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Pocztówka z D&D: Zwodniki

Zwodniki  są  inteligentnymi 
gryzoniami  z  Faerunu,  opisanymi 
w podręczniku  „Lśniące  Południe” do 
Dungeons  &  Dragons  3.5.  To  pulchne 
czworonogi nie mniejsze od małego psa, 
zbliżone  wyglądem  do  myszy.  Mają 
wielkie, lśniące, czarne oczy, duże uszy, 
spiczasty pysk oraz chwytny długi ogon. 

Pocztówka z D&D? Co to?

Pocztówki  z  D&D to  seria  artykułów 
pokazujących,  jak  przenieść  najciekawsze 
elementy Podziemi i Smoków w inne realia 
bądź  na  inną  mechanikę.  Tekstem 
pilotażowym do tej serii jest wpis na blogu 
redakcji dnd.polter.pl.

Co  takiego  niezwykłego  jest 
w tym stworzonku? Otóż każdy zwodnik 
potrafi  zmieniać  maść swojego futra  na 
dowolne  (znany  zwierzowi)  kolory 
i wzory  (nawet  niewystępujące  w 
naturze),  dzięki  czemu  tego  małego 
gryzonia niezwykle trudno odróżnić  od 
otoczenia,  gdy  myszowaty  ukrywa  się 
przed  zagrożeniem.  Ponoć  futro 
zwodnika nasączone jest magią.  Ponadto 
te  gryzonie   potrafią  dostrzec  każde 
magiczne  przebranie,  poznając 
prawdziwą  naturę  wyglądu  napotkanej 
istoty. 

W  Dungeons  &  Dragons  3.5 
główną  rolą  zwodników  była  posługa 
u czarodziejów  (jako  chowańce)  bądź 
bycie  ulubioną  ofiarą  eterycznych 
drapieżców.  Aż  dziw,  że  nie 
wykorzystano  potencjału  tego 
stworzenia.  Zwodniki  są  bardziej 
inteligentne  od  niejednego  człowieka. 
Właściwie  mogą  być  wyśmienitymi 
zwiadowcami  (mają  świetny  kauflaż, 
sprawnie się  wspinają,  nie  ulegną iluzji 

magicznej)  w  najróżniejszych  światach. 
Trudno  nazwać  te  gryzonie 
„zwierzętami” jako takimi: rozmawiają w 
swoim  języku  oraz  wspólnym  (dla 
systemów innych niż D&D warto przyjąć 
jakiś  lokalny  język).  Zwodniki  nie  są 
agresywnymi  stworzeniami,  stosują 
przemoc  tylko  w  obronie  własnej 
i członków swojej sfory (lub, o ile da się 
je oswoić, właścicieli). 

Gromada zwodników kryjąca się 
w  trawach  sawanny  lub  wybiegająca 
z pustynnych  kamieni  może  zaskoczyć 
każdego poszukiwacza przygód, szybko 
ukraść zaopatrzenie,  a potem wtopić w 
otoczenie. 

Mimo,  że  zwodniki  są 
drapieżnikami  (polują  tu  i  ówdzie  na 
myszy),  nie  polują  na  ludzi.  Cwane 
gryzonie  mogą  za  to  współpracować  z 
karawanami -  chronić  je  czy prowadzić 
po bezdrożach. Albo i odwrotnie - służyć 
zbójom, prowadzić wędrowców w trefny 
wąwóz. 

Z  pewnością  nomadzi 
opowiadają  gawędy  o  pustynnych 
szczurach  gadającymi  ludzkim  głosem. 
Malunki  naskalne  przedstawiające 
różnokolorowe zwodniki, a może i ruiny 
będące  millenia  temu  miejscem  kultu 
Mówiącej Myszy? Kto wie, może ten kult 
istnieje  do  dzisiaj?  Inteligentny  gryzoń 
może kryć przed ludźmi jakąś tajemnicę, 
na  przykład  drogę  do  starożytnej 
cywilizacji,  której  strzeże.  Legendy 
opowiadać mogą o stadach zwodników, 
które są pozostałością kultury pokaranej 
za  grzechy  i  magiczne  eksperymenty. 
Z jednej  strony,  zwodnik może zechcieć 
na  powrót  stać  się  człowiekiem,  znając 
przeszłość  swoich przodków. Z drugiej, 
towarzystwo ludzi  może  być  po prostu 
zbyt  nudne  dla  ponadprzeciętnie 
inteligentnej  myszy,  wobec  czego 
zwodnik  unika  kontaktu  z  „mniej 

http://polter.pl/DnDBlog,blog.html?10216


rozwiniętym gatunkiem”.
Kto  powiedział,  że  zwodnik 

zmienia  barwy  swojego  futra  tylko  w 
celu ukrywania się? Zmiana koloru może 
być  wykorzystywana  jako  kod 
(analogicznie  jak  język  migowy 
mrocznych  elfów).  Widok 
żarówiastozielonej  dużej  „myszy” 
przerazić  może  każdego...  oczywiście, 
jeśli ktoś nie zmoczy zwodnika.

