
zranienie (10)

Biesy. Te czarne, skrzydlate humanoidy są sługami Kusiciela. Dzi-
kie, agresywne i przesiąknięte złem, zjawiają się wszędzie, gdzie tylko
wyczują zapach bezbronnego człowieka. Uwielbiają znęcać się nad
wszystkim co żywe. Przebywanie na powierzchni sprawia im trudno-
ści, więc najczęściej trzymają się głębokich czeluści. Ich oczy są całko-
wicie pozbawione białek i są wrażliwe na światło.

Gdy czarnoksiężnik wezwie je, wypełzają zewsząd z ciemności albo
ze szczelin w ziemi. Mimo emanującego z biesów zła i złośliwości,
wprawny mag może się z nimi układać, by w zamian za jakąś przysłu-
gę lub ofiarę zyskać ich pomoc. Mogą napastować wskazaną ofiarę,
porwać ją albo pomóc czarownikowi dokonywać “cudów” – unieść go
w powietrze, zaprowadzić w ukryte pod ziemią tajemnicze miejsca itp.

Gdy biesy opadną swą ofiarę, potrafią w mig rozszarpać ją pazura-
mi i ostrymi jak igły kłami. Czasem posługują się piekielną bronią (sza-
ble, piki, sieci i maczugi), która zjawia się w ich łapach na zawołanie.
Potrafią posługiwać się wieloma ludzkimi językami, ponieważ częściej
niż inne demony opuszczają otchłanie i zapuszczają się w dziedziny
człowieka. Jeśli zostaną wezwane przez czarownika, rozchodzą się i
znikają o świcie.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (9), Posłuch (4), Moc (13), Zręczn.
(14), Spryt (13) Spostrz. (14), Bud. (13), Wytrw. (16), Fecht. (14)

Przyzwanie: Mag nie ma wpływu na ilość przyzwanych Biesów.
Przybywa ich 1K6.

Walka: Ugryzienie (4, rana Lekka), Cios łapą (1, rana Lekka) / Cios
mieczem (2, rana Lekka) / Cios piką (2, rana Lekka), Skok (3), Zasłona
(4), Kroki (2), Praca nóg (1), Unik (3), Odskok (9)

Magiczne zdolności: Odejście, Demoniczna rana

Cyklop. Ten demon przyjmuje postać kolumny pokrytej ohydny-
mi rzeźbami i trudno dostrzec w nim jakiekolwiek oznaki życia. Zawe-
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zwany, formuje się powoli z ziemi oraz ze smugi dymu wydobywającej
się z magicznego znaku. Jego obecność odstrasza zwierzęta, za to zwa-
bia ludzi, działając w subtelny sposób na ich dusze. Przywabione ofia-
ry nawet nie zdają sobie sprawy z działającej magii, zda się im, że z
jakiegoś zupełnie naturalnego powodu schodzą ze swojej drogi, zapusz-
czając się w pobliże demona. Podejrzany dźwięk, może intrygujący trop
sprawi, że człowiek podąży w odpowiednim kierunku. Cyklopa nie trze-
ba przekonywać ani zmuszać do służenia, działanie jego aury jest au-
tomatyczne – przywabi każdego, kto znajdzie się w pobliżu, a im mniej-
sza odległość dzieli ofiarę od demona, tym silniejszy jest zew. Posługu-
je się rzadkim językiem deviria, językiem kształtów - formowanych
zarówno na swojej powierzchni jako płaskorzeźby, jak i dzięki smugom
dymu.

Współczynniki: Agresja (0), Posłuch (18), Moc (13), Pancerz (Po-
krycie 20, Redukcja 1), Zręczn. (-), Spryt (10) Spostrz. (4), Bud. (25),
Wytrw. (20)

Magiczne zdolności: Odejście, Odporność na zranienie (10)
Zwabienie: Każdy człowiek w promieniu kilometra musi wykonać

test Odpierania magii o PT 0 w odległości kilometra, PT 1 przy 500
metrach, PT 3 przy 200, PT 5 przy 100, PT 7 przy kilkudziesięciu. Jeśli
go nie zda, nieświadomie postanowi zapuścić się w pobliże demona.

Czarne Lęki. Tak nazywane są w grimuarach Demoniczne kruki.
Posłuszne magicznemu wezwaniu wylatują z gardła czarownika, nie-
znacznie je przy tym raniąc. Ich moc sprawia, że wszystkie istoty w
pobliżu zostają przytłoczone przez magiczny lęk. Jego źródła nie spo-
sób ustalić i każdy, kto odczuł to działanie znajdzie inne wytłumacze-
nie dla drążącego wnętrzności strachu. Czarownik, ani ci, których uzna
za przyjaciół, nie odczuwają tego działania – dotyka ono tylko istot
(zarówno deviria jak i ludzi), których kruki uznają za wrogów lub za
zagrożenie.

Oprócz rozsiewania fluidu lęku, towarzyszy im także obejmujące
okolicę nienaturalne ciepło, zdolne w zimie stopić śnieg na znacznym
obszarze. Czarne Lęki po zatoczeniu kilku kręgów na niebie przysia-
dają gdzie się da, na gałęziach drzew czy dachach budynków i czekają.
Potrafią posługiwać się tylko jednym z języków deviria – językiem kru-
ków, nie rozumieją zaś w ogóle ludzkiej mowy. O świcie rozpływają się
jak dym lub odlatują w dal i znikają z oczu.

Współczynniki: Agresja (3), Posłuch (5), Moc (8), Zręczn. (15), Spryt
(5) Spostrz. (13), Bud. (4), Wytrw. (13)

Przybycie: Mag otrzymuje Draśnięcie.
Magiczny lęk: Każdy, kto przebywa w promieniu 1 kilometra od

Demonicznych kruków musi wykonać test Lęku o PT 4.

Czerwoniec. Demon o ludzkiej postaci i głowie świni, piekielny
skryba. Jest częstym gościem u czarowników, którzy znają sekret jego
przyzwania. Potrafi w jedną noc przepisać grubą księgę. Wiele ze słyn-
nych egzemplarzy magicznych grimuarów zostało spisanych ręką tego
demona. Najtrudniejsze symbole skopiuje z całkowitą dokładnością.

Gdy mag przyzwie go do siebie, Czerwoniec formuje się powoli ze
smugi dymu wypływającej ze środka znaku. Pozostanie aż do świtu
wykonując polecenia czarownika, jednak tylko w dziedzinie przepisy-
wania ksiąg lub spisywania dyktowanych tekstów. Chrząka przy tym i
w ohydny sposób pokwikuje – to jest język, którym się posługuje, je-
den z niezliczonych języków deviria. Gdy tylko nadchodzi świt, Czer-
woniec znika w ostatnich skrawkach zmroku lub jakiejś szczelinie, a
efekty swej pracy pozostawia starannie ułożone.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (3), Posłuch (18), Moc (10),
Zręczn. (10), Spryt (19) Spostrz. (18), Bud. (11), Wytrw. (10)

Walka: Demon w ogóle nie podejmuje walki.

Druggi. Druggi, zwany też Piekielnym Kowalem, to demon o ciele
kaleki i długim ruchliwym nosie. Przyzwany, pojawia się w pobliżu
znaku, ciągnąc za sobą kalekie nogi i powykręcane ręce. Może wykuć
dla maga przedmiot dokładnie według przepisu i wskazówek. Sam nie
wykona zaklętych artefaktów, a jedynie może takie odtworzyć, jeśli
czarownik zna tajemnicę ich tworzenia i zaklinania.

Aby demon wykonał przysługę trzeba mu zapłacić 4 starodoryj-
skie sztuki złota, inaczej natychmiast odejdzie. Jeśli ujrzy przygotowa-
ną zapłatę, wysłucha polecenia, po czym odejdzie lub zniknie, wraca-
jąc do swej pracowni położonej w podziemnej otchłani. Zjawi się do-
piero, gdy rzecz będzie gotowa, oczekując zapłaty. Druggi potrafi mó-
wić ludzkimi językami, jednak prawie zawsze milczy, wysłuchując czło-
wieka tak, jakby starzec słuchał słów dziecka.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (2), Posłuch (6), Moc (14), Zręczn.
(16), Spryt (16) Spostrz. (8), Bud. (18), Wytrw. (18)

Walka: Demon w ogóle nie podejmuje walki.
Magiczne zdolności: Odejście, Odporność na zranienie (5)

Głowilec. Pełzający, opasły stwór o obślizgłym ciele i kłębowisku
wijących się macek. Przyzwany, wynurza się z czarnej otchłani formu-
jącej się wewnątrz znaku, tam też wpełza gdy odchodzi z powrotem do
otchłani. Czarownicy sprowadzają go, gdy chcą z pomocą czarnej magii
uleczyć ciężką ranę. Głowilec wysysa siły życiowe wskazanego przez
maga celu, lecz tym samym groźne obrażenia natychmiast się goją.
Jeśli nie zostanie zmuszony do pozostania w świecie ludzi, gdy tylko
dokończy dzieła, natychmiast wpełza w otwartą szczelinę znaku lub
poszuka innej drogi do świata podziemnego. Gdy czarownik uniemoż-
liwi mu powrót, może zaatakować kogokolwiek i przyssać się do ofiary,
osłabiając ją na zawsze.

Głowilec nie posiada rozwiniętej inteligencji, nie rozumie żadnego
języka i kieruje się tylko instynktem. Czarownik może go kontrolować
jedynie w ograniczony sposób, za pomocą starożytnych formuł ma-
gicznych.

Współczynniki: Groza (3), Agresja (1), Posłuch (19), Moc (13),
Zręczn. (7), Spryt (-) Spostrz. (8), Bud. (19), Wytrw. (16)

Magiczne zdolności: Wysysanie sił życiowych, Odejście
Chaotyczne starcie: Demon próbuje pochwycić ofiarę mackami i

przyssać się. PT 5 dla wybranego przeciwnika, PT 3 dla pozostałych.
Trafienie powoduje Wysysanie sił życiowych.

Leczenie: Demon potrafi zagoić 1 Ciężką ranę w zamian za 1 punkt
dowolnego Współczynnika, tracony na stałe. Uleczenie rany Śmiertel-
nej to koszt 3 punktów z dowolnych Współczynników na stałe.

Wysysanie sił życiowych. Gdy demon przyssie się do ofiary, w
każdej turze odbiera jej 1 punkt Współczynnika na stałe. Aby go strą-
cić, trzeba zadać minimum Lekką ranę lub zdać test Atletyki o PT4.
Ofiara unieruchomiona przez Głowilca otrzymuje na ten czas +4 PT
do wszystkich testów. W czasie, gdy demon jest przyssany, PT Cha-
otycznego starcia maleje o 2 i Głowilec nie może atakować.

Gormo. Nazywany także Złotym Jaszczurem lub Władcą Mórz.
Niektóre księgi utrzymują, że wzywane przez czarowników Gormo są
ostatnimi potomkami starej, wymarłej rasy, która panowała nad woda-
mi w czasach przed upadkiem Rodian.

Aby przyzwać Gormo, czarownik musi odprawić rytuał stojąc nad
głęboką wodą, a demon wynurzy się z niej przy złocistym blasku w
głębi. Na życzenie czarownika może oczyścić wodę z soli, uczynić ją
krystalicznie czystą lub zmienić dzięki jadowi w zabójczą truciznę –
nawet całe niewielkie jezioro. Magicznie zmienione właściwości wody
utrzymają się aż do najbliższego świtu. Po chwili od przyzwania od-
chodzi z powrotem w wodne otchłanie, próbując przy tym zabrać ze
sobą ludzką ofiarę. Wyrwanie się spod więzi jaszczura wymaga znacz-
nego wysiłku woli.

Jaszczur potrafi mówić językiem doryjskim, choć słowa są ledwo
zrozumiałe.

Współczynniki: Agresja (9), Posłuch (14), Moc (16), Pancerz (Po-
krycie 17, Redukcja 1), Zręczn. (13), Spryt (21) Spostrz. (15), Bud. (22),
Wytrw. (18), rany Śmiertelne powodują PT jak Ciężkie

Chaotyczne starcie: Demon próbuje ugryźć przeciwnika lub za-
hipnotyzować go. PT 5 dla wybranego przeciwnika, PT 3 dla pozosta-
łych. Trafienie powoduje ranę Lekką.

Magiczne zdolności: Zatrucie wody, Zew głębiny (Moc 14), Odej-
ście, Odporność na zranienie (3)

Zatrucie wody. Demon potrafi zatruć wodę na pewnym obszarze.
Zabójcza moc wody utrzyma się do świtu. Wypicie małego jej łyku
powoduje zatrucie równe ranie Ciężkiej, a większej ilości -  Śmiertel-
nej.

Zew głębiny. Demon próbuje zahipnotyzować wybraną ofiarę i
wciągnąć ją pod wodę. Aby uwolnić się od mocy demona, trzeba wy-
grać test Zmagania mocy. Każdy nieudany test to zachłyśnięcie, które
powoduje karę +2 PT. Gdy PT przekroczy Wytrwałość, ofiara utonie.

Hasfalog. Demon, w którego wnętrzu siedzi pożarty wieki temu
czarownik i mówi jego ustami. Dzięki pochłonięciu przez potwora mag
zyskał nieśmiertelność, lecz nie może opuścić wielkiego, przezroczy-
stego cielska.

Wielka wiedza czarownika, a przede wszystkim jego umiejętności
kontrolowania demonów, nieraz służyły pomocą wzywającym go ma-
gom. Rozgniewany Hasfalog może zaatakować ofiarę używając do tego
ciała demona – a ten potrafi w kilka chwil rozerwać człowieka, zagryźć
lub udusić. Może też użyć swoich czarów. Z upiorem można porozu-
mieć się za pomocą starodoryjskiego.

Hasfalog wynurza się z mrocznej otchłani, w której wnętrzu można
dojrzeć spękaną pustynię ciągnącą się po horyzont. W świecie na po-
wierzchni pozostaje tak długo jak zechce. Odchodzi rozwiewając się
niczym obłok dymu.

Współczynniki: Groza (2), Agresja (15), Posłuch (8), Moc (18),
Zręczn. (6), Spryt (21) Spostrz. (14), Bud. (20), Wytrw. (20), Fecht. (16),
rany Śmiertelne powodują PT jak Ciężkie
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Walka: Cios łapą (3, rana Lekka, dystans Bliski i Zwarcie), Trato-
wanie (1, rana Ciężka), Kroki (5), Praca nóg (5), Unik (0), Hasfalog nie
musi wykonywać żadnych Akcji obronnych

Magiczne zdolności: Demoniczna rana, Odejście, Odporność na
zranienie (2), Kontrola demonów, Piorun (Moc 16), Grząska ziemia, a
także wszelkie czary, jakie uzna MG.

Kontrola demonów. Hasfalog potrafi zaklinać większość demo-
nów, dodając sobie do Mocy 1K10 w teście Zmagania woli.

Piorun. Piorun zadaje ofierze ranę Lekką.
Grząska ziemia. Czar, który ożywia ziemię - ta oplata nogi ofiar,

utrudniając poruszanie się i walkę o PT +1 za każdą turę, w której
ofiara nie zda testu Budowy.

Herold. Olbrzymi, latający stwór o ciele przypominającym pęka-
tą, ciemno-błękitną rybę. To herold demonów, którego lot budzi złe
moce na określonym terenie. Wzywa na powierzchnię złowieszcze de-
viria i istoty podziemnego świata.

Po rytuale wezwania nadlatuje powoli znad horyzontu. Zbliża się
do czarownika, by zawisnąć nad ziemią tuż przed nim, wysłuchać po-
lecenia, a następnie odlatuje, znikając w oddali pośród chmur. Mag
może rozkazać, by bestia unosząc się na niebie wybulgotała kilka słów,
które ten jej przekaże. Zna wszystkie języki, mówi powoli i z trudem
artykułuje słowa w ludzkich językach. Od piekielnego głosu Herolda
drżą wzgórza i gną się drzewa. Czasem w szponiastych łapach trzyma
trąbę i dmie w nią.

Demon jest nie w pełni materialny i mimo swoich ogromnych roz-
miarów nie jest w stanie unieść człowieka.

