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Pocztówka z D&D: Beholdery 

Beholder, Obserwator, Tyran Oczu, 
Złe Oko. Stwór, będący wielkim okiem 
z dodatkiem mniejszych ślepi, paszcz, 
macek lub innych nasuwających skojarzenia 
z Cthulhu detali. Bestia ta pojawia się 
w wielu grach, lecz jej pochodzenie 
związane jest z D&D.  

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. 

Słynie w nim jako ostateczne narzę-
dzie zagłady graczy, jedna z najpaskud-
niejszych broni Mistrza Podziemi. 
Dlaczego? Otóż jednym ze specyficznych 
elementów D&D jest "statutoza", istnienie 
w każdej nowszej edycji gry wielu "stanów", 
w których znajdować się mogą bohaterowie: 
oślepienia, spowolnienia, paraliżu, napadu 
szaleństwa i innych. Beholder potrafi, dzięki 
promieniom z oczu, wywoływać większość 
z nich, nie wyłączając najgorszego – śmierci. 
W 3. edycji gry Obserwator mógł co rundę 
zabijać, dezintegrować i zamieniać 
w kamień po jednej postaci! Jakby tego było 
mało, jego główne oko generowało pole 
antymagii, więc potwór nie tylko niszczył 
wrogów potężnymi czarami, ale ponadto 
sam był na nie odporny. Nic dziwnego, że 
w dodatkach co i rusz można było zobaczyć 
"pomniejsze" beholdery, których oczy miały 
mniej zabójcze moce. Główna odmiana tego 
monstrum była po prostu zbyt 
niebezpieczna, by MG mógł z niej 
swobodnie korzystać. 4. edycja podeszła do 
tego problemu inaczej – osłabiła moc 
zabójczych efektów jako takich, sprawiając, 
że uśmiercają one postać dopiero po trzecim 
pod rząd nieudanym rzucie. 

W tej Pocztówce przygotowałem dla 
Ciebie konwersję na Savage Worlds 

i Wolsunga kanonicznego, dziesięciookiego 

beholdera z Księgi Potworów i jego 
malutkiego kuzyna z Potworów Faerunu – 
czterookiej, miotającej niezbyt groźnymi 
promieniami gałki ocznej. Ten pierwszy 
pomyślany jest jako ogromne wyzwanie dla 
całej drużyny, drugi zaś może grać rolę 
chowańca lub szpiega głównego wroga 
graczy. Ponieważ liczne moce beholderów 
czynią z nich mistrzów w wywoływaniu 
chaosu, spisałem efekty promieni w formie 
tabelki – MG może, jeśli chce, losować efekt 
ataku. Dzięki temu przebieg starcia ze Złym 
Okiem będzie niespodzianką dla obu stron. 

Na Twoich sesjach beholder może 
być po prostu ostatecznym narzędziem 
zniszczenia, dziką bestią tylko czekającą na 
to, by dzielni bohaterowie pokonali ją lub 
zginęli próbując. Może czyhać w kanałach 
wielkiego miasta, wnętrzu porzuconej stacji 
badawczej lub po prostu w lochach. Chcąc 
uczynić spotkanie z nim jeszcze większym 
wyzwaniem, pamiętaj o jego zdolności lotu 
i mocy dezintegracji – niech leże stwora 
będzie tak wyrzeźbione, by zdani na własne 
nogi bohaterowie mieli problemy 
z manewrowaniem po nim.  

Równie dobrze możesz jednak 
uczynić z Obserwatora nieco 
inteligentniejszego złoczyńcę. Tyrani Oczu 
są obdarzeni obcym, błyskotliwym umysłem 
i snucie sieci intryg nie jest dla nich 
problemem. Często też tworzą wokół siebie 
kulty ich samych lub swej bogini zwanej 
Wielką Matką. Zauważ, że Złe Oczy idealnie 
nadają się do roli fałszywych bożków. Są 
potężni i kojarzą się z Wielkimi 
Przedwiecznymi, ale bez hordy 
zmanipulowanych wyznawców są bezradni. 
Po prostu nie mają rąk! Wydaje mi się, że 
władca zależny od swych sług – a do tego 
prowadzi ułomność beholderów – jest 
ciekawy i bardzo dobrze obrazuje relację 
pan-słudzy, w której zwykle to ten pierwszy 
bardziej potrzebuje tych drugich. 