A  może  odwrócić  zdolność 
zwodnika i sprawić, że zamiast swojego 
futra,  zmienia  kolor...  otaczającego  go 
świata?  W promieniu 1-2  metrów kolor 
otoczenia  dostosowuje  się  do  potrzeb 
zwodnika.  Trzeba  jednak  pamiętać,  że 
kamuflaż stworzenia jest  jego naturalną 
cechą (zwyczajną umiejętnością w D&D), 
natomiast  wspomniana modyfikacja  siłą 
rzeczy  byłaby  zjawiskiem 
nadnaturalnym. Równie dobrze zwodnik 
może  swoimi  oczyma  rzutować 
prawdziwy  obraz  istoty  tak,  by  był 
widoczny  dla  każdego.  Z  innej  strony, 
zwodnik  automatycznie  nie  dostrzeże 
kogoś po prostu schowanego za ścianą.

Z pewnością zwodnik nadaje się 
do  epizodycznego  zastosowania  w 
kampanii  czy  na  jednostrzał.  W  D&D 
zwodnik  mógł  zostać  kompanem  BG, 
a dzięki  zdolności  posługiwania  się 
ludzką mową potencjalnie nadaje się na 
Bohatera  Gracza  –  tak  w  D&D,  jak 
i innych systemach.

Pocztówki  z  D&D  pochodzą  z  zasobów 
serwisu Poltergeist.

Korzystają  one  z  zasad  Savage  Worlds  na 
zasadzie twórczości fanowskiej.

Zwodnik
Cechy: Duch k6, Siła k4, Spryt k8, Wigor k6, 
Zręczność k12
Umiejętności: Odwaga  k6,  Przetrwanie  k6, 
Skradanie  się  k12+2,  Spostrzegawczość  k6, 
Walka k8, Wspinaczka k8
Tempo: 6 Obrona: 6 Wytrzymałość: 4

• Sprzęt: Krótki miecz (Si+k6) trzymany 
chwytnym ogonem

Zdolności specjalne:
• Rozmiar -1
• Ataki naturalne: ugryzienie Si+k4
• Widzenie  w  ciemnościach:  Ignoruje 

kary za półmrok i mrok
• Widzenie  prawdy:  Dostrzega 

prawdziwy  wygląd  wszystkiego  w 
promieniu 18”, jeżeli jest on ukryty za 
sprawą zjawisk nadprzyrodzonych. Ta 
moc  nie  dotyczy  jednak 
konwencjonalnych  metod 
kamuflowania  się  (np.:  makijaż,  strój, 
kamuflaż  zwodnika,  mgła,  kamienna 
zasłona).

• Zagryż! Zwodnik  instynktownie 
atakuje wrażliwe miejsce na ciele. Jeśli 
trafi ofiarę z przebiciem, automatycznie 
wgryza  się  w  najmniej  opancerzone 
miejsce

• Kaktusołaz:  Zwodnik  porusza  się  po 
pionowych  płaszczyznach  z  połową 
Tempa.  Może  wykonać  akcję  biegu 
dodającą  k4  do  przebytych  cali,  lecz 
wtedy  musi  zdać  test  Wspinaczki. 
Porażka  nie  pozwala  na  wykonanie 
dodatkowego ruchu.

• Chwytny ogon: Zwodnik traktuje swój 
ogon  jako  dodatkową  kończynę 
(ekwiwalent ręki).

• Oburęczność:  Ignoruje  standardową 
karę  -2  za  używanie  mniej  sprawnej 
łapy oraz ogona

• Słabość: Jeśli zwodnik zostanie oblany 
odpowiednio  dużą  porcją  wody  (np.: 
pełnym  wiadrem,  wężem  strażackim, 
rzęsistym deszczem),  przez k6 godzin 
nie  może  wykorzystywać  swojego 
kamuflażu.  Modyfikator  Skradania  się 
spada do k12,  a  podczas  walki  aż  do 
k8.  Oblanie  szklanką  wody  czy 
chwilowe wystawienie na mżawkę nie 
wystarczy, by pozbawić zwodnika jego 
zdolności.



