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Wstęp 

Czwarty moduł kampanii „Portal 

Stworzenia” przeznaczony jest dla postaci około 

szóstego poziomu. Jest to krótki moduł 

opcjonalny, co oznacza, że można go pominąć bez 

zaburzania głównej linii fabularnej kampanii. W 

takim przypadku należy skorzystać z fabularnego 

przejścia, zawartego w module piątym pt. „Próba 

Czasu”. 

Odświeżenie informacji... 

Na samym początku niniejszej kampanii 

drużyna została przypadkowo przeniesiona w 

realia świata . Głównym celem BG stał się 

udany powrót do ich ojczystego uniwersum. 

Szybko okazało się, że jedynym sposobem na 

opuszczenie jest odnalezienie Portalu 

Stworzenia, mitycznego narzędzia, mogącego 

posłużyć za środek transportu w dowolne miejsce 

w istniejącej przestrzeni.  

W module pierwszym pt. „Zagadki 

Żywiołów” drużyna zwiedziła antyczną Wieżę 

Thiel’Tira, gdzie dowiedziała się o istnieniu tak 

zwanego pierwotnego miejsca spoczynku, w 

którym Portal Stworzenia oczekuje na swojego 

kolejnego użytkownika. Informacje o tym miejscu 

miały znajdować się w rękach Maaranitów z 

klasztoru na wzniesieniu Denel. Okazało się 

jednak, że klasztor ten od dawna nie istnieje, a na 

jego miejscu stoi Fort Evendorf, twierdza należąca 

do regularnej Armii Thiasus. 

 Po rozegraniu opcjonalnego modułu 

drugiego pt. „Krew i Złoto” drużyna zasłużyła na 

otrzymanie wyjaśnień ze strony Generała 

Frekbara, będącego zarządcą fortu. Generał 

przekonał BG, że nie wie nic o starych archiwach 

Maaranitów i jedynie pewien kapłan archeolog 

może im pomóc w zdobyciu cennych informacji. 

 W module trzecim, pt. „Niewypowiedziane 

Zło” BG zapuścili się do starych klasztornych 

podziemi. Okazało się, że kapłan Hlevius, który 

uzyskał od Generała pozwolenie na prowadzenie 

wykopalisk, był tak naprawdę kultystą oddającym 

cześć demonowi Raytharowi. Drużyna zmierzyła 

się z poplecznikami Hleviusa i po rozmowie z 

przywołanym demonem dowiedziała się, że Portal 

Stworzenia znajduje się w pierwotnym miejscu 

spoczynku, na dnie Srebrnego Jeziora, u stóp 

Wysokiego Dębu. 

 Uwaga! To w jaki sposób drużyna znalazła 

się w lokacjach przedstawionych poniżej, zależy 

od rozwoju wypadków i decyzji podjętych przez 

graczy i mistrza gry w trzecim module. 

Główny wątek: Jeżeli drużyna spełniła 

żądania demona i udało jej się nakłonić czarta do 

przeniesienia BG w pobliże Portalu Stworzenia, 

akcja rozpocznie się już wewnątrz Lasu 

Wysokiego Dębu.  

Wątek alternatywny: Jeżeli drużyna 

dowiedziała się o dokładnej lokalizacji Portalu 

Stworzenia (lub jego pierwotnego miejsca 

spoczynku), lecz opuściła klasztorne lochy o 

własnych siłach, BG czeka najpierw podróż do 

Zielonego Zacisza. Tam w gospodzie zarządzanej 

przez gildię Trzech Strzał BG mogą zatrudnić 

jakiegoś przewodnika, który zaprowadzi ich do 

serca kniei, do momentu, w którym stwierdzi, że 

dalej iść nie może, w obawie o własne życie. 
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I: Leśne ostępy 

Główny wątek: Zakładając, że drużyna ubiła z 

czartem dobry interes i poprosiła go o teleportację, 

BG zmaterializują się  w samym centrum Lasu 

Wysokiego Dębu.  

Szybko okazuje się, że czart przeniósł ich 

niedaleko miniaturowego obozowiska, rozbitego 

przez jakiegoś obieżyświata. Gdy BG zbliżą się do 

obozowiska, z zarośli wyłoni się Serengerd zwany 

Niedźwiedziem, postawny, siwiejący myśliwy, 

trzymający w rękach pęk chrustu:  

 Serengerd „Niedźwiedź”, N, thiaski 

mężczyzna, Tropiciel 9: Myśliwy Gwiazdy, 

jeden z przywódców Trzech Strzał, 

tutejszej gildii łowców. 

