
Dodatek I 
Parszywa Dwudziestka 

Czyli 20 innych śmiałków gotowych ruszyć na poszukiwanie Mordheim 

 

1 Regnar Ugrinson – krasnoludzki inżynier 

„Jo, synek… podupałbyś w grubie tyż miołbyś druk!” 

Profesja: Inżynier, Poprzednia profesja: Górnik 

Cechy Główne 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

38 42 44 54 18 53 40 12 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 16 4 5 3 0 1 0 

Umiejętności: nawigacja, opieka nad zwierzętami, rzemiosło (górnictwo +10), 

spostrzegawczość +10, powożenie +10, wspinaczka, wycena, czytanie i pisanie, nauka 

(inżynieria, mechanika), rzemiosło (rusznikarstwo), wiedza (krasnoludy +10), znajomość 

języka (khazalid +10, staroświatowy) 

Zdolności: krasnoludzki fach, krzepki, odporność na magię, odwaga, widzenie w ciemności, 

zapiekła nienawiść, artylerzysta, niezwykle odporny, broń specjalna (dwuręczna, 

mechaniczna, palna) 

Wygląd: Dojrzale wyglądający krasnolud o ciemnej, siwiejącej już brodzie i małych, 

podejrzliwych oczach. Cały czas mruczy coś pod nosem, wydaje się trochę oderwany od 

rzeczywistości.  

Charakter: Regnar to stary krasnoludzki inżynier, który po latach pracy w kopalni 

zdecydował, że trzeba zająć się czymś więcej, skoro kopalnie nie są już w stanie go 

zaskoczyć. Odżyła w nim krew wojowniczych przodków, lecz do tej pory nie miał jak 

wykorzystać swych umiejętności – nie zna się na walce. Khazad zazwyczaj jest bardzo 

marudnym, zamkniętym w sobie typem, kopalnia raczej nie rozwija talentów towarzyskich. 

Zmienia się to choć trochę przy wieczornym ogniu, nad „achtelką” (butelką wódki) górnicze 

serce może się trochę otworzyć. Nie można mu za to odmówić odwagi. 

Do czego może się przydać: Trudno o lepszego fachowca od wydobycia – jeśli bohaterowie 

planują zaopiekować się klejnotami, o których słyszeli, on je wydobędzie. Zna się na 

mechanizmach, możemy więc założyć, że naprawi bez problemu lżejsze awarie wozów – 

powiedzmy, że ma 40% szans na postawienie na koła każdego furgonu. No i najważniejsze, 

krasnolud potrafi obsługiwać opisane niżej działo: 

 

Falkonet: Niewielkich rozmiarów działo polowe, o sporej sile ognia. Może być ciągnięty na 

niewielkiej lawecie przez jednego konia albo niesione przez trzech ludzi – dwóch niesie lufę 

(po 5 ładunków), jeden łoże (4 ładunki). Można je załadować kulą armatnią albo kartaczem. 

Celny strzał to praktycznie natychmiastowy zgon tego, w co trafi kula, albo okaleczenie ludzi 

odłamkami kartacza. Mimo kłopotliwego transportu, może być niezastąpiony w polowaniu na 

grubego zwierza. 

 



2 Gregor Hoffer – bezproblemowy medyk 

„Spokojnie, jest szansa, że ta woda jest czysta, operacja może się udać” 

Profesja: Medyk, Poprzednia profesja: Cyrulik 

Cechy Główne 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

29 28 30 40 52 69 68 45 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 13 3 4 4 0 1 0 

Umiejętności: plotkowanie +10, wiedza (Imperium), znajomość języka (staroświatowy, 

tileański, klasyczny), czytanie i pisanie +10, przekonywanie, rzemiosło (aptekarstwo +10), 

spostrzegawczość +10, targowanie, leczenie, nauka (anatomia), warzenie trucizn 

Zdolności: odporność psychiczna, szczęście, charyzmatyczny, chirurgia, błyskotliwość, 

odporność na choroby, ogłuszanie 

Wygląd: Mężczyzna przed trzydziestką o przedwcześnie siwiejących włosach. Twarz ma 

jasną, otwartą, budzącą zaufanie. Rzadko okazuje silniejsze emocje, nie jest osobą, która 

mnoży problemy – dopóki sprawy nie przybiorą fatalnego obrotu, będzie co najwyżej lekko 

strapiony. Stara się być nawet opiekuńczy. 