Parowa pocztówka
Zwodniki w Wolsungu

Mało  kto  w  Wanadii  zdaje  sobie 
sprawę  z  istnienia  zwodników. 
Z pewnością wiele ich biega po skalistych 
pustkowiach  Winlandii,  pustyniach 
Lemurii  czy  stepach  Sunniru;  wszędzie, 
gdzie deszcz nie pada codziennie. Ale kto 
uwierzy  w  mity  o  stworzeniach 
zmieniających  barwę  sierści  w  mgnieniu 
oka  i  bez  emisji  jakiegokolwiek  thauma? 
Są oczywiście tacy, którzy o nich wiedzą...

Kto  wie,  czy  tajni  agenci  RTKA  nie 
hodują  kilku  zwodników,  by 
wykorzystywać  je  podczas  nalotów  do 
rozpoznawania  prawdziwej  natury 
badanych  miejsc  czy  osób?  Dlaczego 
rewolucjoniści  w  Winlandii  przegrali? 
Może  pokłócili  się  ze  zwodnikami? 
Równie  dobrze  istnienie  zwodników  nie 
musi  być  owiane legendami.  Mamy 1900 
rok,  czyli  okres  w którym „wszystko już 
poznano  i  odkryto”.  Być  może  więc 
zwodniki  pracują  dla  policji 
i thaumicznych służb porządkowych jako 
wykrywacze  magii,  technomagowie 
zastanawiają się jak wykorzystać naturalne 
właściwości  sierści  gryzonia?  Z  kolei 
zwodniki  mogą  zabawiać  publikę 
w teatrach i cyrkach. 

Wygląd:  jasnobrązowy  gryzoń 
wielkości psa, o wielkich czarnych oczach, 
długich  uszach  i  chwytnym  ogonie, 
spiczastym  pysku.  W  naturze,  nieraz 
przegryza  kawałek kaktusa,  jajo  dzikiego 
ptaka czy upolowaną mysz.

Występowanie:  dowolna  sucha 
równina;  głównie  interior  Winlandii, 
pustynie  Lemurii  oraz  stepy  Sunniru.  Ze 
względu  na  nadzwyczajne  cechy  (do 
złudzenia  przypominające  magię) 
zwodniki mogą istnieć także w Purgatorii. 
Jeśli  zamieszkują  świat  cywilizowany, 
to głównie  kolonie  czy  ordy  we 
wspomnianych  rejonach  świata, 

potencjalnie Koriolę. 

Fakty i mity:
Test  Przyrody bądź  Okultyzmu o  ST 

10 pozwala zdobyć następujące informacje:
1. Zwodnik  zamieszkuje  głównie 

suche, gorące równiny; z pełną 
gracją  chodzi  po  skałach 
i kaktusach.

2. Zwodnik lubi się ukrywać.
3. Ogon tego gryzonia jest  czymś 

więcej  niż  tylko  merdającym 
wyrostkiem - jest chwytny.

4. Sierść zwodnika może  przybrać 
dowolny kolor, który zna dany 
zwodnik.

5. Przed  wzrokiem  zwodnika  nie 
ukryje  cię  żaden  magiczny 
kamuflaż.

Cytaty ze świata gry

Kiedy uciekaliśmy przed mumiami w jednym z  
grobowców  z  Hemeuopolis,  w  oddali  
dostrzegłem  na  jednej  ścianie  rycinę  
niebieskiego  szczura  składającego  pokłon 
faraonowi.  Kiedy  powróciliśmy  dwa  dni  
później, po szczurze nie było śladu.

***

Nomad,  który  spotkaliśmy  gdzieś  na  stepach 
Sunniru,  wydawał się miłym orkiem. Ugościł  
nas  herbatą  z  mlekiem  i  solą,  lecz  zanim 
którykolwiek  z  nas  ujął  choćby  łyk,  jakaś  
nadzwyczajnie  duża  mysz  polna  wpadła  do  
namiotu  i  zjeżyła  się  „Wampir!”.  Gryzoń 
zwinął jakieś srebrne pudełeczko, a rozmówca 
okazał się ghoulem! Cudem przeżyliśmy walkę,  
a  później  w  tej  herbacie  odkryliśmy  środek  
nasenny.



Statystyki

Domyślna konfrontacja: pościg
Przeciwnik, pula 2k10, odporność 6

Zdolności:
• Widzenie  prawdy:  automatycznie 

dostrzega  prawdziwy  wygląd 
przedmiotów  i  istot,  nawet 
ukrytych  za  sprawą  zjawisk 
nadprzyrodzonych.  Oznacza  to,  że 
wobec  zwodnika  wszelkie  moce 
i czary  mające  na  celu  zakłamać 
rzeczywistość  (np.:  iluzja, 
przekształcenie  fizyczne)  nie 
działają. Ta moc nie dotyczy jednak 
konwencjonalnych  metod 
kamuflowania  się  (np.:  makijaż, 
strój,  kamuflaż  zwodnika,  mgła, 
kamienna zasłona).