Łowca jest neutralnie nastawiony, aczkolwiek 

trochę podejrzliwy (w końcu jego goście pojawili 

się znikąd). Jeżeli drużyna wysili się, by zachować 

spokój i poprowadzić uprzejmą rozmowę, 

Serengerd odwdzięczy się informacjami na temat 

otaczających terenów i powodów, dla których tu 

się znalazł: 

 Okolica jest bardzo niebezpieczna. Ten wycinek 

lasu jest strzeżony przez pnącza braala i 

brzytwiarzy braala (statystyki na stronie 

8). Obecność tych roślinnych strażników 

oznacza, że gdzieś w pobliżu znajdują się 

legowiska i wylęgarnie innych bestii. 

 Od paru dni tropię pewnego wynaturzacza. 

Przyjąłem zlecenie na jad z obu głów tego 

parszywego żmija.  

 Sądząc po śladach jakie zostawiła na ziemi, 

sztuka ta jest za duża jak na moje możliwości. 

[Zmienia ton głosu] Chyba jestem już za 

stary na takie polowania... 

Aluzja jest chyba oczywista. Serengerd jest 

doświadczonym łowcą i zna las jak własną 

kieszeń. Graczom natomiast zależy na 

odnalezieniu drogi do Srebrnego 

Jeziora/Wysokiego Dębu. Jeżeli BG zdobędą jad 

wynaturzacza, Serengerd obieca się odwdzięczyć 

za pomoc: 

 Wiem, gdzie rośnie Wysoki Dąb [patrzy 

podejrzliwie na BG] Muszę was jednak 

ostrzec, że opiekuje się nim krąg druidów. To 

właśnie jeden z tamtejszych szamanów poprosił 

mnie zdobycie jadu wynaturzacza. Jeżeli mnie 

wyręczycie, przekonam druidów, żeby pozwolili 

wam wejść na teren ich azylu. 

Wątek alternatywny: Przyjęcie zadania przez 

drużynę z rąk Serengerda to najlepsze 

rozwiązanie, aczkolwiek można tymczasowo 

pominąć postać łowcy. Drużyna może 

samodzielnie odnaleźć azyl druidów i przyjąć 

zlecenie na jad wynaturzacza od któregoś z 

szamanów. Druid zaznaczy jednak, że do tego 

samego zadania oddelegował Serengerda i BG 

muszą się pospieszyć, jeżeli chcą otrzymać 

nagrodę (wstęp do Srebrnego Jeziora).  

Jeżeli drużyna składa się z samych złych 

typów, możliwe jest, że Serengerd zginie z ręki 

BG. Może to nastąpić zarówno zgodnie z 

założeniami głównego wątku (spotkanie przy 

obozowisku) lub wątku alternatywnego 

(wyeliminowanie konkurencji).  

II: Legowisko bestii 

Główny wątek: Serengerd podprowadzi 

drużynę pod pieczarę, w której wynaturzacz 

(statystyki na stronie 8) uwił legowisko, po czym 

sam wróci do obozowiska, gdzie będzie czekał na 

powrót BG.  

Pieczara jest oczywiście nieoświetlona, co 

oznacza, że BG prawdopodobnie będą zmuszeni 

oświetlić sobie drogę i zdradzić swoją pozycję. 

Jeżeli powiedzie się im rzut na nasłuchiwanie 

(ST20), usłyszą cichy syk wydobywający się z 

głębi jaskini. Próby zaskoczenia wynaturzacza, 

biorąc pod uwagę zapalone pochodnie, są 

bezcelowe. Zgaszenie pochodni nie wchodzi w grę 

(całkowity mrok), chyba, że wszyscy członkowie 

drużyny widzą w ciemnościach. 
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Wynaturzacz  

 
To ogromny, dwugłowy wąż. Jego zwaliste cielsko pokryte 
jest ciemnozieloną łuską. Jad z lewej głowy jest śmiertelną 
trucizną (antidotum to wywar z korzenia mandragory), jad 
z prawej przemienia każdą żywą istotę w pomiot Zanzeina. 
Ludzie przekształcają się w nessity, wilki w zniekształcone 
ogary krwi, inna zwierzyna w wynaturzone zmory. Jad 
prawej głowy to substancja magiczna. Proces 
przekształcania może zostać przerwany jedynie za pomocą 
modlitw kapłańskich. Maaranici co roku walczą z 
przypadkami ukąszeń wynaturzacza. Połowa z pacjentów 
ginie w okropnych męczarniach, druga połowa z trudem z 
tego wychodzi. 
 