Charakter: Pola bitew często robią z chirurgów nieczułe roboty. Lata zszywania rannych nie 

uniewrażliwiło Gregora na jęki rannych, ale coś z robota jednak posiadł – wie, że jeśli coś 

idzie nie tak, tylko spokój może wszystkich ocalić. Trudno wywołać w nim jakąkolwiek 

silniejszą  niż skrzywienie się reakcję. Poza tym to całkiem sympatyczny mężczyzna. 

Do czego może się przydać: To oczywiste, do leczenia. Profesjonalista, zaznajomiony                

z trudnymi warunkami pól bitew, nie straci zimnej krwi. Zszyje rannych, wyleczy biegunkę,     

a i nogę utnie, jeśli trzeba. 

 

3 Artur „Leniwy” Friedmann – kapitan najemników 

„Myślicie, że ja nigdy nie byłem w żadnym takim zagajniku na zadupiu jak ten?” 

Profesja: Weteran, Poprzednia profesja: Żołnierz 

Cechy Główne 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

50 32 50 42 44 29 40 32 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 16 5 4 4 0 0 0 

Umiejętności: plotkowanie +10, wiedza (Imperium +20), znajomość języka (staroświatowy), 

hazard +10, opieka nad zwierzętami, jeździectwo, unik +10, zastraszanie +10, mocna głowa, 

sekretny język (bitewny), spostrzegawczość 

Zdolności: broń specjalna (dwuręczna, palna, parująca), morderczy atak, ogłuszanie, szybkie 

wyciągnięcie, silny cios, twardziel, bardzo silny, błyskawiczne przeładowanie, niezwykle 

odporny 

Wygląd: Blondwłosy, krótko ostrzyżony mężczyzna o nieprzyjemnym uśmiechu. Chudy, 

żylasty, pozbawiony jednego ucha – dziecię wojen. Porusza się dość „leniwie”, jego ruchy 

wyglądają na robione od niechcenia, spina się tylko w sytuacjach zagrożenia. Sprawia 

wrażenie człowieka, który niejedno przeszedł i gotów jest przejść drugie tyle. 

Charakter: Leniwy to dowódca małego oddziału, który zdezerterował z armii Strilandu i zajął 

się wpierw maruderstwem, a następnie wojaczką na własną rękę. On i jego ludzie to zgraja 

rzezimieszków niewiedzących ,co to karność, ale za to doświadczonych i szybko 

dostosowujących się do sytuacji.   



Do czego może się przydać: Ochrona konwoju, rabunek po drodze, obalenie znalezionej 

gorzałki, znaczne zwiększenie siły ognia oddziału. Oddział Leniwego wie, co to 

niesprzyjające warunki – pierwsze 10% kar do morale z każdego źródła (głód, pragnienie, 

forsowny marsz, strach) nie robi na nich wrażenia. 

 

Ludzie Leniwego: 4 strzelców (*) i 2 halabardników (**) - żołnierze 

Cechy Główne 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

33*/43** 33**/43* 43 34 35 26 30 27 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 14 4 3 4 0 0 0 

Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium +10), znajomość języka (staroświatowy), 

hazard, opieka nad zwierzętami, jeździectwo, unik, zastraszanie 

Zdolności: broń specjalna (palna*/dwuręczna**), morderczy atak**, błyskawiczne 

przeładowanie*, ogłuszanie**, strzał precyzyjny*, szybkie wyciągnięcie, strzał mierzony*, 

silny cios**, twardziel, bardzo silny 

 

4 Vittorio Scozzi – tileański kondotier 

Profesja: Sierżant, Poprzednia profesja: najemnik 

„Baczność! Prawy wachlarz! I gówno mnie obchodzi, że to będzie przez tamto bajoro, 

wykonać!” 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: plotkowanie +10, wiedza (Imperium, Tilea), znajomość języka (staroświatowy, 

tileański +10), targowanie, hazard, jeździectwo +10, sekretny język (bitewny +10), 

spostrzegawczość +10, unik +10, dowodzenie, nauka (strategia/taktyka), zastraszanie 