Współczynniki: Groza (2), Agresja (4), Posłuch (6), Moc (15), Zręczn.
(11), Spryt (20) Spostrz. (14), Bud. (21), Wytrw. (22), rany Śmiertelne
powodują PT jak Ciężkie

Walka: Demon w ogóle nie podejmuje walki.
Magiczne zdolności: Odejście, Odporność na zranienie (10)

Jesion. Humanoidalny stwór o pajęczych, cienkich nogach i rę-
kach, zazwyczaj odziany w poszarpane łachmany. Twarz, zasuszoną
niczym u mumii, zakrywa mu głęboki kaptur. To upiór valdorskiego
czarnoksiężnika z zamierzchłych czasów. Posiada ogromną, gromadzo-
ną przez wieki mroczną wiedzę i zna wiele potężnych czarów.

Przyzwany podchodzi powoli do znaku, choć nigdy nie wiadomo
skąd się wyłonił. Towarzyszy mu nieznośny fetor, jaki dobywać się może
jedynie z dna piekieł. Odchodzi po upływie kwadransa lub dwóch - w
jakikolwiek sposób zechce, czy to znikając nagle, czy rozpadając się w
pył. Demon potrafi mówić wszystkimi językami.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (8), Posłuch (5), Moc (16), Zręczn.
(18), Spryt (25) Spostrz. (13), Bud. (18), Wytrw. (14)

Walka: Rozzłoszczony Jesion atakuje tylko za pomocą czarów.
Magiczne zdolności: Demoniczna rana, Odejście, Odporność na

zranienie (11), Piorun (Moc 18), Grząska ziemia, Ściana czarów, a tak-
że wszelkie czary, jakie uzna MG.

Piorun. Piorun zadaje ofierze ranę Lekką.
Grząska ziemia. Czar, który ożywia ziemię - ta oplata nogi ofiar,

utrudniając poruszanie się i walkę o PT +1 za każdą turę, w której
ofiara nie zda testu Budowy.

Ściana czarów. Na życzenie czarownika Jesion może powstrzy-
mać atak ludzi lub demonów uderzeniem wiatru, lub rozpętując inne
zjawiska magiczne. Przeciwnik musi zdać test Budowy, Wiary lub Mocy
o PT 10, aby przedrzeć się przez zaklęcie - wtedy i tak wszystkie jego
akcje obarczone są karą +3 PT. Upiór utrzyma czar przez kwadrans, po
czym moc Ściany czarów osłabnie do PT 5 (i kary +1 PT przy przedar-
ciu się przez moc czaru) na następny kwadrans. Potem ostateczne się
rozwieje.

Klarvis. Wielka ropucha, którą magowie przywołują jako swego
przewodnika lub demonicznego szpiega. Zjawia się wypełzając ze skry-
tego w ciemności kąta, człapiąc powoli w stronę kręgu.

Gdy czarownik rozkaże demonowi zbadać określone miejsce, ten
wykona zadanie i po chwili wróci, by przekazać obraz tego co widział.
Aby dostać się w niektóre miejsca zmienia swój kształt lub wielkość,
raz przybierając gabaryty niewielkiego owada, innym razem powięk-
szając się do rozmiarów świni, jednak metamorfozy te są dla człowieka
tak nieuchwytne, jakby postać Klarvisa była wyśniona. Gdy przyzwa-
ny stwór nie jest potrzebny magowi, trzyma się w zasięgu jego woli,
lecz pozostaje niewidoczny. Na zawołanie natychmiast przyczłapuje.
Odchodzi o świcie, równie nieuchwytnie jak się pojawił. Ropucha po-
trafi tropić rzeczy lub ludzi po zapachu, który wskaże jej czarownik.

Gdy demon atakuje swoją ofiarę, strzyka w nią jadem lub skacząc
próbuje wkuć jadowity kolec w jej ciało.

Piekielna ropucha potrafi mówić rzadkim językiem deviria, przy-
pominającym mlaskanie, a także czytać i przekazywać myśli.

Współczynniki: Agresja (5), Posłuch (16), Moc (11), Zręczn. (16),
Spryt (9) Spostrz. (19), Bud. (10), Wytrw. (12), Fecht. (12)

Walka: Ugryzienie (2, Obrażenia lekkie), Strzyknięcie jadem (3, dy-
stans Daleki i Bliski), Skok (2), Kroki (5), Praca nóg (10), Unik (4),
Odskok (10)

Magiczne zdolności: Odejście
Jad. Ofiara wykonuje test Wytrwałości o PT 3. Jeśli go nie zda,

otrzymuje karę PT równą Punktom Porażki w tym teście. Z każdą ko-
lejną godziną PT maleje o 1.

Klucznik. W wielu grimuarach nazywany też Nurzającym się w
ziemi – z powodu niezwykłego sposobu poruszania się. Demon zdaje
się pływać w ziemi, wychylając się z niej lub zatapiając, a grunt wokół
niego faluje bez względu na to, czy wyłania się z porośniętej trawą
ziemi, kamiennej posadzki czy drewnianej podłogi. Gdy odchodzi, za-
głębia się z powrotem pod powierzchnię.

Zjawia się jedynie na krótką chwilę, by na życzenie czarownika
otworzyć zamknięte na klucz drzwi, kajdany czy jakikolwiek zamek.
Czasem zaś podaruje odpowiedni klucz. Nie wypowiada przy tym ani
słowa, choć jak twierdzi Księżycowy Grimuar, demon zna wszystkie
języki i zawsze wie, czego przyzywający od niego chce.

Pomimo strasznego wyglądu: wściekłych, czerwonych oczu, ostrych
pazurów i wyszczerzonych kłów, Klucznik nigdy jeszcze nikogo nie
zaatakował.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (1), Posłuch (18), Moc (13),
Zręczn. (12), Spryt (18) Spostrz. (13), Bud. (13), Wytrw. (14)

Walka: Demon w ogóle nie podejmuje walki.
Magiczne zdolności: Odejście, Odporność na zranienie (10)

Larma. Pojawienie się Larmy, piekielnego ogrodnika można po-
znać po nienaturalnym zachowaniu się roślin – jedne usychają jakby
padł na nie cień śmierci, inne odwrotnie, rozkwitają nagle niczym we
śnie. Demon ma postać człowieka ubranego w łachmany, zaś z jego
głowy wyrastają jelenie rogi. Rośliny w jego obecności stają się po-
słuszne jego magii, może nakazać im rozstąpić się, albo spleść w szczelną
ścianę, sprawić, by na łodygach wyrosły ociekające jadem kolce, a drze-
wa wypuściły trujące owoce.

Nie wszystkie efekty tej magii są pod kontrolą czarownika. Demon
żywi się witalnością i musi nieustannie zmieniać otoczenie, dając ma-
giczną energię jednym roślinom, odbierając życie innym. Jedne czer-
nieją i padają, inne zmieniają się jak w piekielnej wizji.

Przyzwany Larma odejdzie dopiero wtedy, gdy sam zechce. Dlate-
go po wykonaniu polecenia lepiej pozostawić go w spokoju i jak naj-
szybciej oddalić się z miejsca rytuału. Demon zna tylko języki deviria,
choć rozumie większość rozkazów, które wyda mu czarownik.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (6), Posłuch (6), Moc (13), Zręczn.
(15), Spryt (16) Spostrz. (13), Bud. (15), Wytrw. (15)

Walka: Demon w ogóle nie podejmuje walki.
Magiczne zdolności: Odejście, Odporność na zranienie (10)

Latawiec. Ohydna, latająca bestia, nazywana wierzchowcem
czarowników. Z grimuarów można wyczytać, że stwór ma dwie pasz-
cze, cztery ogony, osiem rogów, błoniaste skrzydła i dwie chude łapy,
oraz jedną długą nogę. Dopóki nie ujrzy się demona na własne oczy,
trudno w to uwierzyć. Już po pierwszym spotkaniu ten opis można
uzupełnić o straszliwy smród, jaki dobywa się z futra bestii.

Mag wzywa Latawca, gdy potrzebuje unieść się w powietrze lub
odbyć daleką podróż. Po rytuale przyzwania ziemia w miejscu symbo-
lu wybrzusza się i formuje demona. Wtedy trzeba go dosiąść i nakazać
wzniesienie się w powietrze. Demon mówi rzadkim językiem deviria,
wydając głośne dźwięki niczym wiatr dmący w rurze. Gdy tylko Lata-
wiec dotknie ponownie ziemi, połączy się z nią na powrót i rozpłynie w
niej, jakby gnijąc. Bez względu na wolę czarownika po kilku godzinach
lotu straci swe siły i wyczerpany opadnie na ziemię.

Demon potrafi w locie dorównać szybkością pędzącemu w galopie
koniowi.

Współczynniki: Groza (2), Agresja (4), Posłuch (12), Moc (12),
Zręczn. (13), Spryt (7) Spostrz. (14), Bud. (20), Wytrw. (24), rany Śmier-
telne powodują PT jak Ciężkie

Chaotyczne starcie: Demon próbuje ugryźć przeciwnika lub po-
walić go ciosem łap lub ogonów. PT 10 dla wybranego przeciwnika, PT
6 dla pozostałych. Trafienie powoduje ranę Lekką (przy mniej niż 5
Punktach Porażki) lub Ciężką (przy 5 lub więcej Punktach Porażki).

Obciążenie: Za każdych dwóch dodatkowych pasażerów demon
porusza się dwa razy wolniej i zmęczy się dwa razy szybciej.

Liściak. Demoniczny stwór o wyglądzie wielkiego owada i pęka-
tym niczym beczka brzuchu. Z początku, zaraz po przyzwaniu jest nie-
wielkich rozmiarów, lecz gdy tylko czarownik wskaże mu dom czy wio-
skę, na które chce sprowadzić utrapienie, stwór przedostanie się do
tamtejszych spiżarni i rozpocznie ucztę, rosnąc w miarę jedzenia. Jeśli
nie zostanie w porę ubity, zje wszystkie zapasy, jakie tylko znajdzie w
okolicy. Jego rozmiary odpowiadają objętości pochłoniętego jedzenia.
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Uczta Liściaka może trwać od jednego dnia do wielu tygodni, pod-
czas których gnieździ się ukryty i czasem przenosi z miejsca na miej-
sce. Odchodzi dopiero gdy się nasyci, znikając w jakimkolwiek skraw-
ku ciemności. Posługuje się rzadkim językiem deviria, niepodobnym
do żadnego ze znanych języków zwierząt.

Współczynniki: Groza (2), Agresja (4), Posłuch (8), Moc (12), za-
leżnie od wielkości: Zręczn. (14/12/5), Spryt (14) Spostrz. (16), Bud.
(6/12/24), Wytrw. (16), Fecht. (12/13/15)

Walka: Cios łapą (-1, rana Lekka, dystans Bliski i Zwarcie), Trato-
wanie (1, rana Ciężka), Kroki (2), Praca nóg (1), Unik (0)

Magiczne zdolności: Odporność na zranienie (2)

Morlach. Potężny demon, który zjawia się zawsze w postaci grają-
cego na flecie szkieletu. Demoniczna melodia posiada moc usypiania
- ludzie padają na jej dźwięk jak kukiełki, którym odcięto sznurki. Ma-
giczny sen trwa aż do świtu. Demon potrafi uśpić całą okolicę, wioskę
czy nawet dzielnicę jakiegoś miasta.

Przyzwany przez czarownika wyłania się zza drzewa lub budynku,
podchodzi do kręgu kołysząc się i jednocześnie grając. Mag i jego to-
warzysze jako pierwsi muszą odeprzeć moc magicznej senności, by móc
zapanować nad demonem.

Morlach posługuje się tylko jednym z języków deviria – melodią
wygrywaną przez flet. Porusza się powoli, krocząc i tańcząc, a moc jego
muzyki sięga na kilkanaście metrów wokół. Po trzech kwadransach
odchodzi z powrotem do otchłani, płynąc w powietrzu i blednąc jak
duch. Czarownik może go odesłać prędzej, choćby natychmiast po przy-
byciu.

Współczynniki: Groza (3), Agresja (6), Posłuch (6), Moc (14), Zręczn.
(18), Spryt (10) Spostrz. (14), Bud. (17), Wytrw. (15)

Walka: Demon w ogóle nie podejmuje walki.
Magiczne zdolności: Odejście, Odporność na zranienie (10), Ma-

giczny sen
Magiczny sen. Każdy, kto znajduje się w promieniu kilkunastu

metrów od demona wykonuje test Odpierania magii o PT 6. Jeśli go
nie zda, zostaje zmożony głębokim snem. Czar przestaje działać o świ-
cie.

Mrok. W niektórych grimuarach nazywany Jednonogim Bębnia-
rzem. Posiada moc sprowadzania ciemności. Może zasnuć całą okolicę
cieniem lub wywołać mrok jak w nocy. Na niebie pojawiają się wtedy
gęstniejące chmury, zasłaniają słońce, po czym opadają coraz niżej,
zamykając teren w kloszu gęstych ciemności.

Gdy czarownik przyzwie demona, magiczny krąg zacznie wirować i
zmieni się w bezdenną studnię. Z niej wypełznie Mrok, dudniąc ryt-
micznie. Demon wspiera się na jednej nodze i porusza niczym kobra,
uderzając przy tym miarowo w swój brzuch. Jego moc rozpocznie swe
działanie od razu i bez woli maga. Po kwadransie niebo ściemnieje, a
po kolejnym zapadną całkowite ciemności. Zbledną dopiero wtedy,
gdy dudniący dźwięk ucichnie, a demon odejdzie, czyli mniej więcej
po godzinie od przyzwania. Czarownik może dzięki swej woli i zaklę-
ciom utrzymać obecność stwora dłużej.

Noc sprowadzana przez Mroka oddziałuje na ludzi oraz deviria,
pierwszych przytłaczając, drugich zaś ożywiając.

Współczynniki: Groza (2), Agresja (0), Posłuch (8), Moc (14), Zręczn.
(11), Spryt (12) Spostrz. (13), Bud. (15), Wytrw. (12)

Walka: Demon w ogóle nie podejmuje walki.
Podtrzymywanie mocy demona: Czarownik może podtrzymywać

obecność demona i tym samym działanie Magicznej ciemności - każ-
dy kolejny kwadrans kosztem 1 punktu Zmęczenia.

Magiczne zdolności: Odejście, Odporność na zranienie (10), Ma-
giczna ciemność

Magiczna ciemność. W promieniu kilkuset metrów od demona
zapadają całkowite ciemności. Ponadto każdy człowiek ogarnięty ciem-
nością musi wykonać test Wiary o PT 0. Jeśli go nie zda, otrzymuje na
ten czas karę +4 PT do wszystkich testów.

Ohyda. Piekielny sługa czarowników. Demon, którego ciało po-
wstaje w trakcie rytuału z wirujących śmieci, przedmiotów, piasku i
wszystkiego, co leży poza kręgiem maga. Gdy stanie przed czarowni-
kiem w pełnej okazałości, jego humanoidalny kształt przelewa się ni-
czym u jakiegoś widmowego golema. Jeśli demon nie ma z czego utwo-
rzyć swego ciała, pozostanie bezcielesny, ale wtedy większość jego zdol-
ności będzie znacznie ograniczona.

Potrafi wykonywać niezbyt skomplikowane czynności – uprzątnąć
pomieszczenie, narąbać drewna, przenieść niewielkie ciężary. Przede
wszystkim jednak jest demonicznym kucharzem – przygotuje posiłek
dosłownie z niczego. Dzięki swym mocom prawie w każdych warun-
kach stworzy wystawny i smakowity obiad, którym nie wzgardzą na-
wet najbardziej wybredni smakosze. Wspaniałe sosy i wina, dymiące
jeszcze mięsa, świeże warzywa, a do tego lśniąca zastawa. Dopiero gdy

czar pryśnie, goście ujrzą prawdziwe oblicze swych dań i poczują praw-
dziwy smak tego, co jedli: pieczone szczury, gnijące mięso, wijące się
robaki i brudna woda w glinianych kubkach.

Demon rozumie mowę ludzi, choć posługuje się jednym z języków
deviria, i to bardzo rzadko. Najczęściej milczy, czasem tylko słychać
jego demoniczny chichot.

Ohyda służy czarownikowi aż do świtu, a wtedy jego ciało rozpada
się z powrotem i piekielna moc znika.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (2), Posłuch (12), Moc (13),
Zręczn. (11), Spryt (14) Spostrz. (14), Bud. (8), Wytrw. (11)

Walka: Demon w ogóle nie podejmuje walki.
Magiczne zdolności: Odejście, Odporność na zranienie (10), Ilu-

zje
Iluzje: Iluzje demona nie tworzą zupełnie nowych obrazów, a jedy-

nie przekłamują nieco obraz rzeczywistości (barwy, odległości, zapa-
chy, jakość). Aby przełamać iluzję demona, trzeba zdać test Wiary o PT
4.