Trofeum – jego łuska jest zbyt cienka, by posłużyć na ważną 
część pancerza, może jednak służyć jako jego wykończenie. 
Jad z lewej głowy osiąga wysokie ceny na czarnym rynku. 
Jad z prawej głowy czasem stosowany jest przez kult 
Zanzeina do karania niewiernych. Wsparty przez mroczne 
modlitwy Lunarytów, przemienia paladynów i kapłanów w 
czarnych gigantów, a nieposłuszne kapłanki w nagi i 
syreny. 

 
 

 

WALKA… 

Wynaturzacz posiada dwie głowy, tak więc 

dla urozmaicenia opisów walki BG mogą rozłożyć 

siły i atakować osobno każdy z łbów.  

Po każdym z ugryzień, MG musi wykonać 

rzut 50/50 (czy to monetą, czy którąś z kości), 

którym jadem potwór zaatakował danego gracza. 

Dla potrzeb scenariusza, trucizna wstrzyknięta 

przez którąkolwiek z głów nie będzie działała 

natychmiastowo, tzn. zarażona osoba (taka, której 

nie powiedzie się rzut obronny na wytrwałość) nie 

przemieni się od razu w potwora, ani nie umrze 

od drugiej trucizny. Jad będzie działał stopniowo, 

co z punktu widzenia fabuły na pewno urozmaici 

rozgrywkę. Po uśmierceniu bestii zakażeni gracze 

będą stopniowo tracić siły lub przechodzić 

powolną metamorfozę. Jedynym ratunkiem 

będzie wizyta w azylu druidów. 

Jeżeli w starciu z potworem drużynie powinie 

się noga, MG może skorzystać z dwóch 

naciąganych rozwiązań: 

 Pojawienie się Serengerda, który dobije 

potwora. 

 Wynaturzacz w bitewnym szale zarysuje 

którąś z głów sklepienie jaskini i zrzuci na 

siebie stertę głazów. 

PODSTĘP… 

Czas na gwoźdź programu, czyli pojawienie 

się Hleviusa, kultysty, którego BG mieli 

nieprzyjemność spotkać w poprzednim module.  

Główny wątek: Zakładamy, że BG udało się 

uśmiercić wynaturzacza. W tym momencie do 

jaskini powinien wejść Serengerd, który 

pogratuluje drużynie zwycięstwa. Łowca będzie 

chciał samodzielnie pozyskać jad z obu głów. 

Jeżeli BG mu odmówią, Serengerd stwierdzi, że 

tylko on zna specjalny sposób na ściągnięcie 

toksyny. 

Najważniejsze, by Serengerd wszedł w 

posiadanie jadu, następnie, w zależności od 

decyzji MG: 

 Łowca bez słowa rozpłynie się w 

powietrzu (zniknie). 

 Serengerd zrzuci iluzoryczną skórę i 

okaże się, że to tak naprawdę Hlevius. 

 MG każe wykonać BG rzuty na 

spostrzegawczość (ST20) i któryś z 

graczy sam rozpozna iluzję. 
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W takich, czy innych okolicznościach, 

Serengerd/Hlevius zniknie na oczach całej 

drużyny, by chwilę później zawalić wejście do 

jaskini i uwięzić BG w środku. 

Zdenerwowani, ranni i wyczerpani walką BG 

będą musieli odsunąć głazy blokujące wyjście. 

Jako MG możesz dać im do zrozumienia, że to 

jedyne słuszne rozwiązanie - jak najbardziej 

wykonalne (kilkukrotne testy siły ST16), 

aczkolwiek nieco czasochłonne. Warto przy tym 

budować nastrój uciekającego czasu w przypadku 

osób zakażonych toksynami wynaturzacza. Nie 

ma nic lepszego, niż widok łusek pojawiających 

się na ciele, albo czarnej pręgi, zmierzającej od 

miejsca ugryzienia wprost do serca. 