Zdolności: charyzmatyczny, opanowany, silny cios, rozbrajanie, ogłuszanie, bijatyka, 

obieżyświat, strzał mierzony 

Wygląd: Młodzieniec o oliwkowej cerze i śmiałych, odważnych oczach. Dryg wojskowy ma 

wpojony tak głęboko, że sprawia on u niego naturalne wrażenie. Zarówno ubiór, melodyjny 

akcent, jak i żywa gestykulacja nieomylnie wskazują na Tileańczyka 

Charakter: Zuchwały najemnik, który szybko zrobił karierę i który wierzy, że ma cały świat        

u stóp. Trzeba mu przyznać, jest bystry i ma sporo talentu w ustawianiu ludzi na 

odpowiednich miejscach. Trochę służbista. Jego ludzie to zgrany oddział zaprawionych w 

bojach najemników, ale to ich pierwsza wizyta w Imperium, bagnisty teren to dla nich 

niespodzianka. 

Do czego może się przydać: Ochrona, warta, obstawa. Najemnicy słuchają rozkazów pilniej 

niż słów Sigmara i można na nich polegać, choć w bagnistym Martwym Lesie mogą nie 

sprawdzić się tak dobrze, jak w rodzinnej Tilei. Na przednią straż na pewno się nie nadadzą, 

za to nigdy nie zasną na warcie, nie rozerwą szyku, nie stracą zimnej krwi. Dodatkowo, jeśli 

mają swego dowódcę w zasięgu wzroku i słuchu, mogą używać do testów jego SW. 

Cechy Główne 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

46 34 41 40 48 45 53 62 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 13 4 4 4 0 0 0 



Ludzie Vittoria: 6 najemników 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium, Tilea) znajomość języka (staroświatowy, 

tileański), opieka nad zwierzętami, targowanie, jeździectwo, sekretny język (bitewny), 

przeszukiwanie, unik 

Zdolności: błyskawiczne przeładowanie, silny cios, szybkie wyciągnięcie, strzał mierzony, 

strzelec wyborowy, niezwykle odporny 

 

5 Anna Weingart – bardzo pożyteczna służka 

„Tak, panie, już to zrobiłam!” 

Profesja: Paź 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: plotkowanie +10, wiedza (Imperium), znajomość języka (staroświatowy +10), 

czytanie i pisanie, gadanina, nauka (genealogia/heraldyka), przeszukiwanie, targowanie, 

spostrzegawczość, wycena 

Zdolności: etykieta, opanowanie, charyzmatyczny, obieżyświat, błyskotliwość, bardzo szybki 

Wygląd: Sprawna i gibka dziewczyna o chłopięcej urodzie i pociągłych, szlacheckich 

dłoniach. Ma przyjemne, wesołe usposobienie i często się uśmiecha. Ma wspaniały zwyczaj 

troszczenia się o to, o co nikomu nie chce się troszczyć. 

Charakter: Córka zubożałego szlachcica, która własną pracą zapewniła sobie należyty byt. 

Mimo niełatwego startu, jej zawziętość i pracowitość pozwoliły jej nie stoczyć się jak jej 

ojciec. Nie wydaje się, żeby straciła na zostaniu służącą – po śmierci jej ostatniego pana miała 

już tak wspaniałą opinię, że sam margrabia Schurz wziął ją na utrzymanie. 

Do czego może się przydać: Efekty pracy Anny na początku są niezauważalne, lecz po jakimś 

czasie trudno się bez niej obyć. To odprężające wiedzieć, że po całym dniu marszu ktoś inny 

przyszyje odpruty guzik od płaszcza, że rano koszula będzie sucha, że ktoś zatroszczy się          

o to, by rano było czym przemyć twarz. Anna jest w stanie podwyższyć morale o 25% 

osobom, którym usługuje (do 5 osób), a za sprawą samej swej obecności– całemu oddziałowi 

o 10%, chyba że spadnie ono poniżej zera – gdy jest się przerażonym, trudno sprawiać miłe 

wrażenie. Oprócz tego może sprawić, że dwa dni forsownego marszu nie przyniosą 

oddziałowi żadnych kar. 