Wspomniane podobieństwo 
beholderów do Wielkich Przedwiecznych 
od razu nasuwa pytanie: czy Obserwatorzy 
są częścią jakiejś starszej niż ludzkość 

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


 

 

tajemnicy? Czy mają swoją mroczną, 
bluźnierczą i nieeuklidesową rolę we 
wszechświecie? Kanoniczne źródła, na czele 
z poświęconym wynaturzeniom 
podręcznikiem Lords of Madness, nie 
udzielają zbyt satysfakcjonującej 
odpowiedzi. Tyrani Oczu zostali poczęci 
przez równego bogom potwora zwanego 
Wielką Matką i każdy z nich uważa, że jest 
jej najdoskonalszym dzieckiem. Co więcej, 
beholdery są nieodwracalnie szalone, a ich 
jedynym celem jest niszczenie innych 
stworzeń, których brak podobieństwa do 
Wielkiej Matki czyni niegodnymi 
egzystencji. Nieliczni Obserwatorzy zdrowi 
na umyśle, według standardów innych ras, 
nie pragną niczego więcej, niż władza 
i potęga. Niezbyt to ciekawe, prawda? Z 
pozoru takie wyjaśnienie pozwala 
wykorzystać Złe Oko jako wroga 
w niemalże dowolnej przygodzie, ale od 
niepokojąco obcego, mackowatego bytu 
oczekiwałbym bardziej nietypowego celu 
istnienia. 

Oto moja propozycja takiego celu: 
patrząc na świat, beholdery go wypaczają. 
Ładnie pasuje to do nazwy Złe Oko – 
oznacza ona przecież właśnie klątwę 
rzucaną samym spojrzeniem! Ci, na których 
spocznie wzrok Tyrana Oczu, tracą siły, 
mutują albo wariują, a jego oglądana co 
dzień siedziba staje się wielowymiarową 
przestrzenią, w której słabe ludzkie umysły 
błyskawicznie się gubią. Wielkim planem 
Wielkiej Matki jest zapewne wypaczenie 
rzeczywistości – albo ze zwykłej chęci 
niszczenia, albo w celu osłabienia granicy 
między nią a jakimś obcym, strasznym 
miejscem. Dokładne działanie wzroku 
beholdera pozostawiam Tobie, gdyż zależy 
ono od potrzeb Twojej kampanii. Ja jedynie 
dopisuję do statystyk stwora niekanoniczną 
i opcjonalną zdolność Złe oko, pozwalającą 
samą obserwacją wysysać siły z innych 
i wzmacniać siebie. 

Czy beholdery pasują wszędzie? 
Moim zdaniem tak, choć często potrzebują 
znaczących zmian. Trudno bowiem ukryć, 
że te stwory bardzo mocno kojarzą się 
z D&D oraz serią Heroes of Might and Magic, 

co praktycznie eliminuje je jako poważnych 
przeciwników w Zewie Cthulhu czy Nemezis. 
Sam pomysł potwora, który miota całą 
drużyną za pomocą zabójczych 
i chaotycznych mocy jest jednak łatwy do 
przeniesienia – wystarczy inaczej nazwać 
takie monstrum, zmienić nieco jego wygląd, 
być może przesunąć jego moce z oczu na 
inny emiter i voilá! Dla przykładu, 
beholderem w układzie Eclipse może być 
nemotyk (Nemezis, str. 188), którego 
kończyny lub oko generują zabójcze 
promienie. Z kolei w Zewie Cthulhu rolę 
Złego Oka może przejąć Mroczne Młode, 
obdarzone magicznymi mocami – 
powiedzmy sobie szczerze, Wielka Matka 
beholderów to wariacja na temat Shub-
Niggurath. W Evernight beholdery mogą 
funkcjonować w swojej kanonicznej postaci, 
choć warto pomyśleć nad ich związkiem 
z Władcami – mogą być ich tworami, ale 
równie dobrze wspomniany na końcu 
kampanii Cesarz Ciemności może być 
właśnie Tyranem Oczu.  

Na koniec kilka słów o gałkach 
ocznych. Te beholderowate zostały raczej 
pomyślane jako żart. Śmieszny i trochę 
makabryczny potwór, świetnie sprawdza się 
w roli chowańca dla czarodzieja – także 
poza D&D. Niewielkie i zdolne raczej 
psocić, niż naprawdę szkodzić, nadają się na 
szpiegów potężniejszych istot (w tym 
prawdziwych beholderów) i drobne 
"przeszkadzajki". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocztówki z D&D pochodzą 
z zasobów serwisu Poltergeist. 

 

Korzystają one z zasad Savage Worlds 
na zasadzie twórczości fanowskiej. 