Puszczaki. Humanoidalne demony o rybich twarzach, które naj-
częściej służą magom jako piekielni tragarze. Każdy z nich potrafi unieść
ciężar o wadze człowieka. Prawie nigdy nie sprzeciwią się woli czarow-
nika, jednak nie potrafią w zasadzie nic więcej, niż tylko przenieść z
miejsca na miejsce to, co im rozkaże. Zawsze milczą i nie podnoszą
wzroku. Poruszają się powoli i niemrawo, ze zgarbionymi plecami i
opuszczonymi głowami.

 Gdy czarownik przyzwie owe demony, wyklują się ze znaku w po-
staci przypominającej okrwawione płody, jednak szybko urosną do
rozmiarów człowieka, przybierając swój normalny wygląd. Odchodzą,
gdy mag ich odprawi lub o świcie. Zda się wtedy, że idą po prostu
przed siebie, ale oddalają się przy tym o wiele szybciej niż to możliwe
i za nic nie da się ich dogonić, aż w końcu nikną w oddali.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (2), Posłuch (18), Moc (8), Zręczn.
(8), Spryt (5) Spostrz. (6), Bud. (10), Wytrw. (20)

Przyzwanie: Mag nie ma wpływu na ilość przyzwanych Puszcza-
ków. Przybywa ich 1K6.

Walka: Demon w ogóle nie podejmuje walki.
Magiczne zdolności: Odporność na zranienie (4)

Raeon. Demon – olbrzym, obdarzony mocą mamienia umysłu i
sprowadzania widziadeł. W ogromnym, przezroczystym brzuchu po-
trafi uwięzić człowieka. Mag może rozkazać mu odszukanie jakiejś osoby
i porwanie jej – wystarczy dać demonowi jakąkolwiek rzecz należącą
do ofiary, by kierując się niewidzialnymi nićmi dotarł do niej tej samej
nocy. Raeon porusza się pod osłoną ciemności i niewielu zwykłych lu-
dzi potrafi dostrzec ukrytą dzięki magii wielką postać. W ciągu godzi-
ny jest w stanie pokonać nawet 50 kilometrów, jednak roztropniej bę-
dzie zawezwać go w niezbyt dużej odległości od miejsca, w którym
przebywa ofiara.

Przyzwać można go tylko w nocy. Materializuje się powoli, stojąc
pośrodku znaku, po czym skłania się gotowy na rozkaz maga. Potrafi
wypowiedzieć niewiele słów w języku doryjskim, raczej prostych i pod-
stawowych. Posiada ograniczoną inteligencję i nie jest w stanie przyjąć
żadnej skomplikowanej misji. Postać demona rozwieje się z pierwszy-
mi promieniami wschodzącego słońca.

Współczynniki: Groza (2), Agresja (6), Posłuch (8), Moc (14), Zręczn.
(12), Spryt (15) Spostrz. (10), Bud. (26), Wytrw. (22), Fecht. (18), rany
Śmiertelne powodują PT jak Ciężkie

Walka: Cios łapą (3, rana Ciężka, dystans Bliski i Zwarcie), Trato-
wanie (1, rana Ciężka), Wchłonięcie (4, Zwarcie), Kroki (5), Praca nóg
(5), Unik (0), demon nie musi wykonywać żadnych Akcji obronnych

Magiczne zdolności: Demoniczna rana, Odporność na zranienie
(4)

Wchłonięcie: Gdy demon wchłonie ofiarę, ta zostaje całkowicie
unieruchomiona w jego wnętrzu i zdana na jego łaskę.

Solbrach. Noworodek o twarzy psa. Potrafi odszukać w umyśle
maga potrzebne informacje, które zostały przez niego zapomniane. Może
przypomnieć każdą przeczytaną kiedykolwiek księgę, zapomniane imię
czy obraz, który rozmył się w niepamięci.

Na wpół materialna postać ukazuje się pośrodku kręgu i do końca
rytuału nie da się jej stamtąd ruszyć. Znika po chwili, więc czarodziej
musi się pospieszyć z pytaniem. Działaniu demona towarzyszy ohyd-
ne uczucie, gdy szpera w głowie szukając zapomnianych treści. Sol-
brach ma dostęp do umysłów wszystkich istot w swoim otoczeniu i
potrafi porazić każdego niemożliwym do wytrzymania bólem.

Upiorny stwór nie posługuje się żadną mową, za to czyta wszelkie
myśli i potrafi w ten sam sposób odpowiadać. Najczęściej są to nie-
określone odczucia i obrazy, ale czasem przekazuje kilka wyraźnych
słów, niczym jakaś wyrocznia.
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Współczynniki: Groza (3), Agresja (6), Posłuch (16), Moc (13),
Zręczn. (10), Spryt (20) Spostrz. (20), Bud. (4), Wytrw. (7)

Walka: Demon w ogóle nie podejmuje walki. Rozgniewany atakuje
czarami.

Magiczne zdolności: Odejście, Odporność na zranienie (12), Atak
bólu, Czytanie pamięci

Czytanie pamięci: Działaniu temu towarzyszy bardzo nieprzyjemne
uczucie, które powoduje karę równą 2 punktom Zmęczenia.

Atak bólu: Ofiara musi zdać test Odpierania magii o PT 5, w prze-
ciwnym wypadku otrzymuje ranę Ciężką.

Strach. Stwór o skorupie żółwia i ptasim dziobie. Wypełza ze zna-
ku formując się powoli, i jest to jedyny moment, kiedy demon jest bez-
bronny i łatwo go zranić. Gdy tylko ukaże się w całej okazałości, goto-
wy jest do walki z wszystkim, co tylko wskaże mu czarownik. Wściekłe
stworzenie z samego dna otchłani jest żądne krwi i bólu jak mało który
deviria. Demon nie zna żadnego języka, jedynie instynktownie broni
czarownika oraz atakuje na rozkaz wybrane przez niego ofiary.

Porusza się na czterech krótkich łapach, dosyć powoli, jednak gdy
tylko przeciwnik lub ofiara znajdzie się w bezpośrednim zasięgu de-
mona – polu około dwóch metrów wokół niego – zaatakuje tak błyska-
wicznie, że niewiele stworzeń zdąży się zorientować i uskoczyć.

Od momentu przybycia zaczyna powoli zdychać, stając się coraz
słabszy. Jeśli zostanie ubity lub w końcu padnie, wtedy szybko się roz-
kłada i zostaje po nim jedynie cuchnąca maź.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (8), Posłuch (6), Moc (13), Pan-
cerz (Pokrycie 10, Redukcja 2), Zręczn. (18), Spryt (5) Spostrz. (9), Bud.
(20), Wytrw. (18), Fecht. (15)

Przybycie: Od momentu przyzwania Strach powoli zdycha i staje
się coraz słabszy, otrzymując co godzinę 2 Draśnięcie, a po 12 godzi-
nach Śmiertelną ranę.

Walka: Ugryzienie (4, rana Ciężka), Kroki (4), Praca nóg (4), Unik
(4)

Magiczne zdolności: Demoniczna rana

Uria. Dwupostaciowy demon o bliźniaczych ciałach, jednak za każ-
dym razem innych: raz pojawi się w postaci ludzkiej, kiedy indziej w
zwierzęcej, jeszcze innym razem - w demonicznej. Pojawia się na dwóch
końcach linii magicznego znaku, jako dwa impulsy światła. Płyną one
na boki, poza krąg i materializują się w dwie identyczne postacie.

Mag wzywa go dla mocy władania ogniem. Demon rozumie pole-
cenia czarownika, choć wcale nie potrafi mówić. Gdy przyzywający
wskaże demonowi cel, czy to określone miejsce, czy ofiarę, ten uda się
natychmiast wykonać swą powinność. Dwie postacie obejdą wyzna-
czony cel od dwóch stron, a następnie połączą się w owym miejscu.
Wtedy rozpęta się tam prawdziwe, ogniste piekło, a demon powróci do
otchłani.

Od chwili przybycia Urii, czarownik ma kwadrans na wskazanie
demonowi celu, a musi znajdować się on w zasięgu wzroku. Od tego
momentu demon nie usłucha już maga, lecz zajmie się wypełnieniem
jego rozkazu. Jeśli upłynie kwadrans, a Uria go nie otrzyma, połączy
się gdziekolwiek i spłonie.

Współczynniki: Groza (różnie), Agresja (10), Posłuch (10), Moc (14),
Zręczn. (10), Spryt (12) Spostrz. (12), Bud. (8), Wytrw. (10)

Walka: Demon w ogóle nie podejmuje walki. Zaatakowany broni
się czarami.

Płomień. Przeciwnik otrzymuje w każdej turze 1 Lekką ranę. Może
również podpalać przedmioty w otoczeniu.

Ogniste piekło. Gdy obie części demona złączą się, w miejscu tym
wybucha Ogniste piekło. Cel płonie doszczętnie. Ofiara ma prawo do
testu Odpierania magii o PT 4.

Magiczne zdolności: Odejście, Odporność na zranienie (4)

Wiciarz. Pająk o ludzkiej głowie. Wezwany, wyłania się z ciemno-
ści i tylko w ciemności można go przyzwać. W miejscu, które wskaże
mu czarownik uplecie gęstą i lepką sieć. Może również przyczaić się na
wybraną przez maga ofiarę. Atakując, będzie się starał wpędzić ją w
objęcia sieci i błyskawicznie opleść w kokon. Uwięziona ofiara znika
wewnątrz sieci, i jak mówią mroczne księgi, spada wtedy w otchłań, do
podziemnego świata demonów, dokładnie zaś do krainy demonicz-
nych pająków, prosto w ich legowisko.

Wiciarz boi się światła i można go wypłoszyć za pomocą kilku
mocnych pochodni. Osaczony przez światło zniknie w najmniejszym
choćby skrawku mroku, opuszczając świat na powierzchni.

Mówi językiem deviria, nie rozumie ludzkiego, z wyjątkiem pro-
stych poleceń czarownika, wydawanych zgodnie z opisem rytuału w
dziwacznym języku.

Współczynniki: Groza (2), Agresja (10), Posłuch (6), Moc (13),
Zręczn. (14), Spryt (8) Spostrz. (13), Bud. (16), Wytrw. (16), Fecht. (13)

Walka: Ugryzienie (2, Obrażenia lekkie), Skok (2), Kroki (5), Praca
nóg (10), Unik (4), Pajęczy odskok (10)

Wpędzenie w sieć. Jeśli demon wygra Akcję Kroki z przewagą 5
punktów, ofiara zaplącze się w sieć pająka i otrzyma karę: w każdej
turze jej PT będzie się zwiększało o +1, dopóki się nie wyswobodzi.
Aby uwolnić się z sieci, trzeba poświęcić jedną turę walki i zdać test
Wysportowania lub Atletyki o PT równym nagromadzonym PT (z po-
wodu sieci).

Pajęczy odskok. Pająk traci Inicjatywę i zdobyte PP, odskakuje na
Daleki dystans, jednak przeciwnik nie uzyskuje dzięki temu żadnych
PP.

Zgiełk. Niewidzialny demon, który wprowadza zamęt w głowy ludzi
gdzie tylko się pojawia. Czarownik wysyła go tam, gdzie chce wprowa-
dzić niezgodę lub chaos pomiędzy ludzi. Czarownik musi zapanować
nad rozbijającą myśli mocą i podszeptami Ciemności, które atakują
umysł za sprawą demona.

Zjawia się w pobliżu znaku, a jego obecność można wyczuć jeśli
tylko wie się, na co zwrócić uwagę. Gdy myśli zaczynają wymykać się
spod kontroli to znak, że Zgiełk przybył i unosi się gdzieś w pobliżu.
Demon nie potrzebuje używać żadnej mowy, czyta bowiem w myślach
i dowolnie je kształtuje. Czarownik nie może określić dokładnie, w jaki
sposób Zgiełk ma wpłynąć na wskazane ofiary. Wszystko zależy od
demona, ten zaś za cel ma zawsze skłócenie ludzi oraz skażenie ich
dusz Ciemnością. Nic go bardziej nie cieszy niż zbrodnia i upadek czło-
wieka.

Demon pozostanie w świecie na powierzchni tak długo, jak potrze-
ba, choćby i miesiąc. Nie da się go odesłać, więc po wykonaniu zada-
nia dla czarownika będzie on wolny i odejdzie dopiero gdy sam ze-
chce. Najpewniej będzie krążyć po okolicy jeszcze długo, mącąc w gło-
wach spotykanych ludzi i doprowadzi do wielu nieszczęść nim się wresz-
cie nasyci.

Współczynniki: Agresja (8), Posłuch (12), Moc (13), Zręczn. (21),
Spryt (22) Spostrz. (19), Bud. (10), Wytrw. (7)

Walka: Demon w ogóle nie podejmuje walki.
Zapanowanie nad mocą Zgiełka: Czarownik musi wykonać Test

Woli Magicznej lub Wiary zaraz po przywołaniu Zgiełka. Jeśli testu nie
zda, znaczy to, że nie zdołał zapanować nad emanującym od demona
chaosem i ten wyrywa się spod kontroli, ulatując w świat.

Magiczne zdolności: Odejście, Odporność na zranienie (10)
Szept Ciemności. Zaatakowana przez Zgiełka ofiara musi wyko-

nać test Odpierania magii o PT 4. Jeśli nie zda testu, demon przekaże
jej swój podszept tak, że ofiara nawet się nie zorientuje, że to nie jej
własna myśl.

Zamęt. Każdy człowiek w bliskości demona otrzyma +6 PT do
wszystkich testów opartych na Sprycie, do czasu aż demon się oddali.
Aby tego uniknąć, musi zdać test Odpierania magii o PT 3.

TTTTTERENYERENYERENYERENYERENY     CCCCCAŁEGOAŁEGOAŁEGOAŁEGOAŁEGO D D D D DOMINIUMOMINIUMOMINIUMOMINIUMOMINIUM
Jedne gatunki typowe są tylko dla określonego terenu czy krainy,

inne występują powszechnie i spotkać je można wszędzie w całym Do-
minium, jeszcze inne, choć rzadkie, występują niezależnie od krainy.
Oto kilka z nich, na jakie natknąć się można w każdej z krain całego
Dominium.

Mroczniki, Pająki Ciemności. W lasach całego Dominium,
szczególnie jednak w jego środkowej części – Matrze i na Półwyspie
Pazura, można się natknąć na Mroczniki. Są wielkie niczym pies, pła-
skie i szerokie jak patelnia, o ośmiu grubych i ruchliwych odnóżach.
Żyją w głębi mrocznych lasów, tam, gdzie rzadko dociera słońce, po-
śród wilgoci i mokrych głazów. Polują na wszystko co się rusza, zaś
sieci plotą tak gęste i wielkie, że wędrowiec może mieć wrażenie, iż oto
trafił do labiryntów zbudowanych między drzewami i zdąża właśnie
ich korytarzami. Tworzące je nici nie są lepkie, raczej zdaje się, że cięż-
kie od kurzu, jednak służą one pająkom nie tyle do pochwycenia ofia-
ry, co do skierowania jej prosto w pułapkę. Dopóki pająk sam się nie
ujawni, bezszelestnie skacząc ze sporej odległości, niemal nie sposób
go wypatrzyć pośród liści. Czasem kryje się wysoko w koronach drzew,
gdzie panuje tylko mrok. Każde ukąszenie powoduje większe osłabie-
nie ofiary, aż w końcu stanie się ona bezwolną kukła, którą pająki oplotą
w kokon i zaciągną do jamy, gdzie uwiły swoje gniazdo. Jeśli nie są
głodne, ofiara może żyć jeszcze długo, nakłuwana przez stwory, które
powoli będą ją wysuszać.

Nie tylko spore rozmiary i ostre żuchwy są atutem tych diabelskich
paskud, posiadają one bowiem jeszcze pewną magiczną zdolność. Po-
trafią zagęszczać ciemność, rozsiewać wokół siebie i wokół ofiary mrok.
Nawet światło latarni czy pochodni zdaje się marnieć i znikać, a wraż-
liwy człowiek odczuje również mrok, zasnuwający duszę.

Celny strzał z pistoletu lub sztych rapiera wystarczy, by odesłać
poczwarę w niebyt. W jednym gnieździe należy się spodziewać co naj-
mniej tuzina pająków. Jeśli nie jest się łowcą Mroczników, to lepiej
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czym prędzej uciec od nich, nawet jeśli trzeba będzie nadrobić dzień
drogi, obchodząc gniazdo.