 

Cechy Główne 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

39 50 38 40 39 29 28 24 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 12 3 4 4 0 0 0 

Cechy Główne 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

25 31 27 35 46 52 45 55 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 11 2 3 5 0 0 0 



6 Felix Lotz – bard z zapędami na poszukiwacza przygód 

„Cholera! Mam nadzieję, że w balladzie to będzie brzmiało lepiej!” 

Profesja: Bard, Poprzednia profesja: cyrkowiec 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: plotkowanie +20, wiedza (Imperium +10), znajomość języka (staroświatowy 

+10, eltharin, bretoński), kuglarswo (muzykalność, śpiew, ), opieka nad zwierzętami, 

przekonywanie +10, spostrzegawczość +10, gadanina, brzuchomówstwo, czytanie i pisanie,  

Zdolności: przemawianie, naśladowca, szybki refleks, etykieta, charyzmatyczny, szczęście 

Wygląd: W pierwszym wrażeniu wydaje się być śmiałym mężczyzną o spojrzeniu weterana, 

lecz dobry obserwator zrozumie, że chłopak nadrabia miną. Nie traci jednak rezonu i zdaje 

się, że całą wyprawę traktuje jako niezwykłą przygodę. Nawet jeśli się boi, to rzadko to po 

nim widać, nie wypada z roli. 

Charakter: Felix jest trubadurem o całkiem wysokiej pozycji w środowisku dworskich 

minstreli. Wydaje się, że zawdzięcza to bardziej aparycji niż talentowi muzycznemu – trzeba 

przyznać, Felix ma pewien dar, dzięki któremu łatwo zjednuje sobie ludzi – na tym w końcu 

polega jego zawód prawda?  

Do czego może się przydać: Potrafi dobierać słowa, dostosować poczucie humoru do 

słuchaczy, podnieść na duchu, gdy trzeba. Za to mu płacą. Dodaje 20% do morale oddziału. 

Zawsze, dopóki tylko żyje. No, może tylko 10% kiedy jest nieprzytomny. 

 

7 Jakob Ringel i synowie – rodzinna firma przewozowa o odpowiedniej renomie 

„To ma być wyboista droga? A w Kislevie był waćpan kiedyś?” 

Profesja: Woźnica (Jakob* i jego ludzie) 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: plotkowanie +10*, wiedza (Imperium), znajomość języka (staroświatowy, 

kislevski), leczenie, jeździectwo*, nawigacja, opieka nad zwierzętami, targowanie, powożenie 

+10, sekretne znaki (łowców), spostrzegawczość 

Zdolności: broń specjalna (palna), szybkie wyciągnięcie, obieżyświat, szybki refleks, geniusz 

arytmetyczny*, błyskotliwość* 

Wygląd: Ojciec to bardzo rzeczowy mieszczanin o surowej twarzy. Jego ludzie również 

wydają się bardzo fachowi – milczący, uważni, opanowani. Największe wrażenie sprawiają 

jednak ich wozy – zadbane, porządne i pancerne jak trzecia chorągiew Middenlandu.  

Charakter: Stary Ringel to znany w całej prowincji zawodowiec, spadkobierca interesu 

dziadka. Jego rodzina wytwarza i prowadzi powozy dla trzech elektorów – głównie pancerne 

furgony. Jakob zna swoją wartość i na tak ekstremalnej wyprawie czuje się jak odpowiedni 

człowiek na właściwym miejscu. Trudno zbić go z pantałyku, a jego ludzie przestrzegają 

poleceń nawet w najbardziej kryzysowej sytuacji. 

Cechy Główne 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

31 41 29 28 45 45 42 69 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 12 2 2 4 0 0 0 

Cechy Główne 

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

32 45 31 34 40 35/40* 40 43 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 12 3 3 4 0 0 0 



Do czego może się przydać: Jego wozy to pewny sprzęt, nie psują się tak łatwo – jeśli wóz 

Ringela miałby ulec uszkodzeniu, to za pierwszym razem nic się nie dzieje. Dodatkowo jego 

ludzie mieli już do czynienia z napadami – mogą za darmo powtórzyć każdy test powożenia. 