 



 

 

Beholder (Figura) 

Cechy: Duch k10, Siła k6, Spryt k10, Wigor k10, 
Zręczność k6 

Umiejętności: Skradanie k8, Spostrzegawczość 
k12+2, Strzelanie k8, Walka k4, Wiedza (dwie 
dowolne) k8, Wyśmiewanie k8, Zastraszanie k8 

Tempo: 6 
Obrona: 4 
Wytrzymałość: 11 (2) 
Zdolności specjalne: 

 Lot: Tempo 4", Wznoszenie 4" – 
lewitacja Złych Oczu jest powolna, ale 
równie łatwa w górę, jak w każdym 
innym kierunku. 

 Pancerz +2: gruba skóra. 

 Pole antymagii: gdy główne oko 
beholdera jest otwarte, w Dużym 
Wzorniku Wybuchu przed nim nie 
działają żadne moce. Wzornik 
reprezentuje część pola widzenia 
stwora, więc ataki magiczne pod dużym 
kątem mogą go dosięgnąć – on także 
może ciskać promienie z oczu przez ten 
wzornik, lecz z karą -2. 

 Promienie z oczu: beholder może 
miotać co rundę 1k6 promieni ze swoich 
oczu, korzystając ze Strzelania. Każdy 
z nich ma zasięg 10/20/40 i powoduje 
wylosowany lub wybrany przez Ciebie 
efekt z tabeli obok. Można je odeprzeć, 
wykonując test podanej w tabeli Cechy 
(z karą -2, jeżeli beholder uzyskał 
podbicie).  

 Rozmiar +2: beholder to kula o średnicy 
około 2,5 metra. 

 Ugryzienie: Si+k4. 

 Złe oko (opcjonalne): po minucie 
obserwacji żywego stworzenia beholder 
może skraść mu siły życiowe; on i jego 
ofiara wykonują przeciwstawne testy 
Ducha i jeżeli stwór wygra, zyskuje 
fuksa. Ofiara otrzymuje za to poziom 
wyczerpania, który znika po 8 
godzinach. Jeżeli do tego czasu beholder 
nie wykorzysta fuksa, przepada on. 
Tyran Oczu może w ten sposób osłabić 
dowolną liczbę istot, ale naraz może 
dysponować tylko jednym dodatkowym 
fuksem. 

 

 

k10 Działanie Odparcie 

1 Uderzenie mocy* Duch 

2 Zamęt* Spryt 

3 Spowolnienie* Duch 

4 Przerażenie Wigor 

5 Uśpienie* Duch 

6 Telekineza (miotnięcie, działa 
jedną rundę) 

Duch lub 
Siła 

7 Palec śmierci – test Wigoru jest 
sporny ze Strzelaniem 
beholdera, sukces i każde 
podbicie Złego Oka zadaje 
jedną Ranę 

Wigor 

8 Władca marionetek Duch 

9 Dezintegracja, czyli Uraz – 
trwały przy porażce, 
utrzymujący się 2k6 godzin 
przy sukcesie bez podbicia 

Wigor 

10 Zamiana w kamień – porażka 
w teście oznacza śmierć. 

Wigor 

 By uczynić beholdera słabszym lub, o ile to 
kiedykolwiek będzie potrzebne, silniejszym, rzucaj 
w tabeli k8 (słabszy) lub k8+2 (silniejszy). 
* - moc z Patcha 2.0. 

 

Gałka oczna 

Cechy: Duch k6, Siła k4, Spryt k4 (Z), Wigor k6, 
Zręczność k10 

Umiejętności: Skradanie k12, Spostrzegawczość 
k12+2, Strzelanie k6 

Tempo: 6 
Obrona: 2 
Wytrzymałość: 3 
Zdolności specjalne: 

 Lot: Tempo 6", Wznoszenie 6" – lewitacja 
gałek jest powolna, ale równie łatwa 
w górę, jak w każdym innym kierunku. 

 Mała: -2 do testów ataku w nią. 

 Promienie z oczu: gałka oczna może 
miotać co rundę dwoma promieni ze 
swoich oczu, korzystając ze Strzelania. 
Każdy z nich ma zasięg 5/10/20 
i powoduje wylosowany rzutem k4 lub 
wybrany przez Ciebie efekt z czterech 
pierwszych wierszy powyższej tabeli. 
Można je odeprzeć, wykonując test 
podanej w tabeli Cechy.  