Współczynniki: Agresja (11), Moc (10), Zręczn. (12), Spryt (5)
Spostrz. (16), Bud. (6), Wytrw. (5), Fecht. (8)

Walka: Ugryzienie (1, Obrażenia lekkie), Skok (3), Kroki (3), Praca
nóg (2), Unik (1), Pajęczy Odskok (8)

Magiczna ciemność. W promieniu kilkunastu metrów od stwora
zapadają całkowite ciemności. Ponadto każdy człowiek ogarnięty ciem-
nością musi wykonać test Wiary o PT 0. Jeśli go nie zda, otrzymuje na
ten czas karę +1 PT do wszystkich testów.

Pajęczy odskok. Pająk traci Inicjatywę i zdobyte PP, odskakuje na
Daleki dystans, jednak przeciwnik nie uzyskuje dzięki temu żadnych
PP.

Złote Szczury. Tam, gdzie w podmiejskich kanałach kryją się ol-
brzymie szczury, żyją podobno również ich prastarzy przodkowie - jesz-
cze głębiej i bliżej piekieł. Gdy specjalnie przeszkolone straże miejskie
lub najemni awanturnicy wyruszają co pewien czas, by przetrzebić
szczurzą populację, biorą ze sobą ciężkie pistolety i toporki. Co zatem
należałoby wziąć, by dać radę Złotym Szczurom, kilkakrotnie więk-
szym od swojego pomiotu? Podobno w czasach przed Prorokiem Złote
Szczury nie musiały żyć pod ziemią, i czczone były jako bóstwa. Dziś
znikczemniały i stały się wyklętym pomiotem, ukrywającym się przed
ludźmi w śmierdzących czeluściach.

Z raportów kanałowych ekip, które natknęły się na legendarne
szczurze bestie, wynika, że Złoty Szczur nie będzie walczył z ludźmi,
póki nie zostanie przyparty do muru. Być może dlatego, że tak niewiele
ich już zostało, wolą one uciec i wydać na świat kolejny miot szczurów,
które już bez najmniejszych wątpliwości rzucą się na ludzi i swoimi
zębiskami zetrą ich na miazgę. Ponoć tylko raz udało się ubić Złotego
Szczura – ale wcześniej musiały paść dziesiątki zrodzonych przez nie-
go mniejszych bestii. Aby życie w końcu uszło z potwora, łowcy wypa-
lili doń kilkanaście razy z muszkietów, a potem jeszcze sporo się natru-
dzili toporami i dzirytami. Dwunastu z nich przypłaciło to życiem lub
kalectwem, ponieważ czarne szpony i mocne szczurze zęby nie pozo-
stawały dłużne.

Wypchane truchło króla szczurów zdobi do dziś wnętrze pałacu
burmistrza Kindle, wzbudzając sensację i grozę wśród wrażliwych go-
ści. Warto przy tym zauważyć, że jeśli faktycznie po wypchaniu i spre-
parowaniu nie stracił on swego uprzedniego wyglądu, Złoty Szczur wy-
gląda bardziej na jakiegoś demonicznego potwora niż tylko większego
od innych gryzonia – inny ma kształt głowy i pysk, zdawać by się na-
wet mogło, że w piekielnych otchłaniach stwór ten próbował powstać
na dwie nogi, jakby chciał się upodobnić do człowieka.

Współczynniki: Agresja (8), Moc (8), Zręczn. (14), Spryt (9) Spostrz.
(14), Bud. (20), Wytrw. (21), Fecht. (15), rany Śmiertelne powodują PT
jak Ciężkie

Walka: 4K20 w turze walki, Ugryzienie (3, Obrażenia lekkie, dy-
stans Bliski i Zwarcie), Kroki (4), Praca nóg (3), Unik (3), Odskok (8),
Złoty Szczur nie musi wykonywać żadnych Akcji obronnych

Magiczne zdolności: Demoniczna Hipnoza
Demoniczna Hipnoza. Stwór wybiera jednego przeciwnika jako

cel Demonicznej Hipnozy. Ofiara ma prawo do testu Odpierania magii
o PT 2. Ofiara otrzymuje +1 PT do wszystkich testów czynności wbrew
woli demona, także do walki. Otrzymane przez Demoniczną Hipnozę
kary kumulują się.

Jad. Ugryzienie Złotego Szczura powoduje zatrucie jadem. Ofiara
wykonuje test Wytrwałości o PT 2. Jeśli go nie zda, otrzymuje karę PT
równą Punktom Porażki w tym teście. Z każdą kolejną godziną PT
maleje o 1.

Majala, olbrzymi robak.  Mówi się, że wędrując przez stare lasy
nie należy bez ważnego powodu schodzić z traktów, bo w mrocznych
głębiach kryją się niezliczone istoty Ciemności i pozostałości dawnych
czasów. Lecz i na traktach wędrowca również może spotkać tragedia.
Jedną z takich pułapek czyhających na podróżnych jest Majala, ol-
brzymi robak, który kilkaset lat temu nauczył się polować na ludzi.
Ohydny stwór uczepia się stojącego przy leśnej drodze drzewa, po jego
niewidocznej stronie, czasem zaś przyczai się pod spróchniałymi mo-
stami lub w wydrążonych przez czas i robaki pniach. Atakuje wyrzuca-
jąc nagle w kierunku zaskoczonego wędrowca mackę, która przykleja
się jak pijawka do ciała, a celuje przy tym najczęściej w twarz. Tylko
czasem ofiara zdoła ujrzeć przed śmiercią obślizgły tułów, niczym u
gigantycznej larwy, z mnóstwem poruszających się szybko odnóży.

Jedynie tropiciele i wyjątkowo czujni ludzie są w stanie dojrzeć w
porę przyczajoną przy drodze Majalę. Zraniony robak może umknąć w
głąb lasu, ale może też równie dobrze zaatakować i sporo trzeba z nie-
go upuścić śluzu, zanim w końcu znieruchomieje.

W grimuarach znaleźć można zaklęcia, pozwalające przyzywać
Majalę z lasów oraz hodować posłuszne stwory z niewielkich poczwa-

rek, znalezionych w puszczy. Istnieją też podobno tajne kulty, których
członkowie spożywają odpowiednio przyrządzone wydzieliny robaka,
by zyskać moc widzenia rzeczy niewidzialnych.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (15), Moc (14), Zręczn. (6), Spryt
(7) Spostrz. (15), Bud. (24), Wytrw. (28), rany Śmiertelne powodują PT
jak Ciężkie)

Chaotyczne starcie: Stwór atakuje macką z ukrycia. PT 6 dla
wszystkich przeciwników. Trafienie powoduje Pochwycenie macką.

Pochwycenie macką. Stwór wczepiwszy się w ciało ofiary próbuje
ją sparaliżować. Aby uwolnić się od macki, trzeba zadać robakowi przy-
najmniej ranę Ciężką lub zdać test Budowy o PT 4 (1 tura walki). Ofia-
ra unieruchomiona przez robaka otrzymuje na ten czas +6 PT do wszyst-
kich testów. W czasie, gdy stwór trzyma ofiarę, PT Chaotycznego star-
cia maleje o 2 i nie może on atakować. Ofiara w każdej turze otrzymuje
karę +2 PT z powodu paraliżującego jadu.

Atrybuty innych, wymienionych istot:
Olbrzymi szczur
Współczynniki: Agresja (8), Moc (8), Zręczn. (12), Spryt (2) Spostrz.

(16), Bud. (6), Wytrw. (4), Fecht. (7)
Walka: Ugryzienie (-1, Obrażenia lekkie, dystans Bliski i Zwarcie),

Kroki (3), Praca nóg (0), Unik (0), Odskok (5)

Dzik
Współczynniki: Agresja (8), Moc (11), Zręczn. (10), Spryt (3) Spostrz.

(11), Bud. (16), Wytrw. (14), Fecht. (10)
Walka: Tratowanie (3, Obrażenia lekkie), Kroki (3), Praca nóg (0),

Unik (0), Odskok (5)

Pies
Współczynniki: Agresja (7), Moc (9), Zręczn. (14), Spryt (5) Spostrz.

(18), Bud. (11), Wytrw. (14), Fecht. (10)
Walka: Ugryzienie (2, Obrażenia lekkie), Skok (3), Przewrócenie

(0), Kroki (2), Praca nóg (2), Unik (1), Odskok (6)

Wilk
Współczynniki: Agresja (12), Moc (13), Zręczn. (15), Spryt (5)

Spostrz. (18), Bud. (14), Wytrw. (14), Fecht. (12)
Walka: Ugryzienie (3, Obrażenia lekkie), Skok (3), Przewrócenie

(2), Kroki (3), Praca nóg (3), Unik (2), Odskok (1)
Osaczenie. Atakując sforą, wilki potrafią tak otoczyć ofiarę, że w

żaden sposób nie może ona kontrolować z iloma wilkami na raz wal-
czy. Nie działają wtedy żadne reguły pozwalające na zmniejszanie ilo-
ści przeciwników w turze walki.

Niedźwiedź
Współczynniki: Agresja (9), Moc (18), Zręczn. (12), Spryt (4) Spostrz.

(13), Bud. (20), Wytrw. (20), Fecht. (13), rany Śmiertelne powodują PT
jak Ciężkie

Walka: Ugryzienie (6, rana Lekka), Cios łapą (3, rana Lekka), Tra-
towanie (0, rana Ciężka), Kroki (3), Praca nóg (3),Unik (-4), niedźwiedź
nie musi wykonywać żadnych Akcji obronnych

PPPPPÓŁWYÓŁWYÓŁWYÓŁWYÓŁWYSEPSEPSEPSEPSEP P P P P PAZURAAZURAAZURAAZURAAZURA
Półwysep Pazura to najbardziej zmieniona przez człowieka kraina

w całym Dominium. Większość lasów została wycięta, niezliczone mia-
sta, miasteczka i wsie połączono siecią traktów, łąki zmienione zostały
w ciągnące się po horyzont pola uprawne lub pastwiska. Dzikie zwie-
rzęta i deviria schroniły się w resztkach dawnych puszcz lub skarlałych
lasach w pobliżu miast, albo ukryły się w podziemnym świecie. Za to
wiele nieznanych wcześniej gatunków wypełzło z otchłani i dopaso-
wało się do nowego świata, urządzonego przez człowieka. Wiele in-
nych zmieniło swoje zwyczaje i zamieszkało w sąsiedztwie ludzi.

W miastach pojawiły się zdegenerowane zwierzęta, żerujące na
ludzkim sąsiedztwie niczym pasożyty – pławiąc się w płynących kana-
łami nieczystościach, mieszkając na śmietniskach, żywiąc się odpad-
kami. W miejskich rynsztokach ukrywają się niewielkie i ohydne stwo-
ry, jak mrugasy lub smoluchy. Zdarza się, że te ostatnie atakują ludzi,
wysuwając obślizgłe macki spod brudnej brei, która stoi w wielu połą-
czonych z kanałami rowach i dołach. Inne stworzenia pojawiły się ra-
zem z plagami szczurów: szczurojady to drapieżniki, żywiące się uciąż-
liwymi dla człowieka gryzoniami. Jednak czasem nie wiadomo co gor-
sze. Gdy szczurojad zamieszka w piwnicy domu, faktycznie przetrzebi
plagę pustoszącą spiżarnię, ale cena za to jest znaczna. Stwór ten roz-
siewa potworny fetor, którym przesiąka cały dom. Zapach ten wabi
szczury, ale też skutecznie płoszy ludzi. Dusiciele to dziwne, pozba-
wione sierści, niewielkie zwierzęta, które zamiast głowy posiadają dwie
macki. Są niezwykle szybkie i zwinne, i choć boją się ludzi, mogą uczy-
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nić wielkie szkody dusząc bydło czy domowe ptactwo, a czasem ata-
kując nawet psy lub śpiących ludzi. Gdy paskudztwo to zagnieździ się
na strychu lub w piwnicy, niełatwo się go pozbyć – najlepiej zaś wypło-
szyć je z pomocą psa i samemu ustrzelić lub zatłuc. Inni uciążliwi miesz-
kańcy miejskich domów to widmowe koty. Istota wygląda jak upior-
ny, czarny, gruby kot, z wiecznie najeżoną sierścią i przekrwionymi ocza-
mi. Nawiedza domy wyjadając co się da. Osaczony może się rzucić na
człowieka, poranić go, a nawet wydrapać oczy. Człowiek pogryziony
przez widmowego kota zapadnie na ciężką chorobę. Najdziwniejsze
jest jednak to, że kot potrafi znikać w ciemności, jakby ta była dla
niego drzwiami do ukrytego dla ludzi miejsca. Gdy przyświecić wtedy
latarnią, okaże się, że nic tam nie ma. Przybywa ponoć także z mroku.

Smoluch
Współczynniki: Agresja (5) , Moc (10), Zręczn. (14), Spryt (2)

Spostrz. (15), Bud. (8), Wytrw. (10)
Chaotyczne starcie: Smoluch atakuje tylko z ukrycia, błyskawicz-

nie wypuszczając mackę spod wody. Jeśli nie trafi, kryje się z powro-
tem. PT 8 dla wybranego przeciwnika, PT 4 dla innych. Trafienie mac-
ką powoduje Draśnięcie, a następnie Duszenie.

Duszenie macką. Stwór owinąwszy szyję ofiary próbuje wciągnąć
ją pod wodę lub udusić. Aby uwolnić się od macki, trzeba zadać smo-
luchowi przynajmniej Lekką ranę lub zdać test Budowy o PT 4 (1 tura
walki). Ofiara unieruchomiona przez smolucha otrzymuje na ten czas
+3 PT do wszystkich testów. W czasie, gdy stwór trzyma ofiarę, PT
Chaotycznego starcia maleje o 2 i nie może on atakować.

W każdej turze walki smoluch próbuje udusić pochwyconą ofiarę
lub wciągnąć ją pod wodę. Ofiara musi zdać test Budowy o PT 2, by
ustać na nogach. Jednak mimo sukcesu co turę otrzymuje ona 1 punkt
Zmęczenia. W przypadku testu nie zdanego ofiara otrzymuje aż 3 punk-
ty Zmęczenia.

Dusiciel
Współczynniki: Agresja (4), Moc (8), Zręczn. (20), Spryt (5) Spostrz.

(17), Bud. (9), Wytrw. (6), Fecht. (12)
Walka: Skok (3), Kroki (4), Praca nóg (6), Unik (2)
Duszenie: Udany skok powoduje, że dusiciel oplata szyję macką.

Aby uwolnić się od macki, trzeba zadać dusicielowi przynajmniej Lek-
ką ranę lub zdać test Budowy o PT 2 (1 tura walki). Ofiara unierucho-
miona przez dusiciela otrzymuje na ten czas +4 PT do wszystkich te-
stów. W czasie, gdy stwór trzyma ofiarę, nie może atakować, a wszyst-
kie jego Akcje maleją o 4.

W każdej turze walki ofiara musi zdać test Wytrwałości o PT 2, w
przeciwnym razie otrzymuje 1 punkt Zmęczenia. Gdy ofiara utraci przy-
tomność, dusiciel zaciągnie ją do swojej kryjówki i rozpocznie ucztę.

Berny. W górach Bardanii żyją olbrzymie niedźwiedzie, uznawane
przez górali za dawne bóstwa - władców zwierząt. Wiecznie okrwa-
wione białe futra świadczą o wielkiej agresji tych stworzeń. Górale
mówią, że Bern nigdy nie jest syty i gdy tylko ujrzy potencjalny posi-
łek, rozpoczyna pościg. Mimo swej dzikości Berny posiadają znaczną
inteligencję, a nawet dysponują magicznymi mocami. Swoim grzmią-
cym głosem potrafią sprowadzić lawinę lub powalić przeciwnika na
ziemię.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (14), Moc (22), Zręczn. (11), Spryt
(16) Spostrz. (16), Bud. (25), Wytrw. (22), Fecht. (18), rany Śmiertelne
powodują PT jak Ciężkie

Walka: Ugryzienie (6, rana Lekka), Cios łapą (3, rana Lekka), Tra-
towanie (1, rana Ciężka), Kroki (5), Praca nóg (5), Unik (0), Berny nie
muszą wykonywać żadnych Akcji obronnych

Głos Berna. Gdy Bern uderzy w swoje ofiary potężnym rykiem,
muszą zdać test Opanowania o PT 2, inaczej siła głosu zetnie ich na
ziemię. Ryk Berna zabiera stworowi 1 Akcję tury walki.