• Widzenie  w  ciemnościach:  Działa 
jak  zdolność  rasowa  krasnoluda 
Mrok pod górami (str.  27)  z tym, że 
nie  dotyczy  wyłącznie  innych 
zwodników.

• Oburęczność (atut)
• Akrobata (atut)
• Nieuchwtny:  Podczas  stosowania 

Wysportowania  bądź  Ukrywania 
się  w  konfrontacji  sprawnościowej 
(pościg), każda akcja z dodatkowym 
podbiciem  zdejmuje  dodatkowy 
znacznik. Ponadto podczas pościgu, 
zwodnik stosuje Zręczność (zamiast 
Krzepy)  oraz  premię  +3  do  testu 
Wysportowania.

• Wielobarwny  kamuflaż:  Jeśli 
zwodnik  nie  jest  zmoczony  wodą, 
dostaje  +5  do  dowolnych  testów 
Ukrywania się.

• Chwytny  ogon:  Ogon  traktowany 
jest jak trzecia ręka.

• Słabość: woda. Jeśli zostanie oblany 
odpowiednią  porcją  wody (deszcz, 
wąż strażacki, wiadro wody, ale nie 
szklanka  wody  czy  chwilowe 
wystawienie na mżawkę), nie może 
stosować  Wielobarwnego  kamuflażu 

do  końca  spotkania  –  chyba,  że 
poświęci  żeton  i  trzy  kostki 
na wysuszenie się.

Walka:  ugryzienie  9/10+,  wysportowanie 
9/10+; obrona 16. 
Pościg:  wysportowanie 12/8+, ukrywanie 
się  14/8+,  przyroda  6/9+, 
spostrzegawczość  6/9+;  wytrwałość  16. 
nieuchwytny, wielobarwny kamuflaż.
Dyskusja: ekspresja 6/10+, empatia 6/9+; 
pewność siebie 12. Zwodnik rzadko wdaje 
się  w konfrontacje  społeczne,  ale  jeżeli 
musi,  „przekonuje”  przeciwników  swoją 
potulnością i maślanymi oczkami.
Umiejetności:  odwaga  9/10+,  przyroda 
6/9+, spostrzegawczość 6/9+

Pomysły na przygody:

Eksploracja –  Wysłannik  Jej  Królewskiej 
Mości  Tytanii  zorganizował  wyprawę do 
Cahoroa  w  celu  potwierdzenia  pogłosek 
o gryzoniu zmieniającym barwę swej sierści 
na zawołanie, mówiącym po ludzku oraz 
potrafiącym  przejrzeć  magiczne  zaklęcia. 
Niestety,  do  tej  pory  odnaleziono  co 
najwyżej  kępki  zwyczajnej  sierści, 
napotykano  obgryzione  kaktusy, 
a populacja  myszy  w Alfheimie 
Zamorskim  zaczęła  w tajemniczy  sposób 
spadać.

Ryzyko –  Ktoś  podkłada  miny  pod tory 
kolejowe na trasie Miscatonic – New Ness. 
Co  ciekawe,  brak  tam  śladów 
jakiegokolwiek cywilizowanego obywatela 
Urdy.  Podczas  podróży  pociągiem, 
bohaterowie  dostrzegają  ogon 
przemykający nocą przez trawy, a chwilę 
potem  dochodzi  do  eksplozji  pod 
lokomotywą.  Uziemieni,  zmuszeni 
są ścigać sprawcę zamachu przez dzicz.



Salony –  Koriolski  baron  Juan  de 
Vorlantes  znany  jest  z  hodowli  dużych 
niecodziennych myszy.  Podczas  przyjęcia 
jeden z gryzoni niepostrzeżenie wpadł do 
auli,  a  po  chwili  oznajmił,  że  obecna  na 
przyjęciu żona ambasadora Alfheimu jest 
doppelgangerem.  Goście  zaszokowani 
samym  istnieniem  tak  niespotykanego 
stworzenia,  nie  mogą  dowierzyć  słowu 
zwodnika,  ale  wnet  pojawiły  się  kolejne 
gryzonie  potwierdzające  słowa  członka 
swojej sfory. 

Śledztwo –  Kolejne  tajne  informacje 
o slawijskiej  rodzinie  królewskiej  uciekają 
w świat, a ostatnie wydanie tabloidu The 
Star!  o  celowym  psuciu  lokomotyw  na 
zlecenie  królewskiego  ministra 
infrastruktury  poszło  w  świat.  Kto 
przyczynia  się  do  oczerniania  rządów 
Króla za granicą? Na czyje zlecenie?