 Rozmiar -2: gałka oczna jest niewiele 
większa od ludzkiego oka. 

http://wydawnictwogramel.pl/download/SWEPl_patch_2.0_bw.pdf


 

 

Parowa Pocztówka 
Beholdery w Wolsungu 

Te ohydne stwory pochodzą 
z Aksum i zapewne mają coś wspólnego 
z pradawnymi bogami tego miejsca. 
Większość Złych Oczu wciąż mieszka 
w dżungli, ciesząc się boską czcią orczych 
plemion i strzegąc tajemnic dżungli. 
Niektóre jednak doceniają uroki cywilizacji, 
przenosząc się do kolonialnych placówek 
lub nawet samej Wanadii. To, co najbardziej 
pociąga ich w nowoczesnym świecie, to 
nierówności społeczne – beholderom bardzo 
podoba się w pełni zależne od tabunu sług 
życie bogaczy, więc urządzają się 
w miastach na podobieństwo lordów, często 
tworząc mafie lub sekty. Ich chęć 
upodobnienia się do elity miewa śmieszne 
konsekwencje, na czele z modą noszenia 
monokla na każdym oku – stąd zresztą 
wywodzi się ich popularna (w tych kręgach, 
które o nich wiedzą) nazwa: polimonokle.  

 Gałki oczne także zostały odkryte 
w Lemurii i obecnie robią wielką furorę na 
salonach, stając się ulubionymi 
zwierzątkami ekscentrycznych osobistości.   
Krążą plotki, że dzieciaki z biednych ulic 
Lyonesse szkolą te stworzenia w walce 
między sobą, a potem korzystają z ich 
wsparcia podczas przestępstw. By odróżnić 
swoje gałki od cudzych, dzieciaki zwykle je 
malują.  

 

Eksploracja: Towarzystwo Naukowe 
w Lyonesse ogłasza konkurs na pracę pt. 
Czemu polimonokloidy nie zdezintegrują całego 
świata?. Napisanie zwycięskiej pracy 
wymaga badań terenowych w Aksum. 

Ryzyko: Żelazną Wieżę w Orseaux atakuje 
dziwna sekta, podczas gdy fundamenty 
słynnej budowli dezintegruje beholder. Czy 
uda się ocalić perłę Orseaux przed szalonym 
kultem? 

Salony: słynny podróżnik umiera, zapisując 
swoją posiadłość beholderowi z Aksum. 
Czy zapis da się cofnąć – i czy bestia 
naprawdę jest taka zła, skoro zaprzyjaźniła 
się z szanowanym dżentelmenem? 

Śledztwa: wybrzeża zasnuwa mgła, wilki 
robią się niespokojne a szaleńcy 
w dziesiątkach przytułków krzyczą 
o nadejściu pana wszelkiego życia. Oto 
bowiem do Wanadii przybywa potężny 
antyczny beholder. Nim jednak gracze to 
odkryją, czeka ich okultystyczne śledztwo 
rodem z Drakuli i Zewu Cthulhu. 

 

Sceneria: jaskinia beholdera 

Specjalne: dziwna geometria pozwala na zmianę 
zasięgu w walce bez utraty kości lub zyskanie +3 
do dowolnego testu w pościgu, o ile postać zda 
test Strachu o ST 15. 

Elementy: korytarze, kuliste jaskinie, skarbiec, 
ciała ofiar, dziwne symbole na ścianach, 
stalagmity-obeliski, organiczne ściany, zapętlona 
przestrzeń, silniejsza lub słabsza grawitacja. 

Antagoniści: beholdery, gałki oczne, kultyści, 
pokryte runami ożywione skały, Byty Spoza 
Czasu. 

Zagrożenia: pętla czasu, goniące obcych 
samonaprowadzające stalaktyty, przebłyski 
szalonych rejonów Astralu, lawina oczu, 
nieważkość, macki, więcej macek 

Skandale: demaskacja filantropa jako kultysty, 
udział w bluźnierczym rytuale, szaleństwo, 
niemożność wypicia herbatki o piątej, narażenie 
damy na niebezpieczeństwo. 

Cele: pokonanie beholdera, zdobycie skarbów 
beholdera, uratowanie turystów przed 
beholderem, przejście w Astral, rozpoznanie 
przywódców kultu. 

 

Beholder 

Fakty i mity: 

 Test okultyzmu (ST 15) pozwala 
zdobyć następujące informacje: 

1. Beholdery miotają z oczu promienie 
wywołujące strach, ogłupienie i śmierć – 
nie kontrolują jednak tego, który 
z dostępnych im efektów wywołają. 

2. Oczy stworzenia są równie wrażliwe, jak 
ludzkie i wyłupianie ich jest świetną 
taktyką. 

3. Beholder często otacza się tabunem 
niewolników, którzy zastępują mu ręce. 
Mimo tej zależności stwór ma się za 
ideał i łatwo sprowokować go, by sam 
stawił czoła przeciwnikom. 