Gargulce. Gargulce to skrzydlate stwory Ciemności, z których sły-
nie Nordia. Zakładają gniazda na szczytach wysokich budynków i
opuszczają je tylko w nocy, lub by uciec przed polującymi na nie ludź-
mi. Za dnia są tak ospałe, że wyglądają jak kamienne posągi wkompo-
nowane w rzeźby gęsto pokrywające dachy nordyjskich świątyń i pała-
ców. Z beczkowatego ciała wyrastają szare, na wpół błoniaste, wpół
upierzone skrzydła oraz upiorna głowa, świadcząca o demonicznym
pochodzeniu tego gatunku.

W nocy rozpoczynają polowanie, przede wszystkim na zwierzęta,
ale zdarza się, że i na ludzi. Gdy upatrzą swoją ofiarę, unoszą się wyso-
ko, po czym spadają błyskawicznie chwytając ją w szpony i unosząc.
Ofiara wypuszczona nad gniazdem potwora ma niewielkie szanse na
przeżycie upadku z wysokości. Gargulce boją się ognia, który pozba-
wić może ich piór, a także ostrych przedmiotów, które mogą rozedrzeć
ich skrzydła.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (stwór pojawia się tylko wtedy,
gdy atakuje), Moc (8), Zręczn. (18), Spryt (6) Spostrz. (20), Bud. (12),
Wytrw. (19)

Chaotyczne starcie: Atakuje z powietrza, pikując na wybraną ofiarę
i próbując porwać ją w szpony. PT 9 dla wybranego przeciwnika, PT 4
dla innych. Trafienie powoduje ranę Lekką (przy mniej niż 5 Punktach
Porażki) lub Pochwycenie (przy 5 lub więcej Punktach Porażki). Każda
zadana gargulcowi rana Ciężka zmniejszy PT walki z nim o 1.

Pochwycenie: Jeśli gargulec pochwyci i uniesie ofiarę w powietrze,
nie pozostaje jej nic innego jak tylko za wszelką cenę trzymać się po-
twora i nie dać się strącić. Po kilku minutach potwór się zmęczy i wylą-
duje. Ofiara musi wykonać trzy testy Wysportowania lub Atletyki: pierw-
szy o PT 5, drugi o PT 3 i trzeci o PT 1. Jeśli któregoś z nich nie zda,
gargulec wypuści ją w powietrzu.

Wilkołak z Bilkindaine. W Bilkindaine, leżącym w Kartinie, od
roku słyszy się o bestii, nazywanej przez miejscowych wilkołakiem. Przy-
wieziono go ponoć z wysp dalekiej północy na jednym z kupieckich
statków, by sprzedać go do kolekcji któregoś z cynazyjskich arystokra-
tów. Stwór pewnej nocy uwolnił się z klatki i uciekł na miasto, a już nad
ranem znaleziono na ulicy i w kilku domach zmasakrowane zwłoki. Po
tej tragedii nieco ucichło i podejrzewano nawet, że jakiejś sprytnej i
przedsiębiorczej szajce udało się złapać wilkołaka i ukryć lub nawet
wywieźć poza miasto. Jednak niecałe dwa tygodnie później uderzył
znowu, choć z mniejszą furią. Gdy po kolejnych mordach sprowadzo-
no ze stolicy Inkwizytora, przypuścił on, że być może bestia nauczyła
się zjadać odpadki i szczury, dlatego rzadziej atakuje ludzi. Do dziś nie
udało się pojmać wilkołaka, który krwawo zaznacza swoją obecność
choćby i raz w miesiącu.

Stwór jest humanoidalną, podobną do małpy bestią, jednak jego
pysk bardziej przypomina psi. Jest niezwykle szybki i zwinny, potrafi
wskoczyć do otwartego okna nawet na drugie piętro kartińskiej kamie-
nicy, a także zeskoczyć bez szwanku z kilkunastu metrów. Znalezione
ofiary były uduszone lub rozerwane, po czym częściowo pożarte. Znaj-
dzie się wielu mieszkańców, którzy zaklinają się, że widzieli stwora.
Kilku strażników go trafiło, jednak wilkołak z Bilkindaine wraca do
zdrowia niezwykle szybko. Za dnia bestia ukrywa się przed ludźmi w
gęsto zabudowanych, biedniejszych dzielnicach. Atakuje każdego, kto
odkryje jego kryjówkę lub go dostrzeże, jednak ucieknie przed uzbro-
jonym tłumem.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (17), Moc (17), Zręczn. (22), Spryt
(8) Spostrz. (21), Bud. (23), Wytrw. (20), Fecht. (18), rany Śmiertelne
powodują PT jak Ciężkie

Walka: 4K20 w każdej turze walki, Ugryzienie (3, rana Lekka),
Cios łapą (4, rana Lekka, dystans Bliski), Kroki (3), Praca nóg (4), Unik
(3), Odskok (8)

Skarpiaki, pająkowate stwory z Cynazji. Pionowe, skalne zbo-
cza białych wysp Cynazji pełne są krętych jam, szczelin i tuneli, ni-
czym wydrążony przez korniki spróchniały pień. Gnieździ się w nich
sporo stworzeń, między innymi paskudne stwory, wyglądające jak wiel-
kie i tłuste pająki, choć badający je profesorowie przyrównali owe ohy-
dy raczej do gigantycznych robaków z dna morza. Niektóre osiągają
tak wielkie rozmiary, że mogą rozstawić pajęcze łapy na szerokość trzech
metrów. Co pewien czas jakiś skarpiak wychynie ze swej jamy, podpeł-
znie po pionowej ścianie do samej krawędzi lub nawet wtoczy się na
poziom miasta i przyczai, czekając na przechodzącą ofiarę. Gdy tylko
znajdzie się ona w odległości kilku metrów, wyrzuca swego rodzaju
mackę lub jęzor, chwyta nieszczęśnika i dusząc go zaciąga do swego
gniazda. Tam oplata w kokon, by żywić się nim przez kolejne tygodnie
lub miesiące.

W wielu miejscach Cynazyjczycy wznoszą przy przepaściach i kra-
wędziach wysp niewysokie, odchylone na zewnątrz mury przeciw skar-
piakom, by utrudnić im wspinaczkę. Co pewien czas cynazyjscy bu-
downiczy wisząc na linach murują podejrzane nory, jednak wszystko
to wciąż nie wystarcza, by dostatecznie uchronić mieszkańców. Każ-
dego miesiąca kilka przypadków tajemniczych zaginięć na rubieżach
miast przypisuje się skarpiakom. Czasem urządzane są na nie polowa-
nia, ale nawet wytropiony stwór nie jest łatwym łupem – gdy tylko
wyczuje niebezpieczeństwo, spada do wody i kryje się w podwodnych
grotach. Tam czeka, by po jakimś czasie wrócić, znów gdzieś wpełznąć
i zaatakować. Kilka udało się złapać żywcem - jeden żywy okaz trzy-
many jest w klatce w cynazyjskiej akademii.

Gdy skarpiak pochwyci ofiarę, niemal żadna siła nie jest w stanie
go od niej oderwać, i powolnym lecz nieubłaganym ruchem będzie ją
ciągnął w stronę skalnej krawędzi. Ofiara zaś, pozbawiona tchu, szyb-
ko straci siły do walki, zaś o krzykach i wzywaniu pomocy nie ma mowy.
Odcięta macka podobno z czasem odrasta, zaś zraniony w ten sposób
potwór ucieknie. Zwykle udawało się ubić krwiożercę kilkoma solid-
nymi sztychami włócznią lub posyłając mu parę kul.
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Współczynniki: Agresja (ujawniają się tylko, gdy atakują), Moc (8),
Zręczn. (15), Spryt (5) Spostrz. (16), Bud. (15), Wytrw. (10)

Chaotyczne starcie: Skarpiak atakuje macką z ukrycia. PT 4 dla
wybranego przeciwnika, PT 2 dla innych. Trafienie powoduje Pochwy-
cenie.

Pochwycenie: Aby uwolnić się od macki, trzeba zadać skarpiakowi
przynajmniej Lekką ranę lub zdać test Budowy o PT 6 (również 1 tura
walki). Ofiara unieruchomiona przez skarpiaka otrzymuje na ten czas
+4 PT do wszystkich testów. W czasie, gdy stwór trzyma ofiarę, PT
Chaotycznego starcia maleje o 2 i nie może on atakować nikogo inne-
go.

W każdej turze walki ofiara musi zdać test Atletyki o PT 3, w prze-
ciwnym razie otrzymuje 1 punkt Zmęczenia i przesuwa się o metr w
stronę przepaści. Gdy ofiara utraci przytomność lub spadnie, skarpiak
zaciągnie ją do swojej kryjówki i rozpocznie ucztę.

Stalowy Pająk z Hillfolk. W mieście Hillfolk, leżącym w Raga-
dzie, mieszka jakoby pod ziemią istota, którą powołano do życia z po-
mocą magii i techniki. Wielki pająk, którego w ruch wprawia siedzący
we wnętrzu magnetyczny demon. Porusza się w podziemnych tune-
lach pod miastem i wąskich korytarzach, które sam wydrążył.

Podkopuje ragadańskie domy, po czym wypełza z wydrążonego
otworu i rozpoczyna polowanie w jego wnętrzu. Ofiary mają przebite
ciało i są pozbawione krwi. Gdy w podobny sposób zginął papieski
ambasador, sprawa trafiła na dwór Kartiny. Rysunki stwora, sporzą-
dzone według opisów tych, którzy go widzieli i uszli z życiem, trafiły na
dwory wielu krajów, Papież podejrzewa, że w sprawę wmieszali się in-
tryganci spoza Ragady, których może zdradzi jakiś element związany
ze stworem.

Z bestią nie poradzili sobie nawet doborowi strażnicy, którzy poła-
mali na niej swoje rapiery i piki, za to potężnym ciosem halabardą
udało się odłupać jedno z ramion stwora. Gdy pająk został zraniony,
okolicą wstrząsnął przerażający gwizd, jakby żelazne stworzenie zawy-
ło z bólu.

O podobnym paskudztwie zaczęto niedawno mówić w stolicy Kor-
du, ale póki co, może to być jedynie podchwycona od przyjezdnych
Ragadańczyków i rozdmuchana legenda.

Współczynniki: Agresja (18), Moc (18), Pancerz (Pokrycie 18, Re-
dukcja 2), Zręczn. (13), Spryt (8) Spostrz. (16), Bud. (24), Wytrw. (24),
rany Śmiertelne powodują PT jak Ciężkie, Stalowy Pająk nie musi wy-
konywać żadnych Akcji obronnych

Chaotyczne starcie: Stalowy Pająk atakuje uderzając wieloma od-
nóżami. PT 10 dla wybranego przeciwnika, PT 8 dla innych. Trafienie
powoduje ranę Lekką (mniej niż 5 Punktów Porażki w teście obrony)
lub Ciężką (5 i więcej Punktów Porażki).

TTTTTERYTERYTERYTERYTERYTORIAORIAORIAORIAORIA C C C C CENTRALNEENTRALNEENTRALNEENTRALNEENTRALNE
Matra i sąsiadujące z nią krainy pełne są starych lasów i pradaw-

nych puszcz, zamieszkanych przez deviria. Kiedyś czczone jako bó-
stwa przez tutejszych pogan, dziś uznawane za groźne potwory, są ce-
lem polowań urządzanych przez arystokratów. Trofea najstraszniejszych
demonów zdobią tu ściany pałaców i zamków. Większość najdziwniej-
szych istot zamieszkujących w głębi lasów nie da się przyporządkować
do żadnego gatunku, a co najwyżej można odszukać ich imiona czy
opis w legendach lub starych księgach.

W południowych krainach deviria żyją na powierzchni, a pod zie-
mią próżno szukać labiryntów podobnych do drążonych pod resztą
Dominium. Za to im dalej na północ, tym bardziej zwyczaje istot Ciem-
ności przypominają Półwysep Pazura i pozostałe części Dominium. W
Minorii rasy podziemne tak mocno zryły krainę, że ta się niemal zapa-
dła. Istoty mroku żyją tam tuż pod ziemią, kryją się niemal pod stopa-
mi, i wystarczy, by lekko zapadła się ulica, a od razu widać ciągnące się
w głąb ziemi korytarze.

Kozłoludy. Niewiele jest bardziej agresywnych stworzeń w Do-
minium niż ten rogaty i dwunożny deviria z matryjskich lasów. Niegdyś
rasa ta zamieszkiwała prawie cały świat, dziś można się natknąć tylko
na niedobitki, ostatnie plemiona tych istot. Wyginęły prawdopodob-
nie dlatego, że dla nich wrogiem jest dosłownie każde stworzenie. Gło-
śne rżenie kozłoludów płoszy większość zwierząt i jedynie najpotęż-
niejsze niedźwiedzie nie ustępują im z drogi. Ryki tych pradawnych
istot słychać na wiele mil.

Poruszają się na racicach, choć ręce mają niemal ludzkie, tyle, że
potężnie umięśnione. Całe ciało porośnięte jest sierścią, brunatną, czar-
ną lub szarą. Bardziej cywilizowane plemiona kozłoludów używają ma-
czug i włóczni, najczęściej jednak wystarcza im do walki własne ciało –
śmiertelnie groźne kopyta i szczęki, krótkie i ostre szpony u rąk oraz
przede wszystkim rogi.

Stwory rozsiewają osobliwą woń, nieco podobną do zapachu spo-
conego konia. Dzięki temu wielu mieszkańców tutejszych krain uszło z
życiem, w porę unikając spotkania z nimi. Gdy na drodze wśród lasów
dostrzeże się potężnie umięśnioną, rogatą sylwetkę przypominającą
człowieka, niewiele pozostaje czasu na działanie, bowiem gdy tylko
potwór zwęszy człowieka, wpadnie w szał i rzuci się do ataku. Przed
kozłoludami można się schronić na drzewie, te bowiem nie potrafią się
wspinać, cierpliwości zaś nie starczy im na pilnowanie, aż uciekinier
zejdzie. Warto też wiedzieć, że rzadko wędrują w pojedynkę. Gdy tylko
pojawi się gdzieś samotny stwór, lepiej rozejrzeć się uważnie dookoła,
bo prawdopodobnie inne kręcą się już w pobliżu.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (18), Moc (18), Zręczn. (13),
Spryt (8) Spostrz. (14), Bud. (17), Wytrw. (18), Fecht. (13)

Walka: Ugryzienie (4, rana Lekka), Cios szponami (5, rana Lekka,
dystans Bliski i Zwarcie), Cios rogami (2, rana Ciężka, Zwarcie), Trato-
wanie (6, rana Lekka), Kroki (2), Praca nóg (2), Unik (2), Odskok (12),
Cios maczugą (3, rana Lekka i ogłuszenie – utrata wszystkich PP)

Szlamice, wielkie pijawki.  W jeziorach i na mokradłach moż-
na się natknąć na potworne i obrzydliwe stworzenia, od których po-
chodzą wszystkie gatunki pijawek. Kryją się pod powierzchnią wody i
niełatwo je wypatrzyć w ciemnej i mętnej toni. Czarne, miejscami pła-
skie, miejscami zaś pulchne cielsko porusza się w wodzie niezwykle
sprawnie. Gdy atakuje, wpierw wychyla się z wody, by odnaleźć nie-
osłonięte ciało, a następnie opada na ofiarę uderzając przyssawką.

Największe osobniki osiągają do kilku metrów i w ciągu kilku chwil
są w stanie uśmiercić nawet konia.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (10), Moc (12), Zręczn. (12), Spryt
(2) Spostrz. (10), Bud. (19), Wytrw. (24), rany Śmiertelne powodują PT
jak Ciężkie

Atak spod wody: Gdy pijawka wynurzy się z wody i zaatakuje z
zaskoczenia wybraną ofiarę, ta musi zdać test Refleksu o PT 2, by zdą-
żyć się uchylić przed ciosem.

Chaotyczne starcie: W każdej turze pijawka atakuje przyssawką,
próbując wczepić się w ofiarę. PT 7 dla wybranego przeciwnika, PT 4
dla innych. Trafienie powoduje Przyssanie.

Przyssanie: W każdej turze ofiara traci krew, otrzymując Draśnię-
cie i 1 punkt Zmęczenia. Aby uwolnić się od przyssawki trzeba zadać
pijawce przynajmniej Lekką ranę. Ofiara unieruchomiona przez pijawkę
otrzymuje na ten czas +4 PT do wszystkich testów. W czasie, gdy stwór
jest przyssany, PT Chaotycznego starcia maleje o 3 i nie może on ata-
kować nikogo innego.