 

8 Iwan, Stiepan, Wołodia i Misza Tokarij  – banda kislevskich koniokradów 

„Hałła! Hałła!” 

Profesja: Najemnik, Poprzednia profesja: Kozak kislevski 

 

Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium, Kislev +10), znajomość języka 

(staroświatowy, kislevski), targowanie +10, mocna głowa, przeszukiwanie, spostrzegawczość, 

sztuka przetrwania, unik, opieka nad zwierzętami, jeździectwo +20, pływanie 

Zdolności: broń specjalna (dwuręczna), morderczy atak, czuły słuch, strzelec wyborowy, 

błyskawiczne przeładowanie, strzał mierzony, szybkie wyciągnięcie 

Wygląd: Patrząc na Kislevczyka ma się wątpliwości, czy to aby on będzie się bał potwora, 

czy raczej potwór jego. Chudy, drobny, żylasty mężczyzna sprawia wyjątkowo dzikie 

wrażenie, podobnie jak jego ludzie. Łączące ich wszystkich małe oczy o złośliwym wyrazie, 

uważnie taksujące wszystkich rozmówców są jakieś… niepokojące. 

Charakter: Odważni jeźdźcy ungolskich stepów, urodzeni w siodle, całe życie kradnący, 

ekhm, to znaczy handlujący końmi. Wszyscy pochodzą z bardzo daleka, cud, że w ogóle 

znają choć trochę staroświatowy. Są dosyć zamkniętą grupą i raczej nie trzymają się blisko 

reszty oddziału –olbrzymie różnice kulturowe widać na pierwszy rzut oka. 

Do czego mogą się przydać: Ungołowie mogliby nie schodzić z koni. Mogą powtórzyć każdy 

test jeździectwa, nie otrzymują kar za strzelanie z łuku w czasie jazdy i nigdy nie okulawią 

koni. Nawykli do stepowych trudów mają własne sposoby na głód – przez trzy dni mogą nie 

pobierać swoich racji, wzorem Mongołów potrafią odżywiać się krwią swoich koni (mała 

rana na karku, nie są przez to nawet spowolnieni). Po czterech dniach przerwy mogą 

powtórzyć tę sztukę. Ich konie żywią się trawą, w ogóle nie potrzebują obroku. Banda 

pochodzi z bardzo odległych stron, trudno się z nią dogadać i zawsze zachowają dużą 

niezależność, nie posłuchają wszystkich rozkazów. Dodatkowo budzą spore obawy 

wszystkich ludzi graczy, obniżają o 5% morale oddziału. 

 

9 Klemens Kirch – łowca nagród z długoletnim stażem 

„Za sprawiedliwość, bratku! I za dukat, co jak słońce złoty!” 

Profesja: Łowca nagród, Poprzednia profesja: Ochroniarz  

 

Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium), znajomość języka (staroświatowy), 

przeszukiwanie, skradanie się, śledzenie, tropienie, spostrzegawczość +10, sztuka 

przetrwania, zastraszanie +10, unik 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

47 50 41 38 42 24 26 22 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 13 4 3 4 0 0 0 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

46 45 46 39 49 31 26 33 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 15 4 3 4 0 0 2 



Zdolności: szósty zmysł, szczęście, broń specjalna (unieruchamiająca, parująca, rzucana), 

strzał mierzony, silny cios, strzelec wyborowy, wędrowiec, bardzo silny, bijatyka, ogłuszanie, 

szybkie wyciągnięcie 

Wygląd: Wychudły, żylasty człowiek o szpakowatych włosach i stalowych oczach, które 

widziały niejedno. Bardzo otwiera się przy alkoholu, na co dzień raczej mrukliwy typ.  

