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Poniższy materiał podlega Klauzuli Ogólnego Dostępu (Open Game Content) i jest licencjonowany do publicznego użytku na warunkach Open Game License v1.0a.
Zwierzęta
Opisywane stworzenia zwykle działają instynktownie. Kierują nimi proste potrzeby, takie jak poszukiwanie pożywienia czy konieczność reprodukcji. Większość zwierząt, nawet drapieżnych, niesprowokowana nie zaatakuje, chyba że w obronie młodych.
Zwierzęta nie są w stanie rozumować, ale dzięki umiejętności Postępowanie ze zwierzętami można je oswoić i nauczyć kilku konkretnych sztuczek.
Niektóre roślinożerne zwierzęta nie wykorzystują naturalnej broni do ataku. W takim wypadku ich broń naturalną traktuje się jak atak drugorzędny. Uwzględniono to w informacjach dotyczących ataku i obrażeń, wraz z wyjaśnieniem zaprezentowanym nieco dalej w opisie.
Cechy zwierząt: zwierzęta posiadają następujące cechy (chyba że w opisie danej istoty podano inaczej):
— Intelekt wartości 1 lub 2 (istota posiadająca rzeczony atrybut wartości 3 i więcej nie może być zwierzęciem).
— Widzenie w słabym świetle.
— Charakter: zawsze neutralny. Zwierzętami nie rządzi ludzkie poczucie moralności.
— Skarb: żaden. Zwierzęta nigdy nie posiadają skarbów.
Borsuk
 
Małe zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1k8+2 (6 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
9 m (6 pól), rycie 3 m
Klasa Pancerza:
15 (+1 rozmiar, +3 Zr, +1 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–5
Atak:
pazury +4 wręcz (1k2–1)
Całkowity atak:
2 pazury +4 wręcz (1k2–1) oraz ugryzienie –1 wręcz (1k3–1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
szał
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +5, Wola +1
Atrybuty:
S 8, Zr 17, Bd 15, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +3, Wyzwalanie się +9, Zachowanie równowagi +5 
Atuty:
Finezja w broniP, Gibkość, TropienieP 
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub stado (3–5)
Skala Wyzwania:
1/2
Rozwój:
2 KW (mały)
Dostosowanie poziomu:
— 

Borsuk to włochate, przysadziste i silne zwierzę. Przednie łapy ma zakończone pazurami, którymi kopie w ziemi. Dorosły borsuk ma od 60 do 90 centymetrów długości, a waży około 15 kilogramów.
Walka
Borsuki atakują ostrymi pazurami oraz zębami.
Szał (zw): borsuk, który otrzyma podczas walki jakiekolwiek obrażenia, w swej następnej turze wpada w berserkerski szał – atakuje wroga szaleńczo pazurami i gryzie go. Wściekłość mija dopiero, gdy zginie przeciwnik lub zwierzę. Podczas szału borsuk podlega następującym modyfikatorom: Siła +4, Budowa +4 oraz KP –2. Zwierzę nie może zakończyć szału samo z siebie.
Umiejętności: borsuk posiada premię rasową +4 do testów Wyzwalania się.
Bizon
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
5k8+15 (37 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
13 (–1 rozmiar, +4 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+13
Atak:
Bodnięcie +8 wręcz (1k8+9)
Całkowity atak:
Bodnięcie +8 wręcz (1k8+9)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
popłoch
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +4, Wola +1
Atrybuty:
S 22, Zr 10, Bd 16, Int 2, Rzt 11, Cha 4
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +5
Atuty:
Czujność, Krzepa
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub grupka (6–30)
Skala Wyzwania:
2
Rozwój:
6–7 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Stadne zwierzęta, które stają się niezwykle agresywne, gdy bronią młodych oraz podczas okresu godowego. Raczej uciekają niż walczą.
Bizon ma nieco ponad 1,8 metra w kłębie, a mierzy od 2,7 do 3,6 metra długości. Waży od 900 do 1200 kilogramów.
Przedstawione statystyki można wykorzystać również w przypadku innego dużego zwierzęcia stadnego.
Walka
Popłoch (zw): wystraszone stado bizonów ucieka całą grupą w losowo wybranym kierunku (lecz zawsze od niebezpieczeństwa). Zwierzęta biegną po wszystkim, co wejdzie im w drogę, a ponieważ są rozmiaru dużego lub mniejszego, każde pięć sztuk w stadzie zadaje 1k12 obrażeń (Refleks ST 18 zmniejsza o połowę). ST rzutu obronnego oparto na Sile.
Dzik
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+12 (25 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
16 (+6 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+4
Atak:
bodnięcie +4 wręcz (1k8+3)
Całkowity atak:
bodnięcie +4 wręcz (1k8+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
dzikość
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +3, Wola +2
Atrybuty:
S 15, Zr 10, Bd 17, Int 2, Rzt 13, Cha 4
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Spostrzegawczość +5
Atuty:
Czujność, Twardość
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub grupka (5–8)
Skala Wyzwania:
2
Rozwój:
4–5 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Dzikie świnie nie są mięsożerne, mają jednak tak paskudny charakter, że zwykle szarżują na wszystko, co im się nie podoba lub co je niepokoi.
Dzik pokryty jest szczeciniastą, szaroczarną sierścią. Dorosłe samce mają około 1,2 metra długości oraz 90 centymetrów wysokości w kłębie.
Walka
Dzikość (zw): dzik to nieustępliwy i wytrwały wojownik, który toczy starcie bez kar nawet okaleczony czy umierający.
Gepard
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+4 Zr, +1 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 11
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+5
Atak:
ugryzienie +6 wręcz
Całkowity atak:
ugryzienie +6 wręcz (1k6+3) oraz 2 pazury +1 wręcz (1k2+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
przewracanie
Specjalne cechy:
sprint, węch, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +7, Wola +2
Atrybuty:
S 16, Zr 19, Bd 15, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +6 
Atuty:
Czujność, Finezja w broni
Środowisko:
równiny w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para lub rodzina (3–5)
Skala Wyzwania:
2
Rozwój:
4–5 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Gepardy to szybkie drapieżne kotowate żyjące na równinach. Mają od 90 do 150 centymetrów długości, a ważą od 55 do 65 kilogramów.
Walka
Gepardy rzucają się na zwierzynę – biegną, by ją powalić.
Przewracanie (zw): gepard, któremu powiedzie się atak ugryzieniem lub pazurami, może spróbować przewrócić przeciwnika (modyfikator testu +3) w akcji darmowej, nie wykonując ataku dotykowego i nie prowokując ataku okazyjnego. Jeżeli próba się nie powiedzie, wróg nie ma prawa zareagować i próbować przewrócić geparda.
Sprint (zw): raz na godzinę gepard może, wykonując szarżę, poruszyć się z szybkością dziesięciokrotnie większą niż normalnie (150 metrów).
Hiena
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
2k8+4 (13 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
14 (+2 Zr, +2 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+3
Atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k6+3)
Całkowity atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
przewracanie
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +5, Wola +1
Atrybuty:
S 14, Zr 15, Bd 15, Int 2, Rzt 13, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +3* 
Atuty:
Czujność
Środowisko:
pustynie w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para lub sfora (7–16)
Skala Wyzwania:
1
Rozwój:
3 KW (średni); 4–5 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Hieny polują w sforach. Cieszą się niesławą z racji wrodzonego sprytu i denerwujących dźwięków, jakie wydają. Zaprezentowane tu statystki dotyczą hieny pręgowanej, która mierzy około 90 centymetrów długości, a waży 60 kilogramów.
Walka
Ulubiona taktyka tych zwierząt polega na posłaniu kilku członków stada wprost na ofiarę, podczas gdy reszta zatacza koła i atakuje, flankując lub zachodząc od tyłu.
Przewracanie (zw): hiena, której powiedzie się atak ugryzieniem, może spróbować przewrócić przeciwnika (modyfikator testu +2) w akcji darmowej, nie wykonując ataku dotykowego i nie prowokując ataku okazyjnego. Jeżeli próba się nie powiedzie, wróg nie ma prawa zareagować i próbować przewrócić hieny.
Umiejętności: * hiena posiada premię rasową +4 do testów Ukrywania się na obszarach porośniętych wysoką trawą i o gęstym poszyciu.
Jastrząb
 
Malutkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1k8 (4 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
3 m (2 pola), latanie 18 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
17 (+2 rozmiar, +3 Zr, +2 naturalny), dotyk 15, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–10
Atak:
szpony +5 wręcz (1k4–2)
Całkowity atak:
szpony +5 wręcz (1k4–2)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +5, Wola +2
Atrybuty:
S 6, Zr 17, Bd 10, Int 2, Rzt 14, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +16
Atuty:
Czujność, Finezja w broniP
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
1/3
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Ptaki podobne do orłów, lecz nieco mniejsze – mierzą od 30 do 60 centymetrów długości przy rozpiętości skrzydeł maksymalnie 1,8 metra.
Walka
Jastrzębie atakują szponami obu nóg jednocześnie.
Umiejętności: jastrząb posiada premię rasową +8 do testów Spostrzegawczości.
Jaszczurka
 
Malutkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1/2 k8 (2 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
6 m (4 pola), wspinanie 6 m
Klasa Pancerza:
14 (+2 rozmiar, +2 Zr), dotyk 14, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–12
Atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k4–4)
Całkowity atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k4–4)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +4, Wola +1
Atrybuty:
S 3, Zr 15, Bd 10, Int 1, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +4, Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +3, Ukrywanie się +12, Wspinaczka +12, Zachowanie równowagi +10 
Atuty:
Finezja w broniP, Ukradkowość
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1/6
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Te statystyki dotyczą małych, niejadowitych jaszczurek mierzących od 30 do 60 centymetrów długości. Dobrym przykładem takiego zwierzęcia jest iguana.
Walka
Jaszczurki wolą uciekać zamiast walczyć. Niemniej potrafią boleśnie ugryźć, jeśli nie mają innego wyjścia.
Umiejętności: jaszczurka posiada premię rasową +8 do testów Zachowania równowagi. Ma także premię rasową +8 do testów Wspinaczki i zawsze ma prawo wziąć 10 w testach tejże umiejętności, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Ponadto w testach Wspinaczki stosuje modyfikator ze Zręczności zamiast modyfikatora z Siły.
Kałamarnica
 
