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Pochmurnik 
 

Pochmurnik to wcielona metafora – 

dosłowny "kruk burzy", ptak samą swoją 

obecnością sprowadzający złą pogodę. 

Te stworzenia rodzą się jako brzydkie, 

szare pisklęta, by w kilka lat stać się pięknymi, 

przypominającymi ludzkiej wielkości jastrzębie 

stworzeniami o stalowoszarych piórach co i rusz 

rozbłyskujących elektrycznością. Najstarsze z nich 

rosną jeszcze bardziej, zyskując rozmiary ogra i 

pewną namiastkę inteligencji. Niektóre korzystają z 

niej, by dogadywać się z ludźmi, inne oddają siebie 

i swoje dzieci na służbę bogom pogody i żywiołów 

- faeruńskiemu Talosowi, Kordowi z Greyhawka i 

wielu innym, zarówno złym, jak i dobrym. 

Pochmurniki zakładają gniazda w górach i 

na obszarach, gdzie naturalnie paskudna pogoda 

wzmacnia ich zdolności. 
 

Władca wiatru: w określonej w statystykach 

odległości od pochmurnika wiatr wzmaga się o 

jedną (pisklę), dwie (dorosły) lub trzy (ogromny) 

kategorie (patrz Przewodnik Mistrza Podziemi, 

str. 95), choć nie może osiągnąć tym sposobem siły 

tornada. Jeżeli dotąd wiatr nie wiał w ogóle, 

traktuje się go jak lekki wiatr (a więc w otoczeniu 

dorosłego pochmurnika stanie się silnym) wiejący z 

kierunku wybranego przez stworzenie. Pochmurnik 

jest odporny na wszystkie negatywne skutki wiatru. 

Aury dwóch lub więcej pochmurników nie 

kumulują się – działa tylko ta najsilniejsza. 

W obrębie aury dorosłego bądź ogromnego 

pochmurnika nieustannie pada deszcz i gromadzą 

się chmury, ale stworzenia te ignorują związane z 

nim kary. Co więcej, chmury dają im ukrycie. 

Grom z jasnego nieba (zn): Ogromny 

pochmurnik może raz na rundę ściągnąć na 

dowolne miejsce lub istotę w obrębie jego aury 

błyskawicę zadającą 3k6 obrażeń od elektryczności 

(Refleks ST 15 zmniejsza obrażenia o połowę) – 

jest to akcja standardowa. Taki sam piorun uderza 

w istotę, którą pochmurnik trafi potwierdzonym 

krytykiem – nawet, jeżeli jest ona odporna na 

trafienia krytyczne. ST rzutu obronnego oparto na 

Roztropności. 

 

 

Pisklę pochmurnika  SW 1 
CN mała magiczna bestia (powietrza) 

Init +2; Zmysły widzenie w ciemnościach 18 m, 

widzenie w słabym świetle, Nasłuchiwanie +3, 

Spostrzegawczość +8 

Aura Władca wiatru 15 m 

 

KP 14, dotykowy 13, nieprzygotowany 12 

PW 11 (2 KW)  

Niewrażliwości wiatr słabszy, niż tornado 

Odporności Elektryczność 5 

Wytrw +3, Ref +5, Wola +4 

 

Szybkość 3 m (2 pola), lot 24 m (dobra zwrotność) 

Wręcz +5/+5 (1k4-1, szpony) i +0 (1k4-1, dziób)  

Bazowy atak +2, Zwarcie -3 

 

Atrybuty S 8, Zr 15, Bd 10, Int 4, Rzt 12, Cha 6 

Atuty Czujność, Finezja w broniB 

Umiejętności Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +8 

 
Dorosły pochmurnik  SW 3 
CN średnia magiczna bestia (powietrza) 

Init +3; Zmysły widzenie w ciemnościach 18 m, 

widzenie w słabym świetle, Nasłuchiwanie +3, 

Spostrzegawczość +11 

Aura Władca wiatru 30 m 

 

KP 17, dotykowy 13, nieprzygotowany 14, 20% szans 

nietrafienia 

PW 32 (5 KW)  

Niewrażliwości deszcz; wiatr słabszy, niż tornado 

Odporności Elektryczność 10 

Wytrw +6, Ref +8, Wola +5 

 

Szybkość 3 m (2 pola), lot 24 m (dobra zwrotność) 

Wręcz +8/+8 (1k4+1, szpony) i +6 (1k6, dziób)  

Przestrzeń 1,5 m, Zasięg 3 m 

Bazowy atak +5, Zwarcie +6 

 

Atrybuty S 12, Zr 17, Bd 12, Int 4, Rzt 12, Cha 6 

Atuty Czujność, Finezja w broniB, Wielokrotny atak 

Umiejętności Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +11 

 
Ogromny pochmurnik  SW 5 
CN duża magiczna bestia (powietrza) 

Init +5; Zmysły widzenie w ciemnościach 18 m, 

widzenie w słabym świetle, Nasłuchiwanie +5, 

Spostrzegawczość +14 

Aura Władca wiatru 60 m 

Języki powietrzny, wspólny 

 

KP 20, dotykowy 14, nieprzygotowany 15, 20% szans 

nietrafienia 

PW 60 (8 KW)  

Niewrażliwości deszcz; wiatr słabszy, niż tornado 

Odporności Elektryczność 15 

Wytrw +8, Ref +13, Wola +8 

 

Szybkość 3 m (2 pola), lot 24 m (dobra zwrotność) 

Wręcz +12/+12 (1k6+3/19-20, szpony) i +10 (1k8+1, 

dziób)  

Przestrzeń 3 m, Zasięg 1,5 m 

Bazowy atak +5, Zwarcie +6 

Akcje specjalne Grom z jasnego nieba 

 

Atrybuty S 16, Zr 20, Bd 14, Int 8, Rzt 15, Cha 8 

Atuty Czujność, Doskonalsze trafienie krytyczne 

(szpony), Finezja w broniB, Wielokrotny atak 

Umiejętności Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +14 

 

 Pochmurniki pochodzą z 
zasobów serwisu Poltergeist. 
 

 
 
 