Charakter: Klemens to łowca nagród, pracujący w zawodzie już ponad dwie dekady. Powoli 

robi się za stary na tę robotę, wciąż jednak dobrze mu się powodzi. Chodzą plotki, że po 

prostu ma nosa do niektórych spraw… 

Do czego może się przydać: Całkiem uniwersalny zbrojny, mogący poszczycić się jednym, 

bardzo pomocnym w kryzysowych sytuacjach darem. Klemens ma nosa. Wydaje się, że 

czasami przewiduje, że coś się wydarzy… Zawsze, nawet w najbardziej niespodziewanej 

zasadzce Klemens w momencie rzucania na inicjatywę ma już w rękach broń. Oprócz tego, 

raz w ciągu ekspedycji BG mogą zadeklarować, że właśnie w tej chwili Klemens ma 

inicjatywę i wykonuje swoją turę. Czas staje dopóki nie skończy. Nie wiem, może coś właśnie 

urywa BG głowę? Jeśli skorzystają z tej zdolności ma 10 sekund by, strzelić, kogoś 

odepchnąć, uchylić się itd. 

 

10 Marcus Meisner – doświadczony podróżnik i historyk Ostermarku 

„Spójrzcie, oto macie przed sobą księgę. Widzicie? Takie właśnie krzewy hodowali Ostagoci 

przy każdej chacie. Fakt faktem, w tych warunkach trochę zdziczały, ale nas interesuje to, że 

nadal są jadalne. Bon apetit!” 

Profesja: Uczony, Poprzednia profesja: Przepatrywacz 

 

Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium +20, Tilea, Estalia), znajomość języka 

(staroświatowy +20, klasyczny +10, Tileański), jeździectwo, nawigacja, opieka nad 

zwierzętami, przeszukiwanie, spostrzegawczość +10, sztuka przetrwania, tropienie, czytanie i 

pisanie, nauka (historia, archeologia, genealogia/heraldyka, sztuka, runy), wycena 

Zdolności: błyskotliwość, niezwykle odporny, opanowanie, wyczucie kierunku, poliglota 

Wygląd: Uczony, czujący się świetnie w traperskich butach i w kapeluszu o szerokim rondzie 

to nieczęsty w Imperium widok. Kryształowe okulary o okrągłych szybkach i nienaganne 

maniery mieszają się w jego wizerunku z zaciętym wyrazem twarzy, praktycznym strojem, 

płaszczem zaimpregnowanym setkami warstw kurzu z gościńca. 

Charakter: W dzisiejszym świecie tego mężczyznę określilibyśmy pewnie mianem odkrywcy 

i archeologa. W swej dość długiej karierze brał już udział w kilku wyprawach do Kataju, 

zwiedził i zbadał Sylwańskie zamki,  na zlecenie Imperatora zajmował się nawet relikwiami 

po Sigmarze – jeden z niewielu w Starym Świecie historyk-praktyk, potrafiący wyczytać z 

ruin równie wiele, co inni – z ksiąg. Jeśli ekspedycja się powiedzie, zostanie zapamiętany na 

wieki. 

Do czego może się przydać: Przy penetrowaniu ruin Mordheim wiedza Markusa może być 

niezastąpiona. Za każdym razem, gdy BG natrafią na pozostałości dawnej cywilizacji, przy 

pomocy Markusa znajdą w niej co najmniej dwa razy więcej interesujących rzeczy, Marcus 

wie, gdzie należy ich szukać. Archeolog ma też świetną pamięć i BG mają za jego 

pośrednictwem dostęp do wiedzy akademickiej, wystarczy zadawać odpowiednie pytania. 

Oprócz tego, można się po nim spodziewać, że trudy drogi nie są mu obce i nie będzie 

wstrzymywał pochodu – nie zrozum mnie źle, nie jest żadnym Indianą Jonesem, ma swoje 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

35 38 34 50 28 73 44 46 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 13 3 5 4 0 0 0 



lata i na pewno nie będzie się pchał do walki, ale nie trzeba będzie na niego uważać, jak na 

zwyczajnego uczonego. 

 

11 Kurt Langbein – boso przez Stary Świat 

„Ech, widzi pan, po prostu w podróży trzeba być elastycznym. Inaczej się będzie sztywnym.” 