Średnie zwierzę (wodne)
Kostka Wytrzymałości:
3k8 (13 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
Pływanie 18 m (12 pól)
Klasa Pancerza:
16 (+3 Zr, +3 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+8*
Atak:
ramię +4 wręcz (0)
Całkowity atak:
ramię +4 wręcz (0) oraz ugryzienie –1 wręcz (1k6+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie
Specjalne cechy:
atramentowe miazmaty, odrzut, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +6, Wola +2
Atrybuty:
S 14, Zr 17, Bd 11, Int 1, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Pływanie +10, Spostrzegawczość +7 
Atuty:
Czujność, Krzepa
Środowisko:
wody w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub ławica (6–11)
Skala Wyzwania:
1
Rozwój:
4–6 KW (średni); 7–11 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Mięczaki pływające wraz z ruchami wody. Stosunkowo agresywne. Gdzieniegdzie budzą większy strach niż rekiny.
Walka
Doskonalsze łapanie (zw): kałamarnica, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ramieniem przeciwnika dowolnego rozmiaru. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i automatycznie zadaje obrażenia od ugryzienia.
Kałamarnica posiada premię rasową +4 do testów zwarcia.
Atramentowe miazmaty (zw): kałamarnica może raz na minutę wypuścić (akcja darmowa) obłok czarnego atramentu o wysokości, długości i szerokości 3 metrów. Owe miazmaty zapewniają całkowite ukrycie, którego stwór używa, by uciec przed przeciwnikami, gdy walka przybiera niekorzystny dlań obrót. W chmurze zanegowaniu ulega wszelki typ widzenia.
Odrzut (zw): kałamarnica może raz w rundzie rzucić się do tyłu z szybkością 72 metrów (akcja całorundowa). Musi się poruszać w linii prostej, ale stosując odrzut, nie prowokuje ataków okazyjnych.
Umiejętności: kałamarnica posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Kałamarnica, ogromna
 
Wielkie zwierzę (wodne)
Kostka Wytrzymałości:
12k8+18 (72 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
pływanie 24 m (16 pól)
Klasa Pancerza:
17 (–2 rozmiar, +3 Zr, +6 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+29
Atak:
macka +15 wręcz (1k6+8)
Całkowity atak:
10 macka +15 wręcz (1k6+8) oraz ugryzienie +10 wręcz (2k8+4)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/4,5 m (9 m macką)
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, duszenie 1k6+8 
Specjalne cechy:
atramentowe miazmaty, odrzut, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +11, Wola +5
Atrybuty:
S 26, Zr 17, Bd 13, Int 1, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +10, Pływanie +16, Spostrzegawczość +11 
Atuty:
Czujność, Krzepa, Twardość (2), Zawziętość 
Środowisko:
wody w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
9
Rozwój:
13–18 KW (wielki); 19–36 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Te żarłoczne stwory mają cielska o długości przekraczającej 6 metrów. Atakują niemal wszystko, co stanie im na drodze.
Walka
Przeciwnik może atakować macki ogromnej kałamarnicy, wykonując próbę roztrzaskania, jakby to była broń. Każda macka opisywanego stworzenia ma 10 punktów wytrzymałości. Jeżeli ogromna kałamarnica akurat walczy z kimś w zwarciu za pomocą atakowanej macki, zwykle wykorzystuje inną kończynę do wyprowadzenia ataku okazyjnego wymierzonego w próbującego wykonać roztrzaskanie. Odcięcie dowolnej z macek zadaje stworzeniu 5 obrażeń. Ogromna kałamarnica zwykle ucieka, jeśli straci pięć lub więcej odnóży. Odrastają one w tempie 1k10+10 dni.
Doskonalsze łapanie (zw): ogromna kałamarnica, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem macką przeciwnika dowolnego rozmiaru. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
* Ogromna kałamarnica posiada premię rasową +4 do testów zwarcia.
Duszenie (zw): ogromna kałamarnica zadaje 1k6+8 obrażeń po udanym teście zwarcia.
Atramentowe miazmaty (zw): ogromna kałamarnica może raz na minutę wypuścić (akcja darmowa) obłok czarnego atramentu o wysokości, długości i szerokości 6 metrów. Owe miazmaty zapewniają całkowite ukrycie, którego stwór używa, by uciec przed przeciwnikami, gdy walka przybiera niekorzystny dlań obrót. W chmurze zanegowaniu ulega wszelki typ widzenia.
Odrzut (zw): ogromna kałamarnica może raz w rundzie rzucić się do tyłu z szybkością 96 metrów (akcja całorundowa). Musi się poruszać w linii prostej, ale stosując odrzut nie prowokuje ataków okazyjnych.
Umiejętności: kałamarnica posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Koń
Konie to zwierzęta oswojone. Zwykle służą do jazdy lub transportu.
Walka
Konie, których nie wyszkolono do walki, zwykle nie atakują kopytami. W ich wypadku atak kopytem należy traktować jak atak drugorzędny, a przez to w teście obrażeń uwzględnia się tylko połowę premii z Siły zwierzęcia. Owe drugorzędne ataki oznaczono gwiazdką (*) w informacjach dotyczących ataku i całkowitego ataku konia ciężkiego oraz lekkiego.


Koń, ciężki

Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
13 (–1 rozmiar, +1 Zr, +3 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+9
Atak:
kopyto –1 wręcz (1k6+1*)
Całkowity atak:
2 kopyto –1 wręcz (1k6+1*)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +4, Wola +2
Atrybuty:
S 16, Zr 13, Bd 15, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4
Atuty:
Bieg, Krzepa 
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
oswojone
Skala Wyzwania:
1
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Te statystyki dotyczą dużych koni pociągowych (za przykład może posłużyć rasa koni barbanckich). Zwierzęta te osiągają dojrzałość w wieku 3 lat i zwykle są wtedy gotowe do wytężonej pracy. Ciężki koń, którego dosiada jeździec, nie może walczyć.
Udźwig: w przypadku ciężkiego konia małe obciążenie to maksymalnie 100 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 100,5 do 200 kilogramów, a duże obciążenie od 200,5 do 300 kilogramów. Ten koń jest w stanie ciągnąć 1500 kilogramów.


Koń, lekki

Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
18 m (12 pól)
Klasa Pancerza:
13 (–1 rozmiar, +1 Zr, +3 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+8
Atak:
kopyto –2 wręcz (1k4+1*)
Całkowity atak:
2 kopyto –2 wręcz (1k4+1*)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +4, Wola +2
Atrybuty:
S 14, Zr 13, Bd 15, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4
Atuty:
Bieg, Krzepa 
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
oswojone lub grupka (6–30)
Skala Wyzwania:
1
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Te statystyki dotyczą mniejszych koni pociągowych (za przykład może posłużyć rasa koni arabskich) oraz dzikich. Zwierzęta te osiągają dojrzałość w wieku 2 lat i zwykle są wtedy gotowe do pracy. Lekki koń, którego dosiada jeździec, nie może walczyć.
Udźwig: w przypadku lekkiego konia małe obciążenie to maksymalnie 75 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 75,5 do 150 kilogramów, a duże obciążenie od 150,5 do 225 kilogramów. Lekki koń jest w stanie ciągnąć 1125 kilogramów.


Koń bojowy, ciężki

Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
4k8+12 (30 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
14 (–1 rozmiar, +1 Zr, +4 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+11
Atak:
kopyto +6 wręcz (1k6+4)
Całkowity atak:
2 kopyto +6 wręcz (1k6+4) oraz ugryzienie +1 wręcz (1k4+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +5, Wola +2
Atrybuty:
S 18, Zr 13, Bd 17, Int 2, Rzt 13, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +4
Atuty:
Bieg, Krzepa 
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
oswojone
Skala Wyzwania:
2
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Zwierzęta podobne do ciężkich koni, lecz szkolone i hodowane tak, by w walce dało się wykorzystać ich agresję i siłę. Ciężki koń bojowy, którego dosiada jeździec, może walczyć. Ten ostatni ma prawo atakować tylko wówczas, gdy powiedzie się mu test Jeździectwa.
Udźwig: w przypadku ciężkiego konia bojowego małe obciążenie to maksymalnie 150 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 150,5 do 300 kilogramów, a duże obciążenie od 300,5 do 450 kilogramów. Ten koń jest w stanie ciągnąć 2250 kilogramów.


Koń bojowy, lekki

Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+9 (22 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
18 m (12 pól)
Klasa Pancerza:
14 (–1 rozmiar, +1 Zr, +4 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+9
Atak:
kopyto +4 wręcz (1k4+3)
Całkowity atak:
2 kopyto +4 wręcz (1k4+3) oraz ugryzienie –1 wręcz (1k3+1)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
Węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +4, Wola +2
Atrybuty:
S 16, Zr 13, Bd 17, Int 2, Rzt 13, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4
Atuty:
Bieg, Krzepa 
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
oswojone
Skala Wyzwania:
1
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Zwierzęta podobne do lekkich koni, lecz szkolone i hodowane tak, by w walce dało się wykorzystać ich agresję i siłę. Lekki koń bojowy, którego dosiada jeździec, może walczyć. Ten ostatni ma prawo atakować tylko wówczas, gdy powiedzie się mu test Jeździectwa.
Udźwig: w przypadku lekkiego konia bojowego małe obciążenie to maksymalnie 115 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 115,5 do 230 kilogramów, a duże obciążenie od 230,5 do 345 kilogramów. Ten koń jest w stanie ciągnąć 1725 kilogramów.
Kot
 
Malutkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1/2 k8 (2 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
14 (+2 rozmiar, +2 Zr), dotyk 14, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–12
Atak:
pazury +4 wręcz (1k2–4)
Całkowity atak:
2 pazury +4 wręcz (1k2–4) oraz ugryzienie –1 wręcz (1k3–4)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +4, Wola +1
Atrybuty:
S 3, Zr 15, Bd 10, Int 2, Rzt 12, Cha 7
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +8, Nasłuchiwanie +3, Skakanie +10, Spostrzegawczość +3, Ukrywanie się +16*, Wspinaczka +6, Zachowanie równowagi +10 
Atuty:
Finezja w broniP, Ukradkowość
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
oswojone lub pojedynczo
Skala Wyzwania:
1/4
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Niniejsze statystyki dotyczą zwykłego kota domowego.
Walka
Koty zwykle podkradają się do ofiary.
Umiejętności: kot posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się, Ukrywania się oraz Wspinaczki, a także premię rasową +8 do testów Skakania. Ma również premię rasową +8 do testów Zachowania równowagi. Ponadto w testach Wspinaczki oraz Skakania wykorzystuje modyfikator ze Zręczności, a nie z Siły.
* Na obszarach porośniętych wysoką trawą lub o gęstym poszyciu premia do Ukrywania się wzrasta do +8.
Krokodyl
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+9 (22 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
6 m (4 pola), pływanie 9 m
Klasa Pancerza:
15 (+1 Zr, +4 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+6
Atak:
ugryzienie +6 wręcz (1k8+6) lub uderzenie ogonem +6 wręcz (1k12+6)
Całkowity atak:
ugryzienie +6 wręcz (1k8+6) lub uderzenie ogonem +6 wręcz (1k12+6)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle, wstrzymywanie oddechu 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +4, Wola +2
Atrybuty:
S 19, Zr 12, Bd 17, Int 1, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Pływanie +12, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +7*
Atuty:
Czujność, Skupienie na umiejętności (Ukrywanie się)
Środowisko:
bagna w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub kolonia (6–11)
Skala Wyzwania:
2
Rozwój:
4–5 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Agresywni wodni drapieżcy mający od 3,3 do 3,6 metra długości. Krokodyle, czekając na zdobycz, leżą niemal całkowicie zanurzone w rzekach lub bagnach, wystawiając jedynie oczy i nozdrza.
Walka
Doskonalsze łapanie (zw): krokodyl, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i wciąga ofiarę na głęboką wodę, przyszpilając ją do dna.
Wstrzymywanie oddechu (zw): krokodyl może wstrzymywać oddech przez liczbę rund równą wartość jego Budowy pomnożona przez 4 zanim zacznie ryzykować utonięcie.
Umiejętności: krokodyl posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
* Zanurzony w wodzie krokodyl otrzymuje premię rasową +4 do testów Ukrywania się. Ponadto może leżeć w wodzie wystawiając tylko oczy i nozdrza, zyskując premię z osłony +10 do testów Ukrywania się.
Krokodyl, ogromny
 
Wielkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
7k8+28 (59 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
6 m (4 pola), pływanie 9 m
Klasa Pancerza:
16 (–2 rozmiar, +1 Zr, +7 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+5/+21
Atak:
ugryzienie +11 wręcz (2k8+12) lub uderzenie ogonem +11 wręcz (1k12+12)
Całkowity atak:
ugryzienie +11 wręcz (2k8+12) lub uderzenie ogonem +11 wręcz (1k12+12)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle, wstrzymywanie oddechu 
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +6, Wola +3
Atrybuty:
S 27, Zr 12, Bd 19, Int 1, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Pływanie +16, Spostrzegawczość +5, Ukrywanie się +1 
Atuty:
Czujność, Krzepa, Skupienie na umiejętności (Ukrywanie się)
Środowisko:
bagna w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub kolonia (6–11)
Skala Wyzwania:
4
Rozwój:
8–14 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Te wielkie stworzenia zwykle żyją w słonej wodzie i mogą mieć ponad 6 metrów długości.
Ogromne krokodyle walczą i zachowują się jak ich mniejsi kuzyni.
Kruk
 
Malutkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1/4 k8 (1 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
3 m (2 pola), latanie 12 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
14 (+2 rozmiar, +2 Zr), dotyk 14, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–13
Atak:
szpony +4 wręcz (1k2–5)
Całkowity atak:
szpony +4 wręcz (1k2–5)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +4, Wola +2
Atrybuty:
S 1, Zr 15, Bd 10, Int 2, Rzt 14, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +5
Atuty:
Finezja w broni
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1/6
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Ptaki o lśniących, czarnych piórach. Mają około 60 centymetrów długości, a rozpiętość ich skrzydeł wynosi mniej więcej 120 centymetrów. Atakują jednocześnie szponami obu nóg.
Zaprezentowane statystyki opisują większość niedrapieżnych ptaków podobnych rozmiarów.
Kuc
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
2k8+2 (11 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
13 (+1 Zr, +2 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+2
Atak:
kopyto –3 wręcz (1k3*)
Całkowity atak:
2 kopyto –3 wręcz (1k3*)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +4, Wola +0
Atrybuty:
S 13, Zr 13, Bd 12, Int 2, Rzt 11, Cha 4
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +5
Atuty:
Krzepa
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1/4
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Te statystyki dotyczą konika mającego mniej niż 1,5 metra w kłębie. W pozostałych aspektach kuce nie różnią się od lekkich koni i nie mogą walczyć, gdy dosiada ich jeździec.
Walka
* Kuce nie są szkolone do walki i zwykle wykorzystują nogi do uciekania, a nie atakowania kopytem. Ten atak zresztą traktuje się jak atak drugorzędny, a przez to w teście obrażeń uwzględnia się tylko połowę premii z Siły zwierzęcia.
Udźwig: w przypadku kuca małe obciążenie to maksymalnie 37,5 kilograma, średnie obciążenie wynosi od 38 do 75 kilogramów, a duże obciążenie od 75,5 do 112,5 kilograma. Kuc jest w stanie ciągnąć 562,5 kg.
Kuc, bojowy
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
2k8+4 (13 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
13 (+1 Zr, +2 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+3
Atak:
kopyto +3 wręcz (1k3+2)
Całkowity atak:
2 kopyto +3 wręcz (1k3+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +4, Wola +0
Atrybuty:
S 15, Zr 13, Bd 14, Int 2, Rzt 11, Cha 4
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +5
Atuty:
Krzepa
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
oswojone
Skala Wyzwania:
1/2
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Zwierzęta hodowane ze względu na wrodzoną siłę i agresję. Podobne do lekkich koni bojowych.
Walka
Kuc bojowy, którego dosiada jeździec, może walczyć. Ten ostatni jest w stanie atakować tylko jeśli powiedzie mu się test Jeździectwa.
Udźwig: w przypadku kuca bojowego małe obciążenie to maksymalnie 50 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 50,5 do 100 kilogramów, a duże obciążenie od 100,5 do 150 kilogramów. Kuc bojowy jest w stanie ciągnąć 750 kilogramów.
Lampart
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
Inicjatywa:
+4
Szybkość:
12 m (8 pól), wspinanie 6 m
Klasa Pancerza:
15 (+4 Zr, +1 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 11
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+5
Atak:
ugryzienie +6 wręcz (1k6+3)
Całkowity atak:
ugryzienie +6 wręcz (1k6+3) oraz 2 pazury +1 wręcz (1k3+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, rozszarpywanie 1k3+1, skok do walki 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +7, Wola +2
Atrybuty:
S 16, Zr 19, Bd 15, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +8, Nasłuchiwanie +6, Skakanie +11, Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +8*, Wspinaczka +11, Zachowanie równowagi +12 
Atuty:
Czujność, Finezja w broni
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
2
Rozwój:
4–5 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Drapieżny kotowaty, żyjący przede wszystkim w dżunglach. Ma około 1,2 metra długości i waży mniej więcej 60 kilogramów. Zwykle poluje nocą.
Zaprezentowane statystyki można wykorzystać również w przypadku innych kotów podobnych rozmiarów – jaguarów, panter czy pum.
Walka
Doskonalsze łapanie (zw): lampart, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo rozszarpywać.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +6 wręcz, obrażenia 1k3+1.
Skok do walki (zw): jeżeli lampart zaszarżuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku, włączając w to dwa rozszarpywania.
Umiejętności: lampart posiada premię rasową +8 do testów Skakania oraz premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się i Ukrywania się. Ma także premię rasową +8 do testów Wspinaczki i Zachowania równowagi. Wreszcie zawsze ma prawo wziąć 10 w teście Wspinaczki, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
* Na obszarach porośniętych wysoką trawą lub o gęstym poszyciu premia do Ukrywania się wzrasta do +8.
Lew
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
5k8+10 (32 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +3 Zr, +3 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+12
Atak:
pazury +7 wręcz (1k4+5)
Całkowity atak:
2 pazury +7 wręcz (1k4+5) oraz ugryzienie +2 wręcz (1k8+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, rozszarpywanie 1k4+2, skok do walki 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +7, Wola +2
Atrybuty:
S 21, Zr 17, Bd 15, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +11, Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +5, Ukrywanie się +3*, Zachowanie równowagi +7 
Atuty:
Bieg, Czujność 
Środowisko:
równiny w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para lub stado (6–10)
Skala Wyzwania:
3
Rozwój:
6–8 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Przedstawione statystyki dotyczą samca afrykańskiego lwa, mierzącego od 1,5 do 2,4 metra długości i ważącego od 165 do 225 kilogramów. Samice są trochę mniejsze, lecz mają takie same współczynniki.
Walka
Doskonalsze łapanie (zw): lew, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo rozszarpywać.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +7 wręcz, obrażenia 1k4+2.
Skok do walki (zw): jeżeli lew zaszarżuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku, włączając w to dwa rozszarpywania.
Umiejętności: lew posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się, Ukrywania się oraz Zachowania równowagi.
* Na obszarach porośniętych wysoką trawą lub o gęstym poszyciu premia do Ukrywania się wzrasta do +8.
Łasica
 
Malutkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1/2 k8 (2 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
6 m (4 pola), wspinanie 6 m
Klasa Pancerza:
14 (+2 rozmiar, +2 Zr), dotyk 14, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–12
Atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k3–4)
Całkowity atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k3–4)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
Specjalne ataki:
Wczepienie
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +4, Wola +1
Atrybuty:
S 3, Zr 15, Bd 10, Int 2, Rzt 12, Cha 5
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +8, Spostrzegawczość +3, Ukrywanie się +11, Wspinaczka +10, Wyzwalanie się +4, Zachowanie równowagi +12 
Atuty:
Finezja w broniP, Gibkość
Środowisko:
wzgórza w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1/4
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Mały agresywny drapieżny ssak, zwykle atakujący niewielką zwierzynę. Przedstawione statystyki można wykorzystać również w przypadku fretek.
Walka
Wczepienie (zw): łasica, która trafi atakiem ugryzieniem, wczepia się w ciało ofiary potężnymi szczękami, tracąc przy okazji premię ze Zręczności KP (jej KP wynosi zatem wówczas 12). W takiej sytuacji ze zwierzęciem można walczyć bronią lub tocząc zwarcie. Oderwanie wczepionej łasicy za pomocą walki w zwarciu wymaga uzyskania względem niej przyszpilenia.
Umiejętności: łasica posiada premię rasową do testów Cichego poruszania się oraz premię rasową +8 do testów Wspinaczki oraz Zachowania równowagi. W testach Wspinaczki wykorzystuje modyfikator ze Zręczności zamiast z Siły. Ponadto w teście wspomnianej umiejętności może zawsze wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża.
Małpa
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
4k8+11 (29 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m (6 pól), wspinanie 9 m
Klasa Pancerza:
14 (–1 rozmiar, +2 Zr, +3 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+12
Atak:
pazury +7 wręcz (1k6+5)
Całkowity atak:
2 pazury +7 wręcz (1k6+5) oraz ugryzienie +2 wręcz (1k6+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +6, Wola +2
Atrybuty:
S 21, Zr 15, Bd 14, Int 2, Rzt 12, Cha 7
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Spostrzegawczość +6, Wspinaczka +14 
Atuty:
Czujność, Twardość
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo, para lub zastęp (3–5)
Skala Wyzwania:
2
Rozwój:
5–8 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Potężni wszystkożercy przypominający goryle, lecz agresywniejsi od nich – zabijają i pożerają wszystko, co zdołają złapać. Dorosła małpa mierzy prawie 1,75 metra wzrostu, a waży od 150 do 200 kilogramów.
Walka
Umiejętności: małpa posiada premię rasową +8 do testów Wspinaczki i zawsze ma prawo wziąć 10 w testach tejże umiejętności, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża.
Małpka
 
Malutkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1k8 (4 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m (6 pól), wspinanie 9 m
Klasa Pancerza:
14 (+2 rozmiar, +2 Zr), dotyk 14, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–12
Atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k3–4)
Całkowity atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k3–4)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +4, Wola +1
Atrybuty:
S 3, Zr 15, Bd 10, Int 2, Rzt 12, Cha 5
Umiejętności:
Zachowanie równowagi +12, Wyzwalanie się +4, Wspinaczka +10, Ukrywanie się +10, Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +3
Atuty:
Finezja w broniP, Gibkość 
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
czereda (10–40)
Skala Wyzwania:
1/6
Rozwój:
2–3 KW (mały)
Dostosowanie poziomu:
— 

Przedstawione tu statystyki dotyczą nadrzewnych małpek o wielkości nieprzekraczającej rozmiarów domowego kota, na przykład kapucynek.
Walka
Małpki zwykle uciekają na drzewa, gdzie czują się bezpiecznie. Przyparte do muru walczą dziko.
Umiejętności: małpka posiada premię rasową +8 do testów Wspinaczki i Zachowania równowagi. Zawsze ma prawo wziąć 10 w testach Wspinaczki, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Ponadto w testach owej umiejętności wykorzystuje modyfikator ze Zręczności, a nie z Siły.
Morświn
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
2k8+2 (11 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
pływanie 24 m (16 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+3 Zr, +2 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+1
Atak:
walnięcie +4 wręcz (2k4)
Całkowity atak:
walnięcie +4 wręcz (2k4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
ślepowidzenie 36 m, widzenie w słabym świetle, wstrzymywanie oddechu 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +6, Wola +1
Atrybuty:
S 11, Zr 17, Bd 13, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +8*, Pływanie +8, Spostrzegawczość +7 
Atuty:
Finezja w broni
Środowisko:
wody w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub ławica (3–20)
Skala Wyzwania:
1/2
Rozwój:
3–4 KW (średni); 5–6 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Morświny to wodne ssaki, skore do zabawy, przyjazne i pomocne.
Typowy przedstawiciel tego gatunku ma od 1,2 do 1,8 metra długości i waży od 55 do 80 kilogramów.
Zaprezentowane statystyki można wykorzystać również w przypadku małego wieloryba podobnych rozmiarów.
Walka
Ślepowidzenie (zw): morświn “widzi” przedmioty i istoty w promieniu 36 metrów, a to za sprawą emitowania dźwięków o wysokiej częstotliwości, niesłyszalnych dla większości innych stworzeń. Czar cisza neguje tę zdolność. Wówczas morświn wykorzystuje zwykły wzrok – w zasadzie tak dobry jak ludzki.
Wstrzymywanie oddechu (zw): morświn może wstrzymywać oddech na liczbę rund równą: wartość jego Budowy pomnożona przez 6 zanim zacznie ryzykować utonięcie.
Umiejętności: morświn posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
* Morświn posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości. Traci te premie, gdy zanegowane zostanie ślepowidzenie.
Muł
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+9 (22 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
13 (–1 rozmiar, +1 Zr, +3 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+9
Atak:
kopyto +4 wręcz (1k4+3)
Całkowity atak:
2 kopyto +4 wręcz (1k4+3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +6, Ref +4, Wola +1
Atrybuty:
S 16, Zr 13, Bd 17, Int 2, Rzt 11, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Spostrzegawczość +6
Atuty:
Czujność, Krzepa
Środowisko:
równiny w klimacie gorącym
Występowanie:
oswojone
Skala Wyzwania:
1
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Muł to w większości wypadków bezpłodne skrzyżowanie klaczy konia z ogierem osła. Wygląda nieco jak lekki koń, lecz jest silniejszy i pewniej trzyma się na nogach.
Walka
Potężny kopniak muła bywa niebezpieczny.
Udźwig: w przypadku muła małe obciążenie to maksymalnie 115 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 115,5 do 230 kilogramów, a duże obciążenie od 230,5 do 345 kilogramów. Muł jest w stanie ciągnąć 1725 kilogramów.
Umiejętności: muł posiada premię rasową +2 do testów Zręczności wykonywanych w celu uniknięcia poślizgnięcia się lub przewrócenia.
Niedźwiedź, brunatny
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
6k8+24 (51 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +1 Zr, +5 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+16
Atak:
pazury +11 wręcz (1k8+8)
Całkowity atak:
2 pazury +11 wręcz (1k8+8) oraz ugryzienie +6 wręcz (2k6+4)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +9, Ref +6, Wola +3
Atrybuty:
S 27, Zr 13, Bd 19, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Pływanie +12, Spostrzegawczość +7 
Atuty:
Bieg, Krzepa, Tropienie 
Środowisko:
lasy w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
4
Rozwój:
7–10 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Wszystkożerny ssak znacznych rozmiarów, o wadze 900 kilogramów i wysokości do 3,6 metra (gdy stoi na tylnych łapach). Ma paskudny charakter i zażarcie broni swego terytorium. Zaprezentowane statystyki można wykorzystać również w przypadku każdego dużego niedźwiedzia, w tym północnoamerykańskiego grizzly.
Walka
Niedźwiedź brunatny atakuje, rozrywając przeciwnika pazurami.
Doskonalsze łapanie (zw): niedźwiedź brunatny, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem pazurami. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku.
Umiejętności: niedźwiedź brunatny posiada premię rasową +4 do testów Pływania.
Niedźwiedź, czarny
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
13 (+1 Zr, +2 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+6
Atak:
pazury +6 wręcz (1k4+4)
Całkowity atak:
2 pazury +6 wręcz (1k4+4) oraz ugryzienie +1 wręcz (1k6+2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +4, Wola +2
Atrybuty:
S 19, Zr 13, Bd 15, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Pływanie +8, Spostrzegawczość +4, Wspinaczka +4 
Atuty:
Bieg, Krzepa 
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
2
Rozwój:
4–5 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Czarny niedźwiedź to żyjący w lasach wszystkożerca. Zwykle nie jest niebezpieczny, chyba że intruz zagraża młodym lub zapasom pożywienia.
Mimo nazwy, te niedźwiedzie mogą mieć futro nie tylko barwy czarnej, ale też beżowe lub cynamonowe. Rzadko mają więcej niż 1,5 metra długości.
Walka
Czarne niedźwiedzie rozrywają ofiary pazurami i zębami.
Umiejętności: Czarny niedźwiedź posiada premię rasową +4 do testów Pływania.
Niedźwiedź, polarny
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
8k8+32 (68 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
12 m (8 pól), pływanie 9 m
Klasa Pancerza:
15 (–1 rozmiar, +1 Zr, +5 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+18
Atak:
pazury +13 (1k8+8)
Całkowity atak:
2 pazury +13 wręcz (1k8+8) oraz ugryzienie +8 wręcz (2k6+4)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +10, Ref +7, Wola +3
Atrybuty:
S 27, Zr 13, Bd 19, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Pływanie +16, Spostrzegawczość +7, Ukrywanie się –2 
Atuty:
Bieg, Krzepa, Tropienie 
Środowisko:
równiny w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
4
Rozwój:
9–12 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Dłudzy i smukli wszystkożercy, trochę wyżsi od niedźwiedzi brunatnych.
Walka
Niedźwiedzie polarne walczą dokładnie tak, jak brunatne.
Doskonalsze łapanie (zw): niedźwiedź polarny, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem pazurami. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku.
Umiejętności: niedźwiedź polarny posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
* Białe futro niedźwiedzia polarnego zapewnia mu na zaśnieżonych obszarach premię rasową +12 do testów Ukrywania się.
Nietoperz
 
Drobne zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1/4 k8 (1 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
1,5 m (1 pole), latanie 12 m (dobra)
Klasa Pancerza:
16 (+4 rozmiar, +2 Zr), dotyk 16, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–17
Atak:
— 
Całkowity atak:
— 
Przestrzeń/zasięg:
30 cm/0 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
ślepozmysł 6 m, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +4, Wola +2
Atrybuty:
S 1, Zr 15, Bd 10, Int 2, Rzt 14, Cha 4
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Nasłuchiwanie +8*, Spostrzegawczość +8*, Ukrywanie się +14 
Atuty:
Czujność
Środowisko:
pustynie w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
kolonia (10–40) lub ciżba (10–50)
Skala Wyzwania:
1/10
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Nietoperze to nocne latające ssaki. Przedstawione statystyki można wykorzystać również w przypadku małych owadożernych zwierząt tego rodzaju.
Walka
Ślepozmysł (zw): nietoperz jest w stanie dokładnie lokalizować istoty w promieniu 6 metrów wokół siebie. Niemniej przeciwnicy zachowują względem niego całkowite ukrycie.
Umiejętności: * nietoperz posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości. Traci wspomniane premie, gdy zanegowany zostanie jego ślepozmysł.
Nosorożec
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
8k8+40 (76 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
16 (–1 rozmiar, +7 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+18
Atak:
bodnięcie +13 wręcz (2k6+12)
Całkowity atak:
bodnięcie +13 wręcz (2k6+12)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
straszliwa szarża
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +11, Ref +6, Wola +3
Atrybuty:
S 26, Zr 10, Bd 21, Int 2, Rzt 13, Cha 2
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +14, Spostrzegawczość +3
Atuty:
Czujność, Doskonalszy atak naturalny (bodnięcie), Krzepa 
Środowisko:
równiny w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub grupka (2–12)
Skala Wyzwania:
4
Rozwój:
9–12 KW (duży); 13–24 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Nosorożce otacza zła sława, mają bowiem paskudny temperament oraz zwyczaj szarżowania na intruzów.
Podane statystyki dotyczą afrykańskiego czarnego nosorożca, który ma od 1,8 do 4,2 metra długości, od 90 do 180 centymetrów w kłębie i waży do 3 ton. Można je wykorzystać również w przypadku roślinożerców o podobnym rozmiarze i broni naturalnej (porożu, rogach, kłach i tak dalej).
Walka
Niepokojony lub rozdrażniony nosorożec pochyla głowę i szarżuje.
Straszliwa szarża (zw): kiedy nosorożec szarżuje, w ataku powoduje 4k6+24 obrażenia.
Orzeł
 