Po tym, jak drużyna odrzuci głazy blokujące 

wyjście z pieczary, BG zauważą leżącego 

nieopodal nieprzytomnego Serengerda 

(prawdziwego). Szybko okaże się, że został 

ugodzony nożem i obficie krwawi. Jeżeli gracze 

zdecydują się go opatrzyć (Leczenie ST14) i ocucić, 

Serengerd zaprowadzi ich do azylu, gdzie 

samodzielnie wytłumaczy druidom, że ktoś się 

pod niego podszył. W ostateczności BG mogą 

samodzielnie odszukać azyl i przedstawić 

druidom dowód w postaci ciała Serengerda. 

Wątek alternatywny: Jeżeli „zła” drużyna 

sama uśmierciła Serengerda (czy to na początku, 

czy też w trakcie realizowania zadania dla 

druidów) Hlevius będzie musiał odebrać BG jad i 

podszyć się pod martwego łowcę przed druidami. 

Jeżeli MG pozwoli na takie odstępstwo od założeń 

scenariusza, będzie musiał wykazać się 

pomysłowością, by wszystko należycie 

zsynchronizować.  

Najmniej ryzykowne rozwiązanie to podszycie 

się Hleviusa pod druida, od którego gracze sami 

wzięli zadanie. Reszta wydarzeń potoczy się 

zgodnie z założeniami głównego wątku. Druid 

samodzielnie ściągnie jad i bez słowa wyjaśnienia 

rozpłynie się w powietrzu, by chwilę później 

zawalić wejście do jaskini. 

 

 

III: Wysoki Dąb 

Jakkolwiek nie potoczyłyby się wydarzenia, 

Hlevius uda się z trucizną do azylu druidów, tam 

w iluzorycznym przebraniu podszyje się pod 

Serengerda i wręczy szamanom jad. W tym 

samym czasie BG będą starali wydostać się z 

zawalonej jaskini. 

Główny wątek: jeżeli MG doprowadził do 

konfrontacji z Hleviusem, BG już wiedzą, że ich 

konkurent w wyścigu do odnalezienia Portalu 

Stworzenia jest o jeden krok przed nimi.  

Jeżeli nadal nie mają pewności, kim była osoba 

podszywająca się pod Serengerda i tak muszą 

odwiedzić azyl druidów, ponieważ: 

 Część z nich jest prawdopodobnie 

zakażona po starciu z wynaturzaczem. 

 Druidzi mogą dopuścić ich do 

Srebrnego Jeziora, na dnie którego 

spoczywa Portal Stworzenia. 

Droga do azylu wiedzie przez leśną gęstwinę. 

Łatwo zauważyć, że jest to najstarsza część lasu, 

albowiem pnie otaczających dębów są wyjątkowo 

grube, a pod nogami BG wiją się wystające 

zewsząd korzenie. W zależności od stanu zdrowia 

drużyny, MG może wygenerować dodatkowe 

spotkanie z pnączami/brzytwiarzami braala 

(patrz strona 8). 

Wysoki Dąb rośnie w dolinie, przez co jego 

potężna korona nie wystaje na tle panoramy lasu. 

Dąb stoi samotnie na skraju wąskiej rozpadliny, 

na dnie której znajduje się Srebrne Jezioro. W 

cieniu dębu krąg druidów wybudował swoje 

osiedle. 
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MG może opisać wygląd azylu wedle 

własnego uznania. W zależności od 

preferowanego klimatu rozgrywki, może to być 

mroczna osada, zamieszkana przez wyjątkowo 

antypatycznych szamanów; normalne osiedle, 

składające się z najzwyklejszych lepianek i 

zarośniętych mchem szałasów; lub bajkowe 

miejsce spowite magiczną aurą, zamieszkane 

przez tajemniczych druidów. 

Główny wątek: ranny Serengerd powinien 

wytłumaczyć druidom, co się wydarzyło. Z racji, 

że szamani są neutralnie nastawieni, nie przejmą 

się zbytnio zaistniałą sytuacją, albowiem: 

 Otrzymali jad, którego potrzebowali do 

sporządzenia ważnego wywaru. 

 Intruz (Hlevius) nie zagraża 

Wysokiemu Dębowi, którego krąg 

strzeże. 

Lornaz (Druid 15), przywódca kręgu dla 

którego Serengerd wykonywał zadanie, 

poinformuje BG, że w zamian za dostarczenie jadu 

oszust (Hlevius) poprosił go o możliwość 

porozmawiania z duchem Srebrnego Jeziora - 

Lornaz przywołał dla niego żywiołaka i zostawił 

ich sam na sam. 