Diabeł z Czerwonego Zamku. Legendy dotyczące upiornego
potwora, który nocą porywa ludzi nawet z bezpiecznego wnętrza domu,
sięgają swymi korzeniami X wieku. Wtedy to w Balingen miała miej-
sce egzekucja sławnego niegodziwca i krwawego rozbójnika, księcia
Bokut. Niedługo po tym wydarzeniu w okolicy zaczęto opowiadać o
upiorze, pojawiającym się w nocy i wyjącym straszliwie. Pierwsze ofia-
ry przypisano napaściom wilków, lecz kolejne znajdowano już w środ-
ku miasta. Wtedy narodziła się legenda o duchu księcia Bokut, który
mści się za swoją śmierć.

Potwora nie udało się nigdy schwytać, mimo, że wielu ludzi wi-
działo go, niektórzy nawet umknęli z jego szponów i przeżyli napaść.
Wygląda jak zamęczony na śmierć skazaniec, porusza się na czworaka
pobrzękując kajdanami, zaś z jego rąk wyrastają niezwykle długie szpo-
ny, dłuższe niż sztylety. Jego pojawieniu się zawsze towarzyszy powiew
zimna i trupi odór.

Upiór pojawia się co kilkadziesiąt lat w innym mieście i zbiera krwa-
we żniwo wśród zupełnie przypadkowych mieszkańców. Atakuje co noc,
zabijając i kalecząc ludzi. Gdy nasyci swój głód, odchodzi.

Współczynniki: Groza (4), Agresja (18), Moc (25), Zręczn. (15),
Spryt (17) Spostrz. (17), Bud. (22), Wytrw. (23), Fecht. (18), rany Śmier-
telne powodują PT jak Ciężkie

Walka: Ugryzienie (4, rana Lekka), Cios szponami (7, rana Lekka),
Skok (4), Kroki (5/5), Unik (5), Odskok (11)

Magiczne zdolności: Demoniczna rana, Odporność na zranienie
(6)

Siedem Pazurów. Niezwykle szybki i agresywny kot, jeden z naj-
groźniejszych drapieżników tutejszych puszcz. Biała sierść i zupełnie
czerwone oczy wskazują na nienaturalne pochodzenie tego deviria.
Doskonały węch uniemożliwia ukrycie się przed nim, zaś niezwykła
sprawność i upór skazują na pewną śmierć właściwie każdego słab-
szego przeciwnika, którego kot obierze za cel. Dzięki ostrym pazurom
potrafi wspinać się na drzewa i dopaść każdego, kto spróbuje się tam
schronić. Kot nie wydaje żadnych dźwięków i porusza się bezszelest-
nie, jednak można go dostrzec dzięki barwie sierści.

Siedem Pazurów pozostawia na ciele ofiary ślady, rozpoznawalne
dla każdego Matrańczyka – od nich właśnie pochodzi nazwa stworze-
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nia. Futro ubitej bestii jest niezwykle cenne i stanowi jedno z najbar-
dziej upragnionych trofeów dla łowców z całego Dominium.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (12), Moc (18), Zręczn. (18),
Spryt (14) Spostrz. (24), Bud. (16), Wytrw. (24), Fecht. (16)

Walka: 4K20 w każdej turze walki, Ugryzienie (6, rana Lekka),
Skok (7), Kroki (4), Praca nóg (4), Unik (4), Odskok (8)

Szare Niedźwiedzie. Obok wilków to najgorsza zmora, dręczą-
ca gospodarstwa położone nieopodal lasów, na terenie Matry i Devo-
nu. Szare Niedźwiedzie są dwukrotnie mniejsze od swoich krewnia-
ków, lecz równie groźne i niewiele stworzeń może się równać z ich agre-
sją. Niezwykle długie i ostre jak sztylety pazury i kły mógł wykształcić
jedynie wpływ piekielnych sił. Jarzący się w oczach zwierzęcia ognik
szaleństwa i wściekłości jest tego niezbitym dowodem.

Bez względu na porę – czy to w nocy, czy w dzień, bestia napada na
zagrody i sieje spustoszenie. Wieśniacy, a czasem i drużyny ze szlach-
cicem na czele ruszają na łowy, by upolować demonicznego zwierza.
Potrzeba co najmniej kilku celnych strzałów, by wrócić z trofeum, zaś
wytropiony niedźwiedź zamiast uciekać, rzuca się wprost na myśli-
wych, często zaskakując ich nawet podczas ostrożnego marszu i doko-
nując straszliwej rzezi, nim uda się go ubić.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (18), Moc (18), Zręczn. (12),
Spryt (4) Spostrz. (13), Bud. (17), Wytrw. (16), Fecht. (11), rany Śmier-
telne powodują PT jak Ciężkie, Szare Niedźwiedzie nie muszą wyko-
nywać żadnych Akcji obronnych

Walka: Ugryzienie (7, rana Lekka), Cios łapą (8, rana Lekka, dy-
stans Bliski), Tratowanie (5, rana Ciężka), Kroki (2), Praca nóg (2),Unik
(-3)

FFFFFRRRRRONTONTONTONTONT A A A A AGARYJSKIGARYJSKIGARYJSKIGARYJSKIGARYJSKI
Front Valdoru przypomina w wielu miejscach spaloną pustynię –

czarna, spopielona trawa lub grząska rozmokła ziemia, ciągnące się po
horyzont połacie błota. To wynik valdorskiej magii, czarów, które obję-
ły swym działaniem całe krainy i zmieniły w przeklęte pustkowia. Lasy
obumarły, trawa zeschła dawno temu i zgniła. Dziś nic tam już nie wy-
rośnie. Sucha ziemia w wielu miejscach zmieniła się w grzęzawiska za
sprawą magicznych deszczów. Pośród tego w wielu miejscach natknąć
się można na cmentarzyska po bitwach lub działaniach chmur magu-
sa. Większość zwierząt dawno stąd odeszła, pozostały tylko same po-
tworności, zrodzone przez kurz i śmierć.

W wioskach lęgnie się prawdziwie piekielne robactwo, a także pla-
gi szczurów. Czasem zdaje się, że rusza się cała ziemia. Szczury potrafią
zaatakować nawet rannych. Głębiej w Agarii fauna przypomina bar-
dziej Półwysep Pazura. Tam uciekły zwierzęta, które kiedyś żyły na
terenach dzisiejszego frontu.

Chmule. Chmule to kudłate stwory, z wyglądu przypominające
kępę trawy, z bliska zaś opasłego szczura. Żyją w norach, czasem tylko
wychodzą na zewnątrz. Niemal się nie poruszają, a mimo to są groźne
– wiedzą o tym tutejsi mieszkańcy i zwierzęta. Gdy stwór poczuje za-
grożenie, pełznie do nory, ale jednocześnie zaczyna wypuszczać du-
szące, trujące opary. Kłęby czarnego dymu rozwiewa wiatr i wszystko
w pobliżu słabnie lub zdycha.

Współczynniki: Agresja (w odległości 5 metrów: 10, w odległości
1 metra: 20), Moc (7), Zręczn. (4), Spryt (4) Spostrz. (11), Bud. (5),
Wytrw. (8), Fecht. (5)

Trująca chmura. Gdy tylko stwór wypuści duszący wyziew, nie
pozostaje nic innego jak szybka ucieczka. Ci, którzy znaleźli się w od-
ległości metra otrzymują 5 PT Zatrucia, zaś ci, których od stwora dzie-
liło do 5 metrów muszą zdać test Wytrwałości o PT 3, by uniknąć
punktów Zatrucia o sile 3 PT. po wykonaniu testów trzeba się oddalić,
bo po chwili wyziew obejmie już nie 5 metrów wokół chmula, a 10.
Rozwieje się mniej więcej po kwadransie.

Mordog, bóstwo, demoniczny wilk z lasów Beli Derin. Mówi
się, że jest wielki jak koń i czarny jak noc. Widują go czasami agaryjscy
wieśniacy. Zdarzało się, że jakaś bestia plądrowała całe gospodarstwa
i rozrywała na strzępy wszelkie zwierzęta w okolicy – mówi się wtedy,
że był to Mordog. Ci, którzy przeżyli, niewiele pamiętają, bo zanim
cokolwiek się zaczęło, na okolicę napłynęła nieokreślona, lecz tak po-
tężna groza, że nikt nie śmiał wyjrzeć za okno.

Istnieją zakazane kulty, czczące Mordoga, a także rytuały, którymi
można go przyzwać i kontrolować, ale tylko szaleniec odważyłby się
narazić na gniew tak agresywnego i krwiożerczego potwora. Wieśniacy
przestrzegają, by nie wymawiać jego imienia zbyt głośno, gdy jest się w
lesie, bo tam, pośród gąszczów może to wystarczyć zamiast jakichkol-
wiek rytuałów i zaklęć. Swoim wyznawcom daje różne moce, w tym
nieludzkiego szału bojowego oraz likantropii.

Aby powalić tą starą bestię, trzeba salwy całego batalionu, jednak
trudno uwierzyć, że kiedykolwiek tak uzbrojony oddział odnajdzie go
i zamknie w pułapce. Do tego czasu Mordog pozostanie budzącą grozę
legendą dla Agaryjczyków żyjących wokół rozległych puszcz Beli De-
rin.

Współczynniki: Groza (3), Agresja (12), Moc (26), Zręczn. (38), Spryt
(27) Spostrz. (30), Bud. (35), Wytrw. (33), Fecht. (34), rany Śmiertelne
powodują PT jak Ciężkie, a rany Ciężkie - PT jak Lekkie

Walka: 5K20 w każdej turze walki, Ugryzienie (2, rana Ciężka, dy-
stans Bliski i Zwarcie), Cios łapą (5, rana Lekka), Tratowanie (0, rana
Ciężka), Skok (3), Przewrócenie (2), Kroki (4), Praca nóg (4), Unik (2),
Odskok (7), Mordog nie musi wykonywać żadnych Akcji obronnych

Magiczne zdolności: Demoniczna rana, Odporność na zranienie
(14)

Ghule, piekielne psy z Agarii. Do spalonych i wyjałowionych
wojną oraz czarami terenów frontu przystosowała się zarówno roślin-
ność, jak i zwierzęta. Wszystko zszarzało i skarlało. Większość zwierząt
wyniosła się daleko, jednak kilka gatunków odwrotnie – pojawiło się
jakby przyciągała je śmierć i zniszczenie.

Rozpleniły się tu między innymi przywiezione przez Valdorczyków
wściekłe psy, celowo wypuszczone na dziko, aby nękać wszystko co
pachnie żywym człowiekiem. Potężne psiska są wiecznie wychudzone,
jakby zaraz miały zdechnąć z głodu, zdaje się, że to sama skóra i ostre
kły – niczym upiory. Niektórzy zwiadowcy zaklinają się, że widzieli jak
owe bestie stawały na tylnie łapy niczym karykatura człowieka. Ghule
żywią się trupami, przede wszystkim ludzkimi. Są w stanie zaatako-
wać także żywego człowieka, gdy stanie im na drodze i przeszkodzi w
posiłku. Piekielny pies wpierw postara się odstraszyć natręta, potem
rzuci się żeby poranić na tyle, by odszedł. Jednak ciężko rannemu czło-
wiekowi już nie odpuści – tenże wpisał się właśnie na jego jadłospis.

Oswojone przez ludzi zwierzęta szarpią się z przerażenia gdy tylko
poczują ich zapach, nieraz też znajdowano pożarte przez ghule konie
lub bydło. To jedna z najgorszych plag, jakie spadły na północne grani-
ce Agarii.

Współczynniki: Agresja (16), Moc (7), Zręczn. (15), Spryt (12)
Spostrz. (18), Bud. (15), Wytrw. (15), Fecht. (14)

Walka: Ugryzienie (2, Obrażenia lekkie), Skok (2), Przewrócenie
(1), Kroki (3), Praca nóg (3), Unik (2), Odskok (1)

Trupie Ptaki. Czasem na agaryjskim niebie, przy granicy Valdo-
ru, zawsze zaś nad polami bitew, można dojrzeć wielkie, ciemne kształty,
krążące powoli w otoczeniu chmar kruków i czekające na śmierć. Gdy
tylko dojrzą martwe ciało, albo gdy tylko na polu walki zacznie się
nieco przerzedzać, nie czekając na koniec bitwy spadają w dół, by za-
spokoić swój głód. Podchodzą do zabitych lub ciężko rannych i wystar-
czy, że w odległości kilkunastu kroków nie znajdą żadnego żywego za-
grożenia, a od razu rozpoczynają ucztę. To potworne utrapienie dla
żołnierzy, i to nie tylko ludzi, ale i Valdorczyków. Walczący widzą, jak
ich towarzysze są bezczeszczeni, jak ptaki wydłubują im oczy i pożera-
ją po kawałku - czasem nawet żywych, a tylko ciężko rannych.

Z wojownikiem stojącym na nogach o własnych siłach nie mają
wielkich szans. Jednak dla rannego są one śmiertelnym zagrożeniem.

Współczynniki: Agresja (walczą tylko, gdy bronią swego łupu), Moc
(7), Zręczn. (13), Spryt (2) Spostrz. (17), Bud. (4), Wytrw. (4), Fecht. (7)

Walka: Uderzenie dziobem (0, rana Lekka), Uderzenie pazurami
(2, Draśnięcie), Unik (1), Odskok (6)

KKKKKORDORDORDORDORD     IIIII     DDDDDALEKAALEKAALEKAALEKAALEKA P P P P PÓŁNOCÓŁNOCÓŁNOCÓŁNOCÓŁNOC
W krainach Północy występują nie spotykane nigdzie indziej w

Dominium pustynie. Stworzenia mieszkające wśród piasków lub zro-
dzone na jeszcze dalszej północy zadziwią każdego przybysza z połu-
dnia Dominium. Olbrzymie pająki i węże są niemal symbolami tutej-
szych ziem, do tego jadowite owady, na które trzeba nieustannie uwa-
żać - jeden nieuważny ruch może przynieść człowiekowi śmierć. Kie-
dyś w krainach północy powszechne były kulty pająków i węży, które
traktowano jak bóstwa. Kordyjczycy znają wiele gatunków olbrzymich
pająków: harweny ukrywające się w jamach i rozpadlinach, ruszcze
ciągnące swe pajęczyny pomiędzy drzewami, inteligentne samarny,
uznawane na dalekiej, pogańskiej północy za równą ludziom rasę, czy
żyjące w górach agresywne kościeje. W lasach Kordu można spotkać
przedziwne, nienaturalne stworzenia, „pływające” w powietrzu pomi-
mo braku skrzydeł. To skaraki, półmetrowej długości wijące się roba-
ki obdarzone magiczną mocą unoszenia się w powietrzu. Krążą wokół
drzew szukając pożywienia – myszy i owadów. Grzbiet pokryty jest
lśniącym pancerzem, zaś z paszczy wyrasta gąszcz ruchliwych macek.

Na kordyjskim niebie krążą wielkie ptaki, zwane morami, o dłu-
gich, ostrych dziobach i błoniastych skrzydłach. Wzlatują na polowa-
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nia tylko za dnia i atakują większe zwierzęta lub samotnie wędrują-
cych ludzi. Polują w grupach, zazwyczaj od dwóch do pięciu.

Harweny, wielkie pająki. Harweny wiją swoje gniazda w zaska-
kujących miejscach, tkają gęste, czasem zaś niemal niewidoczne sieci,
najczęściej na dnie leśnych jam. Maskują dół siecią, na którą potem
nanoszą liście, pył i gałęzie. Zdają się inteligentne, a wręcz diabelsko
sprytne. Im starszy osobnik, tym bardziej zabójczy jest jego jad. Bardzo
stare harweny osiągają olbrzymie rozmiary i są jeszcze sprytniejsze
dzięki doświadczeniu dziesiątek czy setek lat.

Harwena czeka na swą ofiarę na dnie jamy lub przyczajona w po-
bliżu, gotowa zająć się nią w każdej chwili. Starsze osobniki zakładają
czasem po kilka takich pułapek w okolicy i co pewien czas obchodzą
je sprawdzając, czy jakiś zwierz w którąś wpadł. Pająk nie czeka, aż
omotana siecią ofiara padnie z głodu. Skacze na dół i przekłuwa ją
jadowitym kolcem, po czym sparaliżowaną oplata w kokon.