Małe zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 (5 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
3 m (2 pola), latanie 24 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
14 (+1 rozmiar, +2 Zr, +1 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–4
Atak:
szpony +3 wręcz (1k4)
Całkowity atak:
2 szpony +3 wręcz (1k4) oraz ugryzienie –2 wręcz (1k4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +4, Wola +2
Atrybuty:
S 10, Zr 15, Bd 12, Int 2, Rzt 14, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +16
Atuty:
Czujność, Finezja w broniP 
Środowisko:
góry w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub para
Skala Wyzwania:
1/2
Rozwój:
2–3 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Drapieżne ptaki żyjące niemal wszędzie – w dowolnym klimacie i na dowolnym terenie, ale najczęściej w górach w klimacie umiarkowanym. Zawsze jednak zakładają gniazda wysoko, na odludziu.
Typowy orzeł ma około 90 centymetrów długości i rozpiętość skrzydeł mniej więcej 2,1 metra. Zaprezentowane statystyki można wykorzystać również w przypadku ptaków drapieżnych o podobnym rozmiarze i dziennym trybie życia.
Walka
Orzeł nurkuje na ofiarę, rozrywając ją swymi potężnymi szponami.
Umiejętności: orzeł posiada premię rasową +8 do testów Spostrzegawczości.
Osioł
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
2k8+2 (11 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
13 (+1 Zr, +2 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+1
Atak:
ugryzienie +1 wręcz (1k2)
Całkowity atak:
ugryzienie +1 wręcz (1k2)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +4, Wola +0
Atrybuty:
S 10, Zr 13, Bd 12, Int 2, Rzt 11, Cha 4
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +2, Zachowanie równowagi +3 
Atuty:
krzepa
Środowisko:
pustynie w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1/6
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Długouche, przypominające konie stworzenia pewnie trzymające się na nogach i wyjątkowo wytrzymałe. Podane statystyki dotyczą również osiołków jucznych.
Udźwig: w przypadku osła małe obciążenie to maksymalnie 25 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 25,5 do 50 kilogramów, a duże obciążenie od 50,5 do 75 kilogramów. Osioł jest w stanie ciągnąć 375 kilogramów.
Walka
Osioł gryzie tylko jeśli nie ma szans na ucieczkę.
Umiejętności: osioł posiada premię rasową +2 do testów Zachowania równowagi.
Ośmiornica
 
Małe zwierzę (wodne)
Kostka Wytrzymałości:
2k8 (9 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
6 m (4 pola), pływanie 9 m
Klasa Pancerza:
16 (+1 rozmiar, +3 Zr, +2 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+2
Atak:
ramię +5 wręcz (0)
Całkowity atak:
ramię +5 wręcz (0) oraz ugryzienie +0 wręcz (1k3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie
Specjalne cechy:
atramentowe miazmaty, odrzut, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +6, Wola +1
Atrybuty:
S 12, Zr 17, Bd 11, Int 2, Rzt 12, Cha 3
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +2, Pływanie +9, Spostrzegawczość +5, Ukrywanie się +11, Wyzwalanie się +13 
Atuty:
Finezja w broni
Środowisko:
wody w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1
Rozwój:
3–6 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Mieszkańcy morskich głębin. Niebezpieczne tylko i wyłącznie dla istot, które obiorą za cel. Niepokojone wolą uciec.
Walka
Doskonalsze łapanie (zw): ośmiornica, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ramieniem przeciwnika dowolnego rozmiaru. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i automatycznie zadaje obrażenia od ugryzienia.
Atramentowe miazmaty (zw): ośmiornica może raz na minutę wypuścić (akcja darmowa) obłok czarnego atramentu o wysokości, długości i szerokości 3 metrów. Owe miazmaty zapewniają całkowite ukrycie, którego stwór używa, by uciec przed przeciwnikami, gdy walka przybiera niekorzystny dlań obrót. W chmurze zanegowaniu ulega wszelki typ widzenia.
Odrzut (zw): ośmiornica może raz w rundzie rzucić się do tyłu z szybkością 60 metrów (akcja całorundowa). Musi się poruszać w linii prostej, ale stosując odrzut nie prowokuje ataków okazyjnych.
Umiejętności: ośmiornica potrafi zmieniać kolor skóry, przez co otrzymuje premię rasową +4 do testów Ukrywania się.
Potrafi także wykręcać i zwijać ciało, co zapewnia jej premię rasową +10 do testów Wyzwalania się.
Ośmiornica posiada wreszcie premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Ośmiornica, ogromna
 
Duże zwierzę (wodne)
Kostka Wytrzymałości:
8k8+11 (47 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
6 m (4 pola), pływanie 9 m
Klasa Pancerza:
18 (–1 rozmiar, +2 Zr, +7 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 16
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+15
Atak:
macka +10 wręcz (1k4+5)
Całkowity atak:
8 macka +10 wręcz (1k4+5) oraz ugryzienie +5 wręcz (1k8+2)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/3 m (6 m macką)
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, duszenie
Specjalne cechy:
Atramentowe miazmaty, odrzut, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +8, Wola +3
Atrybuty:
S 20, Zr 15, Bd 13, Int 2, Rzt 12, Cha 3
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Pływanie +13, Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +12, Wyzwalanie się +12 
Atuty:
Czujność, Skupienie na umiejętności (Ukrywanie się), Twardość 
Środowisko:
wody w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
8
Rozwój:
9–12 KW (duży); 13–24 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Agresywni, niezwykle terytorialni drapieżnicy. Ramiona ogromnej ośmiornicy mają 3 i więcej metrów długości, a ponadto są porośnięte wypustkami i przyssawkami o ostrych krawędziach.
Walka
Przeciwnik może atakować macki ogromnej ośmiornicy wykonując próbę roztrzaskania, jakby to była broń. Każda macka opisywanego stworzenia ma 10 punktów wytrzymałości. Jeżeli ogromna ośmiornica akurat walczy z kimś w zwarciu za pomocą atakowanej macki, zwykle wykorzystuje inną kończynę do wyprowadzenia ataku okazyjnego wymierzonego w próbującego wykonać roztrzaskanie. Odcięcie dowolnej z macek zadaje stworzeniu 5 obrażeń. Ogromna ośmiornica zwykle ucieka, jeśli straci cztery lub więcej odnóży. Odrastają one w tempie 1k10+10 dni.
Doskonalsze łapanie (zw): ogromna ośmiornica, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem macką przeciwnika dowolnego rozmiaru. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
Duszenie (zw): ogromna ośmiornica zadaje 2k8+6 obrażeń po udanym teście zwarcia.
Atramentowe miazmaty (zw): ogromna ośmiornica może raz na minutę wypuścić (akcja darmowa) obłok czarnego atramentu o wysokości, długości i szerokości 6 metrów. Owe miazmaty zapewniają całkowite ukrycie, którego stwór używa, by uciec przed przeciwnikami, gdy walka przybiera niekorzystny dlań obrót. W chmurze zanegowaniu ulega wszelki typ widzenia.
Odrzut (zw): ogromna ośmiornica może raz w rundzie rzucić się do tyłu z szybkością 60 metrów (akcja całorundowa). Musi się poruszać w linii prostej, ale stosując odrzut nie prowokuje ataków okazyjnych.
Umiejętności: ogromna ośmiornica potrafi zmieniać kolor skóry, przez co otrzymuje premię rasową +4 do testów Ukrywania się.
Potrafi także wykręcać i zwijać ciało, co zapewnia jej premię rasową +10 do testów Wyzwalania się.
Ogromna ośmiornica posiada wreszcie premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Pawian
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1k8+1 (5 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
12 m (8 pól), wspinanie 9 m
Klasa Pancerza:
13 (+2 Zr, +1 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 11
Bazowy atak/zwarcie:
+0/+2
Atak:
ugryzienie +2 wręcz (1k6+3)
Całkowity atak:
ugryzienie +2 wręcz (1k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +4, Wola +1
Atrybuty:
S 15, Zr 14, Bd 12, Int 2, Rzt 12, Cha 4
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +5, Wspinaczka +10 
Atuty:
Czujność
Środowisko:
równiny w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub czereda (10–40)
Skala Wyzwania:
1/2
Rozwój:
2–3 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Pawiany są potężnymi i agresywnymi małpami przystosowanymi do życia na ziemi. Lubią otwarte przestrzenie, lecz nocą wspinają się na drzewa, gdzie bezpiecznie odpoczywają. Typowy pawian jest wielkości dużego psa. Samce mają od 60 do 120 centymetrów długości, a ważą około 50 kilogramów.
Walka
Pawiany zwykle atakują grupami.
Umiejętności: Pawian posiada premię rasową +8 do testów Wspinaczki i zawsze ma prawo wziąć 10 w testach tejże umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Pies
 
Małe zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1k8+2 (6 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+1 rozmiar, +3 Zr, +1 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–3
Atak:
ugryzienie +2 wręcz (1k4+1)
Całkowity atak:
ugryzienie +2 wręcz (1k4+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle 
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +5, Wola +1
Atrybuty:
S 13, Zr 17, Bd 15, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Skakanie +7, Spostrzegawczość +5, Sztuka przetrwania +1*
Atuty:
Czujność, TropienieP
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub sfora (5–12)
Skala Wyzwania:
1/3
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Te statystyki dotyczą stosunkowo małych psów ważących do 10 do 25 kilogramów. Można je wykorzystać również w przypadku małych dzikich psowatych, jak kojoty, szakale czy afrykańskie dzikie psy.
Walka
Psy zwykle polują w stadach, ścigając ofiarę i zamęczając ją, zanim się do niej naprawdę dobiorą.
Umiejętności: pies posiada premię rasową +4 do testów Skakania.
* Tropiący węchem pies otrzymuje premię rasową +4 do testów Sztuki przetrwania.
Pies, wierzchowy
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
2k8+4 (13 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
16 (+2 Zr, +4 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+3
Atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k6+3)
Całkowity atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +5, Wola +1
Atrybuty:
S 15, Zr 15, Bd 15, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Pływanie +3, Skakanie +8, Spostrzegawczość +5, Sztuka przetrwania +1* 
Atuty:
Czujność, TropienieP
Środowisko:
równiny w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub sfora (5–12)
Skala Wyzwania:
1
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Te statystyki dotyczą psów wykorzystywanych przez człowieka do różnego rodzaju prac – są to zatem choćby owczarki szkockie, husky czy bernardyny.
Udźwig: w przypadku psa wierzchowego małe obciążenie to maksymalnie 50 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 50,5 do 100 kilogramów, a duże obciążenie od 100,5 do 150 kilogramów. Pies wierzchowy jest w stanie ciągnąć 750 kilogramów.
Walka
Psy wyszkolone do walki mogą przewracać jak wilki (patrz opis rzeczonych zwierząt). Pies wierzchowy ma prawo walczyć, niosąc jeźdźca. Ten ostatni może atakować tylko jeśli powiedzie mu się test Jeździectwa.
Umiejętności: pies wierzchowy posiada premię rasową +4 do testów Skakania.
* Tropiący węchem pies wierzchowy otrzymuje premię rasową +4 do testów Sztuki przetrwania.
Płaszczka
 