W nagrodę za wysiłek BG, Lornaz uleczy 

zakażonych bohaterów sokiem Wysokiego 

Dębu, który jest w stanie zneutralizować działanie 

każdej toksyny (MG może tu odegrać jakiś 

skomplikowany rytuał lub przedstawić całość na 

zasadzie: "Wypij to i po sprawie")  

W ramach zadośćuczynienia dla prawdziwego 

Serengerda, Lornaz zgodzi się zejść z drużyną na 

dno rozpadliny i po raz drugi przywołać ducha 

Srebrnego Jeziora. 

 

SREBRNE JEZIORO... 

Otoczone przez tony wiszących dookoła skał, 

Srebrne Jezioro jest dobrze strzeżone przed 

niepożądanymi gośćmi. Jedyna ścieżka wije się 

niczym serpentyna po kamienistym zboczu, od 

strony Wysokiego Dębu. 

Główny wątek: po dotarciu na brzeg jeziora, 

Lornaz zacznie mamrotać coś w niezrozumiałym 

języku. Tafla jeziora wzburzy się i na jego środku 

pojawi się humanoidalna sylwetka, ubita z 

kotłującej się wody. Żywiołak odezwie się 

krytalicznie czystym głosem, który odbije się 

echem od otaczających skał. 

Duch oczywiście zapyta o powód 

przywołania. Może też napomknąć, że to już 

druga wizyta dzisiaj i że nie przywykł do takiego 

ruchu. Przyciśnięty przez graczy, powie, że jest 

Wiecznym Wartownikiem Portalu Stworzenia i 

tylko on może ich dopuścić do pierwotnego 

miejsca spoczynku. MG może odegrać postać 

żywiołaka na różne sposoby. Najciekawszym 

rozwiązaniem, jest typ starego zrzędy, 

zmęczonego wiecznością i samotnością: 

 Do niedawna, do mego jeziora wpadał 

wodospad. Żyjący w nim duch przekazywał 

mi wieści z północnej części lasu, a dzięki 

świeżej wodzie sam mogłem wypuścić 

strugę na południe i zaglądać w najdalsze 

zakątki kniei. 

 Niestety wodospad niespodziewanie 

wysechł parę miesięcy temu. Odkąd woda 

przestała spływać ze skał, jestem ślepy i 

głuchy, nie wspominając o tym, że brakuje 

mi rozmów ze starym kompanem. 

 W zamian za wstęp na dno jeziora, wasz 

poprzednik wręczył mi cenną zabawkę 

[pokazuje kryształową kulę] dzięki 

której jestem w stanie zerknąć nieco poza 

obręb tego miejsca. Wygląda na to, że bobry 

wybudowały na północy tamę. 

 Jeżeli sprawicie, że z góry ponownie 

popłynie woda, jako Wieczny Strażnik 

Portalu Stworzenia, przysięgam wam, że 

wpuszczę was na dno jeziora. 

Hlevius przekupił żywiołaka przydatną 

błyskotką i został wpuszczony do pierwotnego 

miejsca spoczynku. Duch może zapewnić graczy, 

że nie mają się tym martwić, ponieważ droga tam 

na dole jest bardzo skomplikowana i Hlevius 

właśnie utknął w martwym punkcie. BG mają 

więc czas na zaskarbienie sobie przychylności 

ducha. Żywiołak może polubić BG jeżeli 

opowiedzą mu historię o podstępie Hleviusa. 
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 Jako sługa Maara muszę trzymać się drogi 

neutralności i wpuszczam do podziemi 

każdego, kto mnie przekona. Mimo to, jako 

niezawisły arbiter, nie sprzyjam oszustom. 

Przetrzymam nieco tego huncwota, by 

wyrównać szanse. 

 

ZABÓJCZE BOBRY... 

By otrzymać wstęp do Portalu Stworzenia, BG 

muszą zniszczyć zaporę, która blokuje przepływ 

wody. Będą musieli wspiąć się po skałach (ST15) i 

podążać wyschniętym korytem rzeki na północ, aż 

dotrą do nadspodziewanie wielkiej tamy, 

utworzonej z przewróconych pni i gałęzi 

naniesionych przez bobry. 