Na wyjątkowo uciążliwe harweny, które zasmakowały w ludzkim
mięsie urządzane są polowania. Za łeb każdego olbrzymiego pająka
upolowanego w pobliżu traktu można dostać nagrodę wyznaczoną przez
Cesarza. W miejscach, gdzie znaleziono ofiary harwen lecz nie zdołano
wytropić samego pająka, stoją tablice zachęcające do polowania oraz
kwota, jaką wyznaczono za ubicie stwora.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (14), Moc (12), Pancerz (Pokry-
cie 14, Redukcja 1), Zręczn. (12), Spryt (9) Spostrz. (14), Bud. (25),
Wytrw. (24), Fecht. (16), rany Śmiertelne powodują PT jak Ciężkie

Walka: Ugryzienie (2, Obrażenia Lekkie), Skok (3), Kroki (6), Pra-
ca nóg (3), Unik (-3), Odskok (4)

Jad: Ofiara trafiona Ugryzieniem otrzymuje co turę PT +1.

Ussabar. Demoniczne stworzenie, czczone przez dzikich ludzi da-
lekiej północy. Ussabar to olbrzymi wąż o głowie przypominającej pta-
sią i świdrujących, hipnotyzujących ślepiach. Potrafi zmiażdżyć w swo-
im potwornym uścisku konia. Grzbiet węża mieni się kolorami, a gdy
ten przyczai się polując – przybiera barwę otoczenia.

Chytra bestia nie zaatakuje ludzi widząc gotowe do strzału musz-
kiety. Odpełznie, ukryje się i poczeka na dogodniejszą okazję.

Współczynniki: Agresja (12), Moc (20), Zręczn. (13), Spryt (12)
Spostrz. (10), Bud. (21), Wytrw. (24), rany Śmiertelne powodują PT jak
Ciężkie

Chaotyczne starcie: Wąż uderza ogonem, miażdży i kąsa. PT 10
dla wybranego przeciwnika, PT 3 dla innych. Trafienie powoduje ranę
Ciężką i zatrucie jadem.

Jad: Ukąszony otrzymuje co turę PT +1.

Wężowisko. W lasach na terenie całego Kordu natknąć się moż-
na na prawdziwy koszmar, który ma zwyczaj ukrywać się w koronie
drzew. Stwór wygląda jak wijące się kłębowisko węży. Oplata drzewo i
czeka na ofiarę, atakuje zaś wszystko – owady, zwierzęta, ludzi. Przy-
czajony zastyga w bezruchu i przybiera kolor drzewa, wtapia się w cień
gałęzi i liści. Jednak gdy tylko się poruszy lub zaatakuje, przepływają
po nim niezwykłe barwy, aż w końcu jego łuski stają się koloru krwi.

Wieśniacy mawiają, że potwór ma siedem głów. Jednak gdy ma-
tryjscy uczeni badali martwego stwora, ustalili raz na zawsze, jak w
istocie wygląda. Z niewielkiego tułowia, który pełni jednocześnie rolę
głowy, wyrasta wiele długich, mackowatych ramion zakończonych po-
dobną do wężowej paszczą, oraz jednym okiem. Z drugiej strony tuło-
wia wyrasta niezwykle długi ogon, którym bestia oplata drzewo. Gdy
stworzenie się porusza, nie ma najmniejszych szans by ustalić, gdzie
pod wijącymi się mackami ukryty jest czerep. A jest ona najsłabszym
punktem potwora – wystarczyłby jeden celny sztych rapierem, by wę-
żowisko znieruchomiało. Inaczej trzeba odciąć tyle macek, by się wy-
swobodzić i uciec. Po ziemi bestia porusza się niezdarnie i powoli.
Wężowe ramiona potrafią dusić i miażdżyć, zaś paszcze na ich końcach
zaopatrzone są w jadowite kły.

Jeśli kto ma dobre oko, może zawczasu odkryć obecność stwora -
po gubionych przez niego w okolicy łuskach oraz walających się pod
drzewami kościach większych stworzeń, które bestia wypluła.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (16), Moc (13), Zręczn. (2), Spryt
(18) Spostrz. (10), Bud. (19), Wytrw. (23), rany Śmiertelne powodują
PT jak Ciężkie

Chaotyczne starcie: Z wijącego się wężowiska co chwila uderza
jedna z pasz, próbując ukąsić przeciwnika. PT 5 dla wszystkich prze-
ciwników. Trafienie powoduje Draśnięcie i zatrucie jadem.

Jad: Ukąszony otrzymuje co turę PT +1.

Golem z Tokenbach. W mieście Tokenbach, leżącym na półno-
cy Kordu, stoi posępna stara kaplica, w której dwieście lat temu przy-
były z Półwyspu Pazura czarnoksiężnik Tito Agnostein powołał do ży-
cia istotę splecioną z nieczystości, ciał i krwi mordowanych bestialsko
ofiar. Przez dwa lata potwór terroryzował miasto, poruszając się w ka-

nałach i wychodził jedynie na rozkaz ukrywającego się czarownika, by
dokonywać brutalnych zbrodni na wskazanych ofiarach. Legenda mówi,
że czarownik zgromadził wokół siebie kilku uczniów, którym następnie
zdradził sekret przywoływania bestii. Na jej unicestwienie sposobu nie
było, zginąć mogła tylko z chwilą śmierci swojego stworzyciela. Tak też
się stało, zdradliwi uczniowie pozbyli się czarownika, a wraz z nim roz-
padł się golem. Jednak historia się nie skończyła, a tajemnicę tworze-
nia bestii zna dzisiaj więcej podejrzanych postaci. Kilka razy groza za-
wisła nad mieszkańcami, gdy w podobny sposób ludzie zaczęli kolej-
no ginąć.

Golem z Tokenbach wygląda jak dwumetrowy troll, pozszywany z
ludzkich ciał. Cały jest pokryty nieczystościami, które cuchną i zosta-
wiają za nim ślad – powracający do jednego z kanałowych tuneli, któ-
rych w Tokenbach jest wiele. Każda jego kończyna składa się z wielu
ludzkich, zszytych razem. Czerepu nie posiada w ogóle, jednak odcięte
głowy ofiar użyte do zaklęcia przez cały czas spoczywają w kryjówce
maga, dając w magiczny sposób golemowi wzrok i inteligencję. Dzięki
ogromnej sile golem bez trudu wyłamuje wszelkie drzwi, kraty, a nawet
potrafi skruszyć niezbyt gruby mur. Porusza się w ciszy, której towarzy-
szy jedynie plaskanie ciężkich stóp. Wskazaną ofiarę odnajduje dzięki
magicznej i niewidzialnej nici, jaka łączy nieszczęśnika ze skradzio-
nym przez czarownika drobiazgiem, który następnie zaszywany jest w
ciele golema. Potwór zmiecie każdego, kto stanie mu na drodze. Po-
nadto jest nieśmiertelny, jednak jeśli udałoby się komuś rozrąbać go
na kawałki, przestanie być groźny – tyle, że nikomu się to dotąd nie
udało. Kule z muszkietów nie zrobią na nim żadnego wrażenia.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (14), Moc (równa Woli Magicz-
nej czarodzieja), Zręczn. (11), Spryt (14) Spostrz. (14), Bud. (29), Wy-
trw. (26), Fecht. (18), rany Śmiertelne powodują PT jak Ciężkie

Walka: Cios łapą (2, rana Lekka, dystans Bliski), Złapanie (0, dy-
stans Bliski lub Zwarcie), Golem nie wykonuje żadnych Akcji obron-
nych

Miażdżenie. Wymaga wcześniejszego Złapania, w każdej turze
walki zadaje ranę Ciężką. Aby się uwolnić, trzeba zadać golemowi przy-
najmniej ranę Ciężką lub zamiast wykonywania Akcji zdać w turze
walki test Atletyki o PT 8. W czasie, gdy golem trzyma ofiarę, traci
jedną kość w turze walki i wszystkie jego Akcje zmniejszone są o 3.
Ofiara unieruchomiona przez golema otrzymuje na ten czas +4 PT do
wszystkich testów.

Wampir z Grande. Według mitów wampir jest czymś pomiędzy
deviria a człowiekiem, jego dusza jest uwiązana do ciała, zarówno wbrew
woli Jedynego, jak i deviria.

Od dziesięciu już lat w stolicy Cesarstwa straże znajdują co pewien
czas zwłoki, których rany nasuwają pewne skojarzenia. Podwójne śla-
dy ugryzienia na szyi i nadgarstkach – według legend to znak wampi-
ra. Być może są to tylko zmyślnie upozorowane zabójstwa, ale być może
legendarny stwór rzeczywiście istnieje i mieszka gdzieś w stolicy. Jeśli
to robota jednego potwora, ma już na swoim koncie ponad sto ofiar. To
wystarczająco wiele, by stać się jednym z najgorszych koszmarów dla
mieszczan z Grande.

Kilku tylko najbardziej wtajemniczonych w sprawę śledczych wie
o stworze nieco więcej. Podobno widziało go kilka osób, gdy uciekał z
miejsca zbrodni ulicą w noc. Dostrzeżono podarty habit, co wskazuje
na duchownego. Innym razem zaatakowana przez niego ofiara uszła z
życiem, bowiem gdy stwór dostrzegł zawieszony na jej szyi krzyż, zdało
się, że oprzytomniał jakby wyrwany z szaleńczego transu, po czym
umknął zawodząc rozpaczliwie. Ze względu na skojarzenia z księdzem
świadków uciszono. Ponadto wysunięto dwie teorie – albo Wampir z
Grande jest duchownym, którego jakieś niekontrolowane przez niego
moce zmuszają do bestialskich mordów, albo jest to przeklęte ciało,
ożywione przez ciemne siły, które powstaje z grobu i nasyciwszy się
krwią wraca tamże.

Jeśli kto się z nim zmierzy, przekona się szybko, że niełatwo ocalić
życie, bo potwór jest niemal całkiem bezcielesny – jak upiór, za to
wyjątkowo prawdziwe jest tylko kilka z tkwiących w upiornym ciele
organów – serce i szczęki pełne ostrych kłów. Łączą one bezcielesne
monstrum ze śpiącym kapłanem, i tylko one podatne są na ciosy. Któż
jednak zdąży to odkryć?

Współczynniki: Groza (2), Agresja (12), Moc (16), Zręczn. (18), Spryt
(20), Spostrz. (16), Bud. (25), Wytrw. (25), Fecht. (21), rany Śmiertelne
powodują PT jak Ciężkie

Walka: Ugryzienie (6, Draśnięcie), Uderzenie pazurami (3, Dra-
śnięcie, dystans Bliski i Zwarcie), Kroki (5), Praca nóg (5), Unik (8),
Odskok (12)

Magiczne zdolności: Demoniczna rana, Odejście, Odporność na
rany (8)

Atrybuty innych, wymienionych istot:
Mory
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Współczynniki: Agresja (10), Moc (8), Zręczn. (17), Spryt (10),
Spostrz. (19), Bud. (9), Wytrw. (5)

Walka: Atakuje z powietrza, pikując na wybraną ofiarę i uderza
szponami z ogromną siłą, zadając Lekką ranę i powalając na ziemię.

Chaotyczne starcie: Mory atakują z powietrza. PT 9 dla wybrane-
go przeciwnika, PT 4 dla innych. Trafienie powoduje ranę Lekką.

Rany: Każda zadana morowi rana Lekka zmniejszy PT walki z nim
o 1

Czarny skorpion
Jadowite ukłucie: Aby w porę dostrzec skorpiona, którego przy-

padkiem zmiażdży za moment bohater – czy to stopą, czy ręką, trzeba
zdać test Wypatrywania najczęściej około PT 1. W przeciwnym razie
skorpion odruchowo wbije jadowity ogon w ciało, jeśli tylko było w
tym miejscu nieosłonięte. Ofiara otrzymuje 5 punktów Zatrucia i musi
zdać test Wytrwałości aby zachować przytomność.

Tęczowy wąż
Jadowite ukąszenie: Gdy zejdzie się z kordyjskich traktów i wę-

druje pośród wysokich traw czy też w lesie, zdarzyć się może, że boha-
ter przypadkiem nadepnie na węża. Aby w porę go dostrzec i zatrzy-
mać się w pół kroku, trzeba zdać test Wypatrywania (najczęściej o PT
0). Inaczej przydepnięty wąż w odruchu obronnym wywinie się i ukąsi
bohatera w nogę. Ofiara otrzymuje 5 punktów Zatrucia i musi zdać test
Wytrwałości aby zachować przytomność.

SSSSSTTTTTARYARYARYARYARY D D D D DOROROROROR
Stepy i bezkresne łąki Dorii i sąsiednich krain to idealne tereny dla

bydła, koni i żerujących na nich drapieżników. Spośród tych ostatnich
największą grozę budzą stada upiornych psów, zwanych ghastami.

W Żelaznych Górach spotkać można Białe Kozły. Te potężne istoty
są chyba najdumniejszymi stworzeniami świata, w oczach zdają się
skrywać jakąś dawną mądrość. Białe Kozły są powszechnie uznane za
istoty magiczne. Choć nikt nie doświadczył z ich strony działania ma-
gii, potrafią wpływać na ludzi budząc nabożny szacunek, nawet wśród
zagorzałych karian. Mieszkańcy uznają te stworzenia za władców gór.
Białego Kozła można spotkać tylko w najbardziej niedostępnych szczy-
tach, i od razu wiadomo, że człowiek jest w górach intruzem. Podcho-
dzą do ludzi tylko w sytuacji, gdy ci nic nie mogą wskórać, gdy akurat
się wspinają po stromej ścianie czy ostrożnie stąpają po wyjątkowo
niebezpiecznej półce. Kozły zdają się drwić z nieporadności człowieka
w górach, czasem też zrzucają na ludzi lawiny.

Na wschodzie, poza ostatnimi doryjskimi strażnicami, żyją guan-
ty, olbrzymie, porośnięte futrem stwory traktowane przez tamtejszych
pogan jako wierzchowce i bojowe bestie. Z daleka wyglądają jak poru-
szające się powoli wzgórza.

W jeziorach Dorii przyczaiła się żywa Ciemność, demoniczna moc,
która zmienia wodne stworzenia w istoty rodem z koszmarów. Doryj-
skie legendy wiążą jej działanie ze stojącą w krainie pojezierzy staro-
żytną rodyjską Katedrą.

Halat Hatam, bóstwo, Wielki Dzik z doryjskich puszcz. W
Dorii można usłyszeć wiele legend, jedna z nich opowiada o Halat
Hatam, przedwiecznym bóstwie, które ponoć do dziś kryje się gdzieś
w starych lasach. Halat Hatam, czczony niegdyś dla wielkich mocy,
jakimi obdarzał oddanych mu wyznawców, potrafi, jak mówią grimu-
ary, uderzyć tak potężnie, że wyzwala tym zabójczy piorun, zdolny
wyrwać najgrubsze drzewo razem z korzeniem. Na rycinach przedsta-
wiany jest jako olbrzymi dzik, większy nawet od konia. Pokrywają go
pancerne łuski, na podobieństwo opancerzonych chowańców valdor-
skich magów. Po całym ciele potwora pełgają ogniki i drobne, błękitne
iskry. Samo dotknięcie Halat Hatam może się skończyć śmiercią.

Rytuały jego przyzwania opisano w wielu grimuarach, ale żaden
czarownik przy zdrowych zmysłach nie zaufa przepisowi znalezione-
mu w byle księdze. Wezwanie tego dzikiego potwora to igranie ze śmier-
cią, więc lepiej wpierw upewnić się co do wszystkich warunków i za-
pewnić sobie skuteczną ochronę przed gniewem starego bóstwa.

Mówi się, że Halat Hatam jest niemal nieśmiertelny, a gdy nawet
uda się go zabić, czego ponoć dokonał w dawnych czasach Święty
Dagobert, rycerz Proroka, to i tak się odrodzi w jednym ze swoich po-
tomków, wielkich dzików. W pewnej bardzo rzadkiej i zakazanej księ-
dze o demonach napisano, że aby raz na zawsze unicestwić stwora i
pozbawić go wszelkich mocy, trzeba go ujarzmić. Trudno to sobie jed-
nak wyobrazić.