Duże zwierzę (wodne)
Kostka Wytrzymałości:
4k8 (18 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
pływanie 9 m (6 pól)
Klasa Pancerza:
12 (–1 rozmiar, +3 naturalny), dotyk 9, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+3/+9
Atak:
taranowanie –1 wręcz* (1k6+1)
Całkowity atak:
taranowanie –1 wręcz* (1k6+1)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +4, Wola +2
Atrybuty:
S 15, Zr 11, Bd 10, Int 1, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Pływanie +10, Spostrzegawczość +6 
Atuty:
Czujność, Krzepa
Środowisko:
wody w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub ławica (2–5)
Skala Wyzwania:
1
Rozwój:
5–6 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Nieagresywna ryba zwykle unikająca kontaktu z innymi istotami. Żywi się planktonem i podobnymi małymi organizmami, które pozyskuje filtrując wodę za pomocą rozdziawionej, pozbawionej zębów paszczy.
Walka
* Zagrożona płaszczka taranuje wrogów, wykorzystując swe rozmiary i siłę. Należy to traktować jak atak drugorzędny.
Umiejętności: płaszczka posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś ją rozprasza lub jej zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Rekin
 
Rekin, średni
Rekin, duży
Rekin, wielki
 
Średnie zwierzę (wodne)
Duże zwierzę (wodne)
Wielkie zwierzę (wodne)
Kostka Wytrzymałości:
3k8+3 (16 pw)
7k8+7 (38 pw)
10k8+20 (65 pw)
Inicjatywa:
+2
+6
+6
Szybkość:
pływanie 18 m (12 pól)
pływanie 18 m (12 pól)
pływanie 18 m (12 pól)
Klasa Pancerza:
15 (+2 Zr, +3 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 13
15 (–1 rozmiar, +2 Zr, +4 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 13
15 (–2 rozmiar, +2 Zr, +5 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+3
+5/+12
+7/+20
Atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k6+1)
ugryzienie +7 wręcz (1k8+4)
ugryzienie +10 wręcz (2k6+7)
Całkowity atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k6+1)
ugryzienie +7 wręcz (1k8+4)
ugryzienie +10 wręcz (2k6+7)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
3 m/1,5 m
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
— 
— 
Specjalne cechy:
czuły węch, ślepozmysł
czuły węch, ślepozmysł 
czuły węch, ślepozmysł
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +5, Wola +2
Wytr +8, Ref +7, Wola +3
Wytr +11, Ref +9, Wola +4
Atrybuty:
S 13, Zr 15, Bd 13, Int 1, Rzt 12, Cha 2
S 17, Zr 15, Bd 13, Int 1, Rzt 12, Cha 2
S 21, Zr 15, Bd 15, Int 1, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Pływanie +9, Spostrzegawczość +6 
Nasłuchiwanie +8, Pływanie +11, Spostrzegawczość +7 
Nasłuchiwanie +10, Pływanie +13, Spostrzegawczość +10 
Atuty:
Czujność, Finezja w broni
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Zwiększona wytrwałość 
Czujność, Doskonalsza inicjatywa, Żelazna wola, Zwiększona wytrwałość 
Środowisko:
wody w klimacie zimnym
wody w klimacie zimnym
wody w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo, ławica (2–5) lub sfora (6–11)
pojedynczo, ławica (2–5) lub sfora (6–11)
pojedynczo, ławica (2–5) lub sfora (6–11)
Skala Wyzwania:
1
2
4
Rozwój:
4–6 KW (średni)
8–9 KW (duży)
11–17 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

Agresywni mięsożerni mieszkańcy wód. Często atakują niesprowokowane – i to wszystko, co się do nich zbliży.
Mniejsze rekiny mają od 1,5 do 2,4 metra długości i są zwykle niebezpieczne tylko dla stworzeń, które stanowią ich pożywienie. Duże mogą osiągać około 4,5 metra długości i stanowią poważne zagrożenie. Wielkie rekiny – na przykład żarłacze białe – mogą mierzyć 6 metrów długości i są prawdziwymi potworami.
Walka
Rekiny okrążają i obserwują potencjalną zwierzynę, po czym rzucają się na nią, gryząc potężnymi szczękami.
Czuły węch (zw): rekin wyczuwa za pomocą węchu stworzenia w promieniu 54 metrów. Wyczuwa też krew w wodzie – na dystans 1,5 kilometra.
Ślepozmysł (zw): rekin jest w stanie dokładnie lokalizować istoty w promieniu 9 metrów wokół siebie. Niniejsza zdolność działa tylko pod wodą.
Umiejętności: rekin posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Ropucha
 
Drobne zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1/4 k8 (1 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
1,5 m (1 pole)
Klasa Pancerza:
15 (+4 rozmiar, +1 Zr), dotyk 15, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–17
Atak:
— 
Całkowity atak:
— 
Przestrzeń/zasięg:
30 cm/0 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle, ziemnowodne 
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +3, Wola +2
Atrybuty:
S 1, Zr 12, Bd 11, Int 1, Rzt 14, Cha 4
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +4, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +21 
Atuty:
Czujność
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
rój (10–100)
Skala Wyzwania:
1/10
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Niewielkie ziemnowodne stworzenia. Nieszkodliwe, a nawet pożyteczne, jako że żywią się owadami.
Umiejętności: ubarwienie ropuchy zapewnia jej premię rasową +4 do testów Ukrywania się.
Rosomak
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+15 (28 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m (6 pól), rycie 3 m, wspinanie 3 m
Klasa Pancerza:
14 (+2 Zr, +2 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+4
Atak:
pazury +4 wręcz (1k4+2)
Całkowity atak:
2 pazury +4 wręcz (1k4+2) oraz ugryzienie –1 wręcz (1k6+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
szał
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +7, Ref +5, Wola +2
Atrybuty:
S 14, Zr 15, Bd 19, Int 2, Rzt 12, Cha 10
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Spostrzegawczość +6, Wspinaczka +10 
Atuty:
Czujność, TropienieP, Twardość 
Środowisko:
lasy w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
2
Rozwój:
4–5 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Stworzenia podobne do borsuków, lecz większe, silniejsze i jeszcze bardziej zaciekłe.
Walka
Szał (zw): rosomak, który otrzyma podczas walki jakiekolwiek obrażenia, w swej następnej turze wpada w berserkerski szał – atakuje wroga szaleńczo pazurami i gryzie go. Wściekłość mija dopiero, gdy zginie przeciwnik lub zwierzę. Podczas szału rosomak podlega następującym modyfikatorom: Siła +4, Budowa +4 oraz KP –2. Zwierzę nie może zakończyć szału samo z siebie.
Umiejętności: rosomak posiada premię rasową +8 do testów Wspinaczki i zawsze ma prawo wziąć 10 w testach tejże umiejętności, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Słoń
 
Wielkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
11k8+55 (104 pw)
Inicjatywa:
+0
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
15 (–2 rozmiar, +7 naturalny), dotyk 8, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+26
Atak:
bodnięcie +16 wręcz (2k8+15)
Całkowity atak:
walnięcie +16 wręcz (2k6+10) oraz 2 miażdżenie stopą +11 wręcz (2k6+5); lub bodnięcie +16 wręcz (2k8+15)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
tratowanie 2k8+15
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +12, Ref +7, Wola +6
Atrybuty:
S 30, Zr 10, Bd 21, Int 2, Rzt 13, Cha 7
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +12, Spostrzegawczość +10
Atuty:
Czujność, Krzepa, Skupienie na umiejętności (Nasłuchiwanie), Żelazna wola 
Środowisko:
równiny w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo lub grupka (6–30)
Skala Wyzwania:
7
Rozwój:
12–22 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Wielcy roślinożercy żyjący w tropikach i krainach o gorącym klimacie. Mimo pokaźnych rozmiarów, bywają nieprzewidywalne. Niemniej czasami stają się wierzchowcami lub zwierzętami jucznymi.
Opis dotyczy słonia afrykańskiego. Słonie indyjskie są trochę mniejsze i słabsze (S 28), lecz łatwiej je wytresować (Roztropność 15). Niniejsze statystyki można wykorzystać również w przypadku wymarłych zwierząt, jak mamuty czy mastodonty.
Walka
Słonie zwykle szarżują na zagrażające im istoty.
Tratowanie (zw): Refleks zmniejsza o połowę ST 25. ST rzutu obronnego oparto na Sile.
Sowa
 
Malutkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1k8 (4 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
3 m (2 pola), latanie 12 m (przeciętna)
Klasa Pancerza:
17 (+2 rozmiar, +3 Zr, +2 naturalny), dotyk 15, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–11
Atak:
szpony +5 wręcz (1k4–3)
Całkowity atak:
szpony +5 wręcz (1k4–3)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +5, Wola +2
Atrybuty:
S 4, Zr 17, Bd 10, Int 2, Rzt 14, Cha 4
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +16, Ciche poruszanie się +17, Spostrzegawczość +8*
Atuty:
Czujność, Finezja w broniP
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1/4
Rozwój:
2 KW (mały)
Dostosowanie poziomu:
— 

Te statystyki dotyczą nocnych ptaków drapieżnych o długości od 30 do 60 centymetrów i rozpiętości skrzydeł do 1,8 metra. Sowy atakują jednocześnie szponami obu nóg.
Walka
Sowa cicho spada na ofiarę, atakując potężnymi szponami obu nóg naraz.
Umiejętności: sowa posiada premię rasową +8 do testów Nasłuchiwania oraz premię rasową +14 do testów Cichego poruszania się.
* W półmroku otrzymuje też premię rasową +8 do testów Spostrzegawczości.
Szczur
 
Malutkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1/4 k8 (1 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
4,5 m (3 pola), wspinanie 4,5 m, pływanie 4,5 m
Klasa Pancerza:
14 (+2 rozmiar, +2 Zr), dotyk 14, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–12
Atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k3–4)
Całkowity atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k3–4)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +4, Wola +1
Atrybuty:
S 2, Zr 15, Bd 10, Int 2, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
ciche poruszanie się +10, Pływanie +10, Ukrywanie się +14, Wspinaczka +12, Zachowanie równowagi +10 
Atuty:
finezja w broni
Środowisko:
każde
Występowanie:
stado (10–100)
Skala Wyzwania:
1/8
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Wszystkożerne gryzonie, które można spotkać niemal wszędzie.
Walka
Szczury zwykle uciekają. Gryzą tylko jeśli naprawdę nie mają innego wyjścia.
Umiejętności: szczur posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się i Ukrywania się oraz premię rasową +8 do testów Pływania, Wspinaczki i Zachowania równowagi.
Zawsze ma prawo wziąć 10 w testach Wspinaczki, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
W testach Pływania i Wspinaczki szczur wykorzystuje modyfikator ze Zręczności, nie z Siły.
Szczur posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Tygrys
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
6k8+18 (45 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
14 (–1 rozmiar, +2 Zr, +3 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+4/+14
Atak:
pazury +9 wręcz (1k8+6)
Całkowity atak:
2 pazury +9 wręcz (1k8+6) oraz ugryzienie +4 wręcz (2k6+3)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, rozszarpywanie 1k8+3, skok do walki 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +7, Wola +3
Atrybuty:
S 23, Zr 15, Bd 17, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +9, Nasłuchiwanie +3, Pływanie +11, Spostrzegawczość +3, Ukrywanie się +3*, Zachowanie równowagi +6 
Atuty:
Czujność, Doskonalszy atak naturalny (pazury), Doskonalszy atak naturalny (ugryzienie) 
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
4
Rozwój:
7–12 KW (duży); 13–18 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 

Wielkie koty mające w kłębie ponad 90 centymetrów wysokości i około 2,7 metra długości. Ważą od 200 do 300 kilogramów.
Walka
Doskonalsze łapanie (zw): tygrys, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem lub atakiem pazurami. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo rozszarpywać.
Skok do walki (zw): jeżeli tygrys zaszarżuje, może w danej rundzie wykonać akcję całkowitego ataku, włączając w to dwa rozszarpywania.
Rozszarpywanie (zw): premia do ataku +9 wręcz, obrażenia 1k8+3.
Umiejętności: tygrys posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się, Ukrywania się oraz Zachowania równowagi.
* Na obszarach porośniętych wysoką trawą lub o gęstym poszyciu premia do Ukrywania się wzrasta do +8.
Waran
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+9 (22 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
9 m (6 pól), pływanie 9 m
Klasa Pancerza:
15 (+2 Zr, +3 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 13
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+5
Atak:
ugryzienie +5 wręcz (1k8+4)
Całkowity atak:
ugryzienie +5 wręcz (1k8+4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +5, Wola +2
Atrybuty:
S 17, Zr 15, Bd 17, Int 1, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +6, Nasłuchiwanie +4, Pływanie +11, Spostrzegawczość +4, Ukrywanie się +6*, Wspinaczka +7 
Atuty:
Czujność, Zwiększona wytrwałość
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
2
Rozwój:
4–5 KW (średni)
Dostosowanie poziomu:
— 

Ta kategoria obejmuje względnie duże, mięsożerne jaszczurki mające od 90 do 150 centymetrów długości
Walka
Warany bywają agresywne. Wrogów i ofiary rozrywają za pomocą potężnych szczęk.
Umiejętności: waran posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Waran posiada premię rasową +4 do testów Cichego poruszania się i Ukrywania się.
* Na zalesionych lub zarośniętych obszarach premia do Ukrywania się wzrasta do +8.
Wąż
Węże zwykle nie są agresywne i uciekają przed niebezpieczeństwem.
Umiejętności: wąż posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania, Spostrzegawczości oraz Ukrywania się, a także premię rasową +8 do testów Wspinaczki i Zachowania równowagi.
Wąż może zawsze wziąć 10 w teście Wspinaczki, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża.
Opisywane zwierzę może w teście Wspinaczki wykorzystywać modyfikator z Siły lub Zręczności – pod uwagę należy brać większą wartość.
Wąż posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Wąż dusiciel
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
6 m (4 pola), wspinanie 6 m, pływanie 6 m
Klasa Pancerza:
15 (+3 Zr, +2 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+5
Atak:
ugryzienie +5 wręcz (1k3+4)
Całkowity atak:
ugryzienie +5 wręcz (1k3+4)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, duszenie 1k3+4 
Specjalne cechy:
Węch
Rzuty obronne:
Wytr +4, Ref +6, Wola +2
Atrybuty:
S 17, Zr 17, Bd 13, Int 1, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +7, Pływanie +11, Spostrzegawczość +7, Ukrywanie się +10, Wspinaczka +14, Zachowanie równowagi +11 
Atuty:
Czujność, Twardość
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
2
Rozwój:
4–5 KW (średni); 6–10 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Węże dusiciele zwykle nie są agresywne i uciekają przed niebezpieczeństwem. Polują na jedzenie, ale uważają, że nie ma żadnego stworzenia na tyle dużego, by nie dało się go dusić.
Walka
Węże dusiciele polują, łapiąc zwierzynę paszczą, a następnie zaciskają na niej swe potężne sploty.
Doskonalsze łapanie (zw): wąż dusiciel, aby użyć tej zdolności, musi wpierw trafić atakiem ugryzieniem. Może następnie rozpocząć zwarcie w darmowej akcji, nie prowokując okazyjnego ataku. Jeżeli zwycięży w teście zwarcia, doprowadza do trzymania i ma prawo dusić.
Duszenie (zw): udany test zwarcia oznacza, że wąż dusiciel zadaje 1k3+4 obrażenia.
Wąż dusiciel, ogromny
 
Wielkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
11k8+14 (63 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
6 m (4 pola), wspinanie 6 m, pływanie 6 m
Klasa Pancerza:
15 (–2 rozmiar, +3 Zr, +4 naturalny), dotyk 11, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+8/+23
Atak:
ugryzienie +13 wręcz (1k8+10)
Całkowity atak:
ugryzienie +13 wręcz (1k8+10)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
doskonalsze łapanie, duszenie 1k8+10 
Specjalne cechy:
Węch
Rzuty obronne:
Wytr +8, Ref +10, Wola +4
Atrybuty:
S 25, Zr 17, Bd 13, Int 1, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +9, Pływanie +16, Spostrzegawczość +9, Ukrywanie się +10, Wspinaczka +17, Zachowanie równowagi +11 
Atuty:
Czujność, Krzepa, Skupienie na umiejętności (Ukrywanie się), Twardość 
Środowisko:
lasy w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
5
Rozwój:
12–16 KW (wielki); 17–33 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Stworzenia bardziej agresywne od swych mniejszych kuzynów – przede wszystkim dlatego, iż potrzebują większej ilości pożywienia, by przeżyć.
Żmija
 
Wąż, malutka żmija 
Wąż, mała żmija
 
Malutkie zwierzę
Małe zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
1/4 k8 (1 pw)
1k8 (4 pw)
Inicjatywa:
+7
+7
Szybkość:
4,5 m (3 pola), wspinanie 4,5 m, pływanie 4,5 m
6 m (4 pola), wspinanie 6 m, pływanie 6 m
Klasa Pancerza:
17 (+2 rozmiar, +3 Zr, +2 naturalny), dotyk 15, nieprzygotowany 14
17 (+1 rozmiar, +3 Zr, +3 naturalny), dotyk 14, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+0/–11
+0/–6
Atak:
ugryzienie +5 wręcz (1 plus trucizna)
ugryzienie +4 wręcz (1k2–2 plus trucizna)
Całkowity atak:
ugryzienie +5 wręcz (1 plus trucizna)
ugryzienie +4 wręcz (1k2–2 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
75 cm/0 cm
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
trucizna
trucizna
Specjalne cechy:
węch
węch
Rzuty obronne:
Wytr +2, Ref +5, Wola +1
Wytr +2, Ref +5, Wola +1
Atrybuty:
S 4, Zr 17, Bd 11, Int 1, Rzt 12, Cha 2
S 6, Zr 17, Bd 11, Int 1, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +6, Pływanie +5, Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +15, Wspinaczka +11, Zachowanie równowagi +11 
Nasłuchiwanie +7, Pływanie +6, Spostrzegawczość +7, Ukrywanie się +11, Wspinaczka +11, Zachowanie równowagi +11 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Finezja w broniP
Doskonalsza inicjatywa, Finezja w broniP
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1/3
1/2
Rozwój:
— 
— 
Dostosowanie poziomu:
— 
— 

 
Wąż, średnia żmija
Wąż, duża żmija
Wąż, wielka żmija
 
Średnie zwierzę
Duże zwierzę
Wielkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
2k8 (9 pw)
3k8 (13 pw)
6k8+6 (33 pw)
Inicjatywa:
+7
+7
+6
Szybkość:
6 m (4 pola), wspinanie 6 m, pływanie 6 m
6 m (4 pola), wspinanie 6 m, pływanie 6 m
6 m (4 pola), wspinanie 6 m, pływanie 6 m
Klasa Pancerza:
16 (+3 Zr, +3 naturalny), dotyk 13, nieprzygotowany 13
15 (–1 rozmiar, +3 Zr, +3 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 12
15 (–2 rozmiar, +2 Zr, +5 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+0
+2/+6
+4/+15
Atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k4–1 plus trucizna)
ugryzienie +4 wręcz (1k4 plus trucizna)
ugryzienie +6 wręcz (1k6+4 plus trucizna)
Całkowity atak:
ugryzienie +4 wręcz (1k4–1 plus trucizna)
ugryzienie +4 wręcz (1k4 plus trucizna)
ugryzienie +6 wręcz (1k6+4 plus trucizna)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
3 m/1,5 m
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
Trucizna
Trucizna
Trucizna
Specjalne cechy:
Węch
Węch
Węch
Rzuty obronne:
Wytr +3, Ref +6, Wola +1
Wytr +3, Ref +6, Wola +2
Wytr +6, Ref +7, Wola +3
Atrybuty:
S 8, Zr 17, Bd 11, Int 1, Rzt 12, Cha 2
S 10, Zr 17, Bd 11, Int 1, Rzt 12, Cha 2
S 16, Zr 15, Bd 13, Int 1, Rzt 12, Cha 2
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Pływanie +7, Spostrzegawczość +5, Ukrywanie się +12, Wspinaczka +11, Zachowanie równowagi +11 
Nasłuchiwanie +5, Pływanie +8, Spostrzegawczość +6, Ukrywanie się +8, Wspinaczka +11, Zachowanie równowagi +11 
Nasłuchiwanie +7, Pływanie +11, Spostrzegawczość +7, Ukrywanie się +3, Wspinaczka +11, Zachowanie równowagi +10 
Atuty:
Doskonalsza inicjatywa, Finezja w broniP
Doskonalsza inicjatywa, Finezja w broni
Doskonalsza inicjatywa, Bieg, Skupienie na broni (ugryzienie)
Środowisko:
bagna w klimacie umiarkowanym
bagna w klimacie umiarkowanym
bagna w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo
pojedynczo
pojedynczo
Skala Wyzwania:
1
2
3
Rozwój:
— 
— 
7–18 KW (wielki)
Dostosowanie poziomu:
— 
— 
— 

Przedstawione statystyki dotyczą każdego jadowitego węża dowolnego niemalże rozmiaru. Nie są to zwierzęta szczególnie agresywne, choć zwykle wpierw gryzą, a dopiero później uciekają.
Walka
Te węże wykorzystują jadowite ugryzienie zarówno do obrony, jak i zabijania zwierzyny.
Trucizna (zw): jadowite ugryzienie żmii ma początkowy i drugorzędny efekt taki sam – 1k6 Bd. ST rzutu obronnego zależy od rozmiaru węża, tak jak to przedstawiono w pobliskiej tabeli. ST rzutów obronnych oparto na Budowie.