 

 

4. Gdy potwór otworzy swe centralne oko, 
wszelka magia dookoła niego przestaje 
działać. Na szczęście, celowanie przez tę 
martwą strefę jest dla niego problemem. 

 

Domyślna konfrontacja: walka 
 

Przeciwnik, pula 4k10, odporność 5 
 

Zdolności: 

 Antymagia: w walce beholder może 
zdecydować na początku rundy, że 
w jego bliskim zasięgu nie działa magia. 
Otrzymuje wtedy jednak karę -3 do 
testów ataku. Zdolność nie wyłącza 
gadżetów – poza tymi, które dają dostęp 
do mocy i zaklęć. 

 Latający;  

 Pomienie z oczu: każdy udany atak 
promieniem zdejmuje znacznik 
i wywołuje efekt wylosowany z tabeli 
obok. 

 Przerażający: wzbudza strach o ST 20; 

 Słabość (oczy): cios mierzony w główne 
oko stwora pozbawia go antymagii, a 
w jedno z mniejszych skreśla losowy 
promień z tabeli efektów – jeżeli 
wylosujesz go podczas ataku, promień 
nie trafia celu. 

 Tyran oczu: może bez żadnych kar 
atakować promieniami w pościgu. 
Ponadto jeżeli beholder podzieli swoje 
akcje na cztery ataki promieniami, 
ignoruje efekty krytycznego pecha przy 
1 na kości. 

 

Walka: promienie z oczu 9/8+, obrona 14. Tyran 
oczu. 
Pościg: lewitacja 6/8+, wytrwałość 14. Latający. 
Tyran oczu. 
Dyskusja: zastraszanie 9/9+; pewność siebie 18. 
Najłatwiej zjednać beholdera pochlebstwami. 

 

 

Gałka oczna 
 

Fakty i mity: 

Test okultyzmu (ST 10) pozwala 
zdobyć następujące informacje: 

1. Promienie gałki ocznej mogą tylko 
namieszać Ci w głowie, ale to czasami 
wystarczy, by Cię pokonać. 

2. Mimo bluźnierczego wyglądu to zwykłe 
zwierzęta i można je obłaskawić. 

3. W związku z tym gałki oczne robią 
furorę na salonach – jeżeli zauważysz 
jakąś w Lyonesse, najpewniej jest to 
pupilek ekscentrycznego elfa. 

4. Podobno nawet wściekłą gałkę można 
sobie zjednać, ofiarowując jej piękny 
monokl. 

 

Domyślna konfrontacja: walka 
 

Przeciwnik, pula 2k10, odporność 2 
 

Zdolności: 

 Latający;  

 Malutki: obrona +3*, atakowanie go 
w towarzystwie może oznaczać skandal. 

 Promienie z oczu: każdy udany atak 
promieniem pozbawia przeciwnika 
karty, 1k10 z puli lub znacznika – 
wybiera Mistrz Gry. 

 Oczomiotacz: może bez żadnych kar 
atakować promieniami w pościgu. 
Ponadto jeżeli beholder podzieli swoje 
akcje na dwa ataki promieniami, 
ignoruje efekty krytycznego pecha przy 
pierwszej jedynce na kości. 

 

Walka: promienie z oczu 3/8+, obrona 15*. 
Malutki. Oczomiotacz. 
Pościg: lewitacja 9/8+, wytrwałość 14. Latający. 
Oczomiotacz. 
Dyskusja: zastraszanie 3/10+; pewność siebie 14.  
 

k10 Efekt 

1 Strach – ofiara wykonuje test Strachu o ST 20. 

2 Telekineza – w walce odpycha przeciwnika na 
dalszy zasięg, w pościgu odbiera dwa znaczniki. 

3 Ranienie – odbiera dwa znaczniki. 

4 Usychanie – cel traci punkt Kondycji 

5 Uśpienie – postać traci najbliższą rundę. 

6 Zauroczenie - postać dostaje się pod kontrolę 
beholdera na jedną rundę. Nie działa na golemy. 

7 Dezintegracja – udany atak niszczy element 
ekwipunku, podbicie uszkadza gadżet do końca 
sesji. 

8 Palec śmierci – odbiera dodatkowy znacznik za 
każde podbicie. 

9 Dominacja – jak zauroczenie, ale działa do końca 
konfrontacji. Runda nieposłuszeństwa wymaga 
wydania żetonu. 

10 Zamiana w kamień – niedeklarowane dobicie. Po 
konfrontacji przemianę odczynić może test 
okultyzmu (ST 20), o ile stawka nie była va banque. 

 