Scenę rozbiórki tamy można rozegrać w 

humorystyczny i jednocześnie zaskakujący 

sposób. Może się okazać, że bobry zostały 

wyjedzone i zastąpione przez... zmiennokształtne 

zmory, które doskonale imitują wygląd tych 

zwierząt. BG mogą się zdziwić widokiem 

futrzaka, który warczy i niespodziewanie 

rozszerza szczęki do nienaturalnych rozmiarów, 

by chwilę później przypuścić zabójczy atak 

(niczym morderczy królik z Monty Python and the 

Holy Grail). 

Statystyki zabójczych bobrów 

(zmiennokształtna zmora) znajdują się na 

następnej stronie. Liczebność tych potworków 

jest zależna od decyzji MG. Biorąc pod uwagę 

wyczerpanie graczy po walce z wynaturzaczem,  

powinny to być maksymalnie 3 zmory. Jeżeli 

uważasz ten pomysł za zbyt odważny (i 

niepoważny) zamiast zmor przypominających 

bobry, możesz użyć klavsów (statystyki na 

następnej stronie), czyli karłowatych stworków, 

które zabiły futrzaki i przejęły tamę, uznając ją za 

wygodne i bezpieczne legowisko. 

Po pokonaniu tego arcytrudnego przeciwnika, 

BG powinni zniszczyć tamę (porozrzucać pnie), by 

uwolnić nurt rzeki. BG mogą zostać zabrani razem 

z pierwszą falą i bezpiecznie wpaść do jeziora lub 

wrócić na piechotę i zejść po skałach na dół 

(wspinaczka ST15).  

 

SIĘGNĄĆ DNA... 

Sylwetka ducha jeziora wyłoni się z tafli, gdy 

tylko BG pojawią się na brzegu. Zadowolony z 

przywrócenia cyrkulacji, duch na ich oczach 

utworzy strumień, który spłynie kaskadą na 

południe. Żywiołak nie zapomni oczywiście 

podziękować za wyświadczenie przysługi... 

Dalsze wydarzenia znajdziesz w module piątym 

(ostatnim) pt.  „Próba Czasu”. 

Uwaga! Przygodę zawartą w tym scenariuszu 

można rozszerzyć w dowolny sposób. MG może 

dać graczom więcej zadań ze strony druidów (jak 

np. odnalezienie kolejnego składnika do wywaru) 

lub wygenerować kilka dodatkowych spotkań z 

potworami (troglodyci, pnącza i brzytwiarze 

braala, klavsy itd.). 

================================== 

KONIEC 

MODUŁU 

CZWARTEGO 

================================== 

http://www.arthursclipart.org/dams/dams/beaver dam.gif
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Statystyki pod edycję 3.0 i 3.5 

Wynaturzacz  
Duża magiczna bestia (bestia krwi) 

Kości wytrzymałości: 7k10+38 (76 pw) 
Inicjatywa: +1 
Szybkość: 6m (4 pola) 
KP: 20 (-2 Rozmiar, +1 Zręczność, +11 naturalny), 
dotyk 9, nieprzygotowany 19 
Bazowy atak/zwarcie: +7/+23 

Atak: ugryzienie +13 wręcz (2k8+12)  
Pełny atak: ugryzienie +13 wręcz (2k8+12) 
Front/Zasięg: 1,5m/3m 

Specjalne cechy: widzenie w ciemności 18m, widzenie 
w słabym świetle, odporność na trucizny, jad 
wynaturzacza (lewa głowa, śmiertelny, ST 20; prawa 
głowa, wynaturzający ST 18) 
Rzuty obronne: Wytrw +10, Ref +6, Wola +3 

Atrybuty: S 26, Zr 13, Bd 21, Int 5, Rzt 12, Cha 10 

Umiejętności: Nasłuchiwanie +8, Zauważanie +8, 
Ukrywanie się +8. 
Atuty: Twardość (+3pw), Zmysł walki, Potężny atak 
Charakter: zawsze chaotyczny zły 

 
Zabójczy bóbr (zmiennokształtna zmora)  
Mały zmiennokształtny (bestia krwi) 

Kości wytrzymałości: 3k8+ 9 (22 pw) 
Inicjatywa: +4  
Szybkość: 9m (6 pól) 
KP: 17 (+4 Zręczność, +2 rozmiar, +1 naturalny), dotyk 
16, nieprzygotowany 13 
Bazowy atak/zwarcie: +2/+5 

Atak: ugryzienie +6 wręcz (1k6+3)  
Pełny atak: ugryzienie +6 wręcz (1k6+3) i 2 pazury +1 
wręcz (1k3+1) 
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Specjalne cechy: widzenie w ciemności 18m, 
regeneracja +1, niepodatności 
Rzuty obronne: Wytrw +5, Ref +7, Wola +2 