Rozmiar
ST Wytr
Malutki
10
Mały
10
Średni
11
Duży
11
Wielki
14
Wielbłąd
 
Duże zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
3k8+6 (19 pw)
Inicjatywa:
+3
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
13 (–1 rozmiar, +3 Zr, +1 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 10
Bazowy atak/zwarcie:
+2/+10
Atak:
ugryzienie +0 wręcz (1k4+2*)
Całkowity atak:
ugryzienie +0 wręcz (1k4+2*)
Przestrzeń/zasięg:
3 m/1,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +6, Wola +1
Atrybuty:
S 18, Zr 16, Bd 14, Int 2, Rzt 11, Cha 4
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +5, Spostrzegawczość +5
Atuty:
Czujność, Krzepa
Środowisko:
pustynie w klimacie gorącym
Występowanie:
oswojone lub grupka (6–30)
Skala Wyzwania:
1
Rozwój:
— 
Dostosowanie poziomu:
— 

Wielbłądy słyną z tego, iż potrafią długo obywać się bez wody, przemierzając w tym czasie duże odległości.
Podane tu statystki dotyczą dromaderów, czyli wielbłądów jednogarbnych, żyjących na pustyniach w klimacie gorącym. Dromader ma około 2,1 metra wysokości i garb mierzący dalsze 30 centymetrów.
Dwugarbne wielbłądy, czyli baktriany, przystosowały się do życia na chłodniejszych skalistych obszarach. Są bardziej krępe i wolniejsze (szybkość 12 metrów), ale mają większą wartość Budowy (16).
Udźwig: w przypadku wielbłąda małe obciążenie to maksymalnie 150 kilogramów, średnie obciążenie wynosi od 150,5 do 300 kilogramów, a duże obciążenie od 300,5 do 450 kilogramów. Wielbłąd jest w stanie ciągnąć 2250 kilogramów.
Walka
* Ugryzienie wielbłąda traktuje się jak atak drugorzędny, a przez to w teście obrażeń uwzględnia się tylko połowę premii z Siły zwierzęcia.
Wieloryb
Niektóre odmiany tych morskich ssaków należą do największych znanych istot. Z drugiej strony stosunkowo małe wieloryby – jak choćby opisana dalej orka – to okrutni drapieżcy, atakujący wszystko to, co tylko dostrzegą.
Ślepowidzenie (zw): wieloryb “widzi” przedmioty i istoty w promieniu 36 metrów, a to za sprawą emitowania dźwięków o wysokiej częstotliwości, niesłyszalnych dla większości innych stworzeń. Czar cisza neguje tę zdolność. Wówczas wieloryb wykorzystuje zwykły wzrok – w zasadzie tak dobry jak ludzki.
Wstrzymywanie oddechu (zw): wieloryb może wstrzymywać oddech na liczbę rund równą wartość jego Budowy pomnożona przez 8 zanim zacznie ryzykować utonięcie.
Umiejętności: wieloryb posiada premię rasową +8 do testów Pływania wykonywanych w związku ze specjalną akcją lub uniknięciem niebezpieczeństwa. Zawsze ma też prawo w teście tej umiejętności wziąć 10, nawet jeśli coś go rozprasza lub mu zagraża. Pływając, może wykonać akcję biegu, pod warunkiem, że porusza się w prostej linii.
Wieloryb posiada premię rasową +4 do testów Nasłuchiwania i Spostrzegawczości. Traci te premie, jeśli zanegowane zostanie ślepowidzenie.


Wieloryb fałdowiec

Olbrzymie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
12k8+78 (132 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
pływanie 12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
16 (–4 rozmiar, +1 Zr, +9 naturalny), dotyk 7, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+33
Atak:
uderzenie ogonem +17 wręcz (1k8+18)
Całkowity atak:
uderzenie ogonem +17 wręcz (1k8+18)
Przestrzeń/zasięg:
6 m/4,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
ślepowidzenie 36 m, widzenie w słabym świetle, wstrzymywanie oddechu 
Rzuty obronne:
Wytr +14, Ref +9, Wola +5
Atrybuty:
S 35, Zr 13, Bd 22, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +15*, Pływanie +20, Spostrzegawczość +14*
Atuty:
Czujność, Krzepa, Twardość (2), Zawziętość 
Środowisko:
wody w klimacie gorącym
Występowanie:
pojedynczo
Skala Wyzwania:
6
Rozwój:
13–18 KW (olbrzymi); 19–36 KW (kolosalny)
Dostosowanie poziomu:
— 

Te statystyki dotyczą żywiącego się planktonem wieloryba o długości od 9 do 18 metrów – a więc na przykład humbaka, płetwala błękitnego czy długopłetwca.
Te ogromne stworzenia są zdumiewająco łagodne. Jeśli się je dręczy lub prowokuje, z równym prawdopodobieństwem poddadzą się, co uciekną.


Wieloryb kaszalot

Olbrzymie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
12k8+87 (141 pw)
Inicjatywa:
+1
Szybkość:
pływanie 12 m (8 pól)
Klasa Pancerza:
16 (–4 rozmiar, +1 Zr, +9 naturalny), dotyk 7, nieprzygotowany 15
Bazowy atak/zwarcie:
+9/+33
Atak:
ugryzienie +17 wręcz (4k6+12)
Całkowity atak:
ugryzienie +17 wręcz (4k6+12) oraz uderzenie ogonem +12 wręcz (1k8+6)
Przestrzeń/zasięg:
6 m/4,5 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
ślepowidzenie 36 m, widzenie w słabym świetle, wstrzymywanie oddechu 
Rzuty obronne:
Wytr +15, Ref +9, Wola +6
Atrybuty:
S 35, Zr 13, Bd 24, Int 2, Rzt 14, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +15*, Pływanie +20, Spostrzegawczość +14* 
Atuty:
Czujność, Doskonalszy atak naturalny (ugryzienie), Krzepa, Twardość, Zawziętość 
Środowisko:
wody w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo lub grupa (6–11)
Skala Wyzwania:
7
Rozwój:
13–18 KW (olbrzymi); 19–36 KW (kolosalny)
Dostosowanie poziomu:
— 

Stworzenia zwane również potwalami, mające do 18 metrów długości. Żywią się ogromnymi kałamarnicami.


Orka

Wielkie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
9k8+48 (88 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
pływanie 15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
16 (–2 rozmiar, +2 Zr, +6 naturalny), dotyk 10, nieprzygotowany 14
Bazowy atak/zwarcie:
+6/+22
Atak:
ugryzienie +12 wręcz (2k6+12)
Całkowity atak:
ugryzienie +12 wręcz (2k6+12)
Przestrzeń/zasięg:
4,5 m/3 m
Specjalne ataki:
— 
Specjalne cechy:
ślepowidzenie 36 m, widzenie w słabym świetle, wstrzymywanie oddechu 
Rzuty obronne:
Wytr +11, Ref +8, Wola +5
Atrybuty:
S 27, Zr 15, Bd 21, Int 2, Rzt 14, Cha 6
Umiejętności:
Nasłuchiwanie +14*, Pływanie +16, Spostrzegawczość +14* 
Atuty:
Bieg, Czujność, Krzepa, Twardość 
Środowisko:
wody w klimacie zimnym
Występowanie:
pojedynczo lub stado (6–11)
Skala Wyzwania:
5
Rozwój:
10–13 KW (wielki); 14–27 KW (olbrzymi)
Dostosowanie poziomu:
— 

Agresywne stworzenia mierzące około 9 metrów długości, żywiące się rybami, głowonogami, fokami oraz innymi wielorybami.
Wilk
 
Średnie zwierzę
Kostka Wytrzymałości:
2k8+4 (13 pw)
Inicjatywa:
+2
Szybkość:
15 m (10 pól)
Klasa Pancerza:
14 (+2 Zr, +2 naturalny), dotyk 12, nieprzygotowany 12
Bazowy atak/zwarcie:
+1/+2
Atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k6+1)
Całkowity atak:
ugryzienie +3 wręcz (1k6+1)
Przestrzeń/zasięg:
1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki:
przewracanie
Specjalne cechy:
węch, widzenie w słabym świetle
Rzuty obronne:
Wytr +5, Ref +5, Wola +1
Atrybuty:
S 13, Zr 15, Bd 15, Int 2, Rzt 12, Cha 6
Umiejętności:
Ciche poruszanie się +3, Nasłuchiwanie +3, Spostrzegawczość +3, Sztuka przetrwania +1*, Ukrywanie się +2 
Atuty:
TropienieP, Skupienie na broni (ugryzienie)
Środowisko:
lasy w klimacie umiarkowanym
Występowanie:
pojedynczo, para lub sfora (7–16)
Skala Wyzwania:
1
Rozwój:
3 KW (średni); 4–6 KW (duży)
Dostosowanie poziomu:
— 

Żyjący w sforach (tzw. watahach) drapieżnicy, okryci złą sławą z racji zażartości i sprytu.
Walka
Wilki zwykle stosują taktykę odwracania uwagi wroga – gdy część sfory to właśnie czyni, reszta otacza ofiary i atakuje je z flanki lub z tyłu.
Przewracanie (zw): wilk, któremu powiedzie się atak ugryzieniem, może spróbować przewrócić przeciwnika (modyfikator testu +1) w akcji darmowej, nie wykonując ataku dotykowego i nie prowokując ataku okazyjnego. Jeżeli próba się nie powiedzie, wróg nie ma prawa zareagować i próbować przewrócić wilka.
Umiejętności: * wilk posiada premię rasową +4 do testów Sztuki przetrwania, gdy tropi za pomocą węchu.
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