Współczynniki: Groza (1), Agresja (16), Moc (24), Zręczn. (25), Spryt
(30), Spostrz. (23), Bud. (40), Wytrw. (40), Fecht. (32), rany Śmiertelne
powodują PT jak Ciężkie, a rany Ciężkie - PT jak Lekkie

Walka: 4K20 w każdej turze walki, Tratowanie (6, rana Śmiertel-
na), Uderzenie pazurami (3, rana Ciężka, dystans Bliski i Zwarcie),
Ugryzienie (2, rana Ciężka, dystans Bliski i Zwarcie), Przewrócenie (2),
Kroki (4), Praca nóg (4), Unik (2), Odskok (7), Halat Hatam nie musi
wykonywać żadnych Akcji obronnych

Magiczne zdolności: Demoniczna rana, Odporność na zranienie
(6)

Ghasty, piekielne psy z Dorii. Mówi się, że nieszczęścia cho-
dzą parami. Gdy tylko Dorię dotknęły klęski, a ludność przetrzebiły
zarazy, na horyzoncie pojawiły się sylwetki koszmarnych psów, jakie
mogły wychynąć jedynie z podziemnych otchłani. Czerwona sierść, żółte
ślepia pełne niewysłowionej agresji i wściekłości, przygarbiona chuda
sylwetka. Patrząc na ciężki i nieproporcjonalnie wielki łeb zdaje się, że
stwór ten powstał tylko do zabijania. Wychudzony tułów tylko pozor-
nie świadczy o niewielkiej wytrzymałości, bo ghasty są nienaturalnie
wytrzymałe, silne i wyjątkowo zaciekłe. Nawet trafione kulą z musz-
kietu potrafią jeszcze walczyć lub uciec.

Atakują zwykle bezbronnych lub samotnych. Potrafią zwodzić po-
goń tak, że wyciągną ją daleko od wioski, ominą a następnie dobiorą
się do bezbronnych kobiet i dzieci. Nie zabijają od razu, potrafią pa-
stwić się nad ofiarą, jakby sprawiało im to przyjemność.

Współczynniki: Agresja (20), Moc (16), Zręczn. (16), Spryt (9),
Spostrz. (18), Bud. (18), Wytrw. (18), Fecht. (15), rany Śmiertelne po-
wodują PT jak Ciężkie

Walka: Ugryzienie (3, Obrażenia lekkie), Skok (3), Przewrócenie
(2), Kroki (3), Praca nóg (3), Unik (2), Odskok (1)

PPPPPOŁUDNIOOŁUDNIOOŁUDNIOOŁUDNIOOŁUDNIOWEWEWEWEWE R R R R RUBIEŻEUBIEŻEUBIEŻEUBIEŻEUBIEŻE
W żadnej innej części Dominium nie spotkasz takiej masy złowro-

gich deviria, agresywnych stworów i demonów, co w Gordzie. Stąd przy-
zywane są przez czarowników upiorne istoty opisywane w wielu gri-
muarach, tu właśnie żyją Sainici i Trupi Łowcy. To opuszczona przez
Jedynego i zapomniana przez ludzi kraina. Stare puszcze i mokradła,
zimne pustkowia i wieczne deszcze, półmrok i wiatr. Nie ma tu miejsca
na zwyczajne zwierzęta.

Większość tutejszych istot zdaje się pochodzić od wodnych demo-
nów, splecionych z wijących się macek i giętkiego czarnego szkieletu.

Nad wodami Morza Szeptów szybują ogromne krygi, przypomi-
nające morskie płaszczki. Polują na wszystko, co wychynie z wody, czę-
sto też zapuszczają się nad brzegi, poszukując ofiar na lądzie.

Morskie deviria ciągną w stronę ludzkich siedzib, pchane nienatu-
ralnym głodem, który może zaspokoić tylko dusza człowieka. Maszka-
ry wychodzące z wody wspinają się po murach lub czają w przybrzeż-
nych wodach. Wiele z nich dysponuje mocami mamienia umysłu i spro-
wadzania senności. Ciemność, która atakuje ludzi, niesie z sobą zmę-
czenie i zniechęcenie. Stare bóstwa morskie potrafią sprowadzać sny
i oddziaływać na setki kilometrów. Mogą wyłuskać słabe ogniwo na
murach, wśród ludzi i przejąć nad nim kontrolę

Jednym z najgorszych koszmarów, jakie wypluwa z siebie Morze
Szeptów są wijany, morskie stwory podobne do olbrzymich węży, jed-
nak obdarzone ponad setką ruchliwych odnóży. Potrafią z łatwością
wspinać się po pionowym murze i nie wydają przy tym najsłabszego
dźwięku. Kierowane nienaturalnym szaleństwem, nie wystraszą się
nawet armii ludzi. Potrafią wpełznąć przez niewielkie okno i rozpocząć
okropną rzeź, miażdżąc ogonem, dusząc i kąsając wszystkich w swoim
zasięgu. Gdy wijan wpada w szał, miota się tak, że niełatwo go w ogóle
trafić.

Oprócz demonicznych potworów Gordyjczycy muszą się zmagać
także z najazdami morskiego ludu Tengów, który również należy do
bezdusznych deviria.

Na południowym wschodzie Rubieży, w ośnieżonych Górach She-
mar ludzie udomowili muany, porośnięte gęstym futrem i bardzo wy-
trzymałe wierzchowce. Przeżyją w o wiele trudniejszych warunkach
niż koń, choć są wolniejsze i jazda na nich jest bardziej uciążliwa. Nie
groźny im mróz i śnieżna zamieć.

W bliższych Dominium terenach Południowych Rubieży, pośród
mokradeł spotkać można potworne, humanoidalne stworzenia zwane
topielcami. Ponad dwumetrowa, wychudzona sylwetka o sinej skó-
rze i wyłupiastych oczach przerazić może każdego. Polują na wszystko
co da się pożreć. Nurkują łowiąc ryby i płazy, a nawet skaczą wysoko,
łapiąc lecące nisko ptaki. Walcząc starają się pochwycić przeciwnika,
wciągnąć pod powierzchnię wody lub bagna i tam dopiero zadusić.

Urgule, podziemna rasa. Przypominają kilkuletniego chłopca,
najsilniejsze z nich młodzieńca. Ich skóra jest niemal zupełnie szara, a
ciała pokraczne i kościste. Poruszają się szybko i są o wiele bardziej
zwinne od człowieka, ruchami bardziej przypominając pająki - bo tak
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jak one z łatwością poruszają się po ścianach i suficie podziemnych
tuneli. Atakują grupami liczącymi nawet sto osobników i choć rzadko
uzbrojone, są bardzo niebezpiecznymi przeciwnikami. Mają długie pa-
zury i ostre zęby, a dzięki olbrzymiej ruchliwości i zwinności często
udaje im się doskoczyć do któregoś z obrońców muru i błyskawicznie
zagryźć.

Współczynniki: Agresja (18), Moc (10), Zręczn. (19), Spryt (9),
Spostrz. (13), Bud. (8), Wytrw. (8), Fecht. (12)

Walka: Cios pazurami (2, Obrażenia lekkie), Ugryzienie (4, rana
Lekka), Kroki (5), Praca nóg (3), Unik (3), Odskok (7)

Varnowie, troglodyci z Lodowych Gór. Każdej zimy miesz-
kańcy Południowych Rubieży zamykają się w swoich grodach i czekają
z trwogą na to, co zejdzie z gór. Krainy są i tak niegościnne, zimne i
jałowe, jednak gdyby nie Varnowie, żyłoby się tutaj biednie, ale cho-
ciaż spokojnie. Jednak co kilka lat, gdy zima jest wyjątkowo sroga, lód
skuwa okolicę, a zwierzyna chowa się by przetrwać najgorsze, z gór
schodzą prymitywne plemiona dzikich Varnów, porośniętych sierścią
półludzi. Jak sfora wilków, skupiają się na kilku wybranych grodach i
ze zwierzęcą zaciekłością atakują. Walki mogą trwać dzień po dniu
nawet przez cały miesiąc. Mniej więcej jeden na dziesięć takich ata-
ków kończy się upadkiem grodu. Varnowie wyciągają żywność ze spi-
chlerzy, zabierają wszelki dobytek, jaki uznają za przydatny – między
innymi część broni, a także, o zgrozo, ciała zabitych. Podobnie, gdy nie
uda im się zdobyć miasta, porywają przynajmniej zwłoki, by je pożreć.
Grody są z reguły położone niedaleko kopalń, te zaś nie interesują
Varnów i pozostają nietknięte, więc prędzej czy później ludzie wracają
na miejsce tragedii. Podczas walk giną całe hordy dzikich, jednak nie
jest to w stanie ich zatrzymać. Odkąd miasta na pustkowiach silniej
związały się sojuszem, o zwycięstwie nad Varnami decydują nie raz
odsiecze sąsiadów lub wsparcie w postaci prochu, muszkietów i strzel-
ców.

Przeciętny Varn jest większy i silniejszy od człowieka, a jedyne odzie-
nie stanowi skórzana przepaska lub jakiś element zdobycznego pan-
cerza. Jako broni dzicy używają włóczni, kamiennych toporków, krót-
kich łuków, miotanych kamieni, maczug lub zdobytych na ludziach
toporów i mieczy, lub czegokolwiek, co za broń może posłużyć. Przy
trupach ludożerców znajdowano amulety i ozdoby z kości i koloro-
wych kamyków, które księża uznali za magiczne. Podobno zdarzało
się, że niektórzy Varnowie, będący pewnie kapłanami plemienia, uży-
wali silnej magii, czasem też towarzyszyły im ujarzmione bestie z gór.
Wielu z Varnów  boi się ognia – z wyjątkiem weteranów walk z ludźmi.
Varnowie posiadają język przypominający warczenie i szczekanie psa,
zaś podczas ataków głośno ujadają.

Współczynniki: Agresja (17), Moc (12), Zręczn. (14), Spryt (8),
Spostrz. (12), Bud. (16), Wytrw. (20), Fecht. (13)

Walka: Cios mieczem / maczugą (5, rana Ciężka), Cios z zamachu
(3, rana Ciężka), Zasłona (5), Kroki (1), Praca nóg (2), Unik (3), Odskok
(8)

Trupi Łowcy. Najstarsze opowieści o tych stworach pochodzą z
Gordu, jednak dziś magiczne recepty na przywołanie bestii rozeszły
się wśród przeklętych czarowników w całym Dominium i kilkakrotnie
już groza z Gordu zawitała do całkiem dalekich krajów.

Ów drapieżca z całą pewnością narodził się w piekle, skąd wypełzł
jednak dawno temu i zagościł na dobre wśród dzikich zwierząt, wal-
cząc z nimi o przetrwanie. Bestie są zupełnie czarne i pozbawione skó-
ry, tak że demoniczne i lśniące kości, mięśnie oraz ścięgna poruszają
się całkowicie odsłonięte. Ostre jak brzytwy pazury, kły oraz kolce na
płytkach pancerza mogą zmasakrować ofiarę w jednej chwili. Stwór
roztacza wokół siebie okropny kwaśny fetor, przywodzący na myśl pa-
loną rybę. Ma instynkty zwierzęcego drapieżnika – podobnie czatuje i
poluje. Porusza się niezwykle szybko i zwinnie, potrafi wykonywać
ponad dziesięciometrowe skoki i biegać po pionowych ścianach i sufi-
tach.

Podobno niektórzy czarownicy potrafią dzięki trudnym zaklęciom
oraz drobiazgowi skradzionemu ofierze, nasyłać przyzwanego Łowcę
na swoich wrogów. W zeszłym roku Trupi Łowca grasował w jednym z
portów Ligi, w tym samym czasie, gdy odnaleziono rozszarpane i pra-
wie całkiem pożarte zwłoki jakiegoś maga, obok którego odkryto per-
gaminy uczące kontroli nad bestią.

Gordyjczycy, którzy z Trupimi Łowcami mają do czynienia równie
często, jak z górskimi małpami, mówią, że wojownik okryty pancerzem
i dzierżący topór ma spore szanse w walce ze stworem, zaś dwóch czy

trzech na pewno bestię ubije. Jednak gdy ludzi jest więcej, drapieżca
równie często ucieka w niedostępne miejsca, co nagle skacze i atakuje,
dlatego warto zabrać ze sobą na polowanie przynajmniej jednego strzel-
ca. Może i dla Gordyjczyków to proste, jednak w porcie Ligi jeden stwór
rozszarpał prawie dwa tuziny straży miejskiej i w końcu uciekł.

Współczynniki: Groza (3), Agresja (10), Moc (16), Pancerz (Pokry-
cie 16, Redukcja 1), Zręczn. (15), Spryt (9), Spostrz. (21), Bud. (17),
Wytrw. (16), Fecht. (14), rany Śmiertelne powodują PT jak Ciężkie

Walka: 5K20 w każdej turze walki, Cios łapą (6, rana Lekka, dy-
stans Bliski i Zwarcie), Ugryzienie (3, rana Ciężka), Kroki (5), Praca
nóg (5), Unik (5), Odskok (12)

Magiczne zdolności: Demoniczna rana

Atrybuty innych, wymienionych istot:
Topielce
Współczynniki: Groza (1), Agresja (9), Moc (7), Zręczn. (9), Spryt

(4), Spostrz. (9), Bud. (19), Wytrw. (17), rany Śmiertelne powodują PT
jak Ciężkie

Chaotyczne starcie: Topielec próbuje pochwycić ofiarę lub ude-
rzyć łapą. PT 7 dla wybranego przeciwnika, PT 4 dla innych. Trafienie
powoduje ranę Lekką (poniżej 5 Punktów Porażki) lub Wciągnięcie
pod wodę (5 i więcej Punktów Porażki) i zachłyśnięcie równe Lekkiej
ranie.

Krygi
Współczynniki: Groza (1), Agresja (14), Moc (15), Zręczn. (15),

Spryt (6), Spostrz. (19), Bud. (22), Wytrw. (20), rany Śmiertelne powo-
dują PT jak Ciężkie

Chaotyczne starcie: Stwór wykonuje ataki z powietrza. PT 6 dla
wybranego przeciwnika, PT 4 dla innych. Trafienie powoduje ranę Cięż-
ką (poniżej 7 punktów Porażki) lub Pochwycenie (7 lub więcej Punk-
tów Porażki).

Pochwycenie: Jeśli Kryga pochwyci i uniesie ofiarę w powietrze,
nie pozostaje nic innego, jak tylko za wszelką cenę wyrwać się z łap
potwora. Ofiara ma prawo do trzech testów Wysportowania lub Atle-
tyki: pierwszy o PT 5, drugi o PT 3 i trzeci o PT 1. Jeśli któryś z nich
zda, stwór wypuści ją w powietrzu i nieszczęśnik wpadnie do morza.

Tengowie
Współczynniki: Agresja (12), Moc (12), Zręczn. (14), Spryt (10),

Spostrz. (12), Bud. (15), Wytrw. (14), Fecht. (13)
Walka: Cios szablą (1, rana Lekka), Cios z zamachu (-5, rana Cięż-

ka), Zasłona (4), Kroki (2), Praca nóg (1), Unik (1), Odskok (10)

Wijany
Współczynniki: Groza (3), Agresja (18), Moc (16), Pancerz (Pokry-

cie 10, Redukcja 2), Zręczn. (18), Spryt (6), Spostrz. (8), Bud. (22), Wytrw.
(19), rany Śmiertelne powodują PT jak Ciężkie

Chaotyczne starcie: Wijan uderza ogonem, miażdży i kąsa. PT 4
dla wszystkich przeciwników. Trafienie powoduje ranę Ciężką.
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Elfy  – przeciętny wojownik
Współczynniki: Moc (od 12 do 22), Zręczn. (17), Spryt (14), Spostrz.

(16), Bud. (11), Wytrw. (10), Fecht. (14)
Walka: 5K20 w każdej turze walki, Cios szablą (6, rana Lekka),

Cios z zamachu (3, rana Ciężka), Zasłona (8), Kroki (5), Praca nóg (5),
Unik (5), Odskok (12)

Orki – przeciętny wojownik
Współczynniki: Moc (od 8 do 16), Zręczn. (12), Spryt (9), Spostrz.

(15), Bud. (14), Wytrw. (18), Fecht. (12)
Walka: 4K20 w każdej turze walki, Cios szablą (3, rana Lekka),

Cios z zamachu (0, rana Ciężka), Kroki (4), Orki nie wykonują żadnych
Akcji obronnych

Pancerz: Pokrycie 10, Redukcja 1

Gobliny – przeciętny wojownik
Współczynniki: Zręczn. (15), Spryt (8), Spostrz. (14), Bud. (9),

Wytrw. (10), Fecht. (11)
Walka: Ugryzienie lub cios szponami (2, rana Lekka), Skok (3),

Kroki (4), Gobliny nie wykonują żadnych Akcji obronnych