Atrybuty: S 16, Zr 19, Bd 15, Int 2, Rzt 12, Cha 6 

Umiejętności: Równowaga +12, Wspinanie +11, 
Skakanie +11, Nasłuchiwanie +6, Ciche poruszanie +8, 
Zauważanie +6 
Atuty: Twardość (+3pw), Uniki 
Charakter: zawsze chaotyczny zły 
 

Pnącze Braala 
Duża roślina (bestia krwi) 

Kości wytrzymałości: 4k8+12 (30 pw) 
Inicjatywa: +0 
Szybkość: 3m (2 pola) 
KP: 15 (-1 Rozmiar, +6 naturalny), dotyk 9, 
nieprzygotowany 15 
Bazowy atak/zwarcie: +7 

Atak: walnięcie +7 wręcz (1k6+7)  
Pełny atak: walnięcie +7 wręcz (1k6+7) 
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m/3m (6m pnącze) 
Specjalne cechy: roślina, kamuflaż, niepodatność na 
elektryczność, ślepowidzenie 

Specjalne ataki: oplątanie, poprawione łapanie, 
duszenie 1k6+7 

Rzuty obronne: Wytrw +7, Ref +1, Wola +2 

Atrybuty: S 20, Zr 10, Bd 16, Int -, Rzt 13, Cha 9 

Umiejętności: Nasłuchiwanie +5, Zauważanie +5, 
Ukrywanie się +10. 
Atuty: Potężny atak 
Klimat/teren: lasy, bagna 
Występowanie: pojedynczo, siedlisko (3-9) 
Skarb: brak 
Charakter: zawsze chaotyczny zły 
 

Brzytwiarz Braala 
Średnia roślina (bestia krwi) 

Kości wytrzymałości: 4k8+11 (29 pw) 
Inicjatywa: +0 
Szybkość: 9m (6 pól) 
KP: 19 (+3 Zręczność, +6 naturalny), dotyk 13, 
nieprzygotowany 16 
Bazowy atak/zwarcie: +5 

Atak: pazury +5 wręcz (1k4+2)  
Pełny atak: pazury +5 wręcz (1k4+2) i walnięcie +5 
wręcz (1k6+2) 
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Specjalne cechy: roślina, kamuflaż, niepodatność na 
elektryczność, ślepowidzenie 

Rzuty obronne: Wytrw +6, Ref +4, Wola +4 

Atrybuty: S 15, Zr 16, Bd 14, Int 7, Rzt 16, Cha 11 

Umiejętności: Ciche poruszanie +10, Nasłuchiwanie 
+5, Zauważanie +5, Ukrywanie się +7. 
Atuty: Twardość (+3pw), Zmysł walki, Uniki 
Klimat/teren: lasy (okolice wylęgarni bestii ), bagna 
Występowanie: pojedynczo, duet (2), gniazdo (5-8) 
Skarb: brak 
Charakter: zawsze chaotyczny zły  
 

Klavs 
Mały humanoid (bestia pyłu) 

Kości wytrzymałości: 1k8 (4 pw) 
Inicjatywa: +0 
Szybkość: 9m (6 pól) 
KP: 13 (+1 Rozmiar, +2 naturalny), dotyk 11, 
nieprzygotowany 12 
Bazowy atak/zwarcie: +1 

Atak: pazury +2 wręcz (1k4)  
Pełny atak: pazury +2 wręcz (1k4)  
Front/Zasięg: 1,5m/1,5m 

Specjalne cechy: zgraja, nadwrażliwość na światło, 
wrażliwość na ogień 
Specjalne ataki: praca zespołowa (na każde dwa 
klavsy trzymające przeciwnika w zwarciu, wszystkie 
otrzymują biegłość +2 do ataków przeciwko temu 
wrogowi). 
Rzuty obronne: Wytrw +0, Ref +2, Wola -2 

Atrybuty: S 10, Zr 10, Bd 10, Int 5, Rzt 7, Cha 2 

Umiejętności: Zauważanie +2, Ukrywanie się +2. 
Atuty: Zogniskowanie broni (pazury) 
Klimat/teren: lasy, tereny górskie  
Występowanie: banda (5-7), zgraja (10-15), wataha (30) 
Skarb: brak 
Charakter: zawsze chaotyczny zły
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