Profesja: Włóczykij 

 

Umiejętności: plotkowanie +10, wiedza (Imperium +10, Kislev +10, Estalia +10, Tilea +10), 

znajomość języka (staroświatowy), kuglarstwo (gawędziarstwo, śpiew), sekretne znaki 

(łowców), spostrzegawczość, nawigacja, sekretny język (łowców), skradanie się, sztuka 

przetrwania, pływanie 

Zdolności: wędrowiec, obieżyświat, wyczucie kierunku, bardzo szybki, krzepki 

Wygląd: Szary, niczym nie wyróżniający się traper, włóczęga. Gdybyś minął go na ulicy, na 

pewno nie zwróciłbyś na niego najmniejszej uwagi. A jednak ten właśnie człowiek jest chyba 

największym wędrowcem Starego Świata, wiecznym włóczykijem. Choć brzmi to 

niewiarygodnie, człowiek ten zwiedził Kislev, Bretonię, Tileę a wkrótce pewnie okaże się, że 

doszedł pieszo do nowego świata. 

Charakter: Może właśnie na tym polega jego sekret? Że jego zdolności są skryte, ciche, 

niezauważalne. Pod tą szarą fizjonomią kryje się człowiek o całkiem miłym usposobieniu, 

niezwykłym uporze i olbrzymiej, choć niepozornej mądrości – mądrości przebytych dróg. 

Do czego może się przydać: Kurt nie posiada żadnych spektakularnych talentów. Mimo 

swego fachu nie nadaje się na zwiadowcę, przewodnika, motywatora. Nie potrafi 

przekazywać swojej wiedzy dalej, nie pomaga innym w wędrówce. Ale jest i można liczyć, że 

cały czas będzie w karawanie, choćby nie wiem co się stało, zawsze będzie jeden człowiek na 

którym można polegać – to on ma największe szanse na przeżycie wyprawy. Kurt dysponuje 

trzema punktami przeznaczenia. 

 

12 Lukas Schneck – kwatermistrz I korpusu zwiadu Ostermarku 

„Wojsko składa się zasadniczo z dwóch rzeczy: z czekania i śpieszenia się. A ja jestem od 

tego, żeby ogarnąć kto, kiedy, co ma robić…” 

Profesja: Urzędnik, Poprzednia profesja: Zarządca 

 

Umiejętności: plotkowanie +10, wiedza (Imperium +20), znajomość języka (staroświatowy 

+10), czytanie i pisanie +10, dowodzenie +10, nawigacja, jeździectwo, nauka (prawo +10, 

geografia, matematyka, historia), opieka nad zwierzętami, przekonywanie +10, 

spostrzegawczość +10, gadanina, targowanie, wycena, targowanie 

Zdolności: geniusz arytmetyczny, przemawianie, łotrzyk, krasomówstwo, intrygant, żyłka 

handlowa, błyskotliwość, charyzmatyczny 

Wygląd: Trzydziestokilkuletni brunet o zamyślonej, posępnej twarzy, wciąż pogrążony w 

myślach, wciąż wnikliwie obserwujący wszystko dookoła. Kiedy się nad czymś zastanawia, 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

38 43 39 36 46 38 34 41 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 12 3 3 5 0 0 3 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

35 31 41 40 29 59 43 51 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 12 4 4 4 0 0 0 



marszczy brwi. Przez czoło przebiegają mu więc dwie szerokie bruzdy. Mimo wrażenia 

oderwania od rzeczywistości jest bardzo rzeczowy, konkretny, miły nawet. 

Charakter: Zdolny organizator o szybkim umyśle, zaznajomiony z panującym na wojnie 

zamętem. Umiarkowany służbista, bardzo poważnie traktuje swe obowiązki, choć nie boi się 

złamać regulaminów, kiedy przyczyni się to do czegoś dobrego – i przykładowo zabrać trochę 

więcej rzeczy niż teoretycznie może pomieścić wóz.  

Do czego może się przydać: Gracze dzięki niemu nie muszą się martwić o sprzęt – Lukas 

zadba, by wszystko było dobrze zabezpieczone przed wilgocią, nie zgubiło się i działało, o ile 

tylko na każdy wóz, którym się opiekuje, będzie miał do dyspozycji człowieka, słuchającego 

jego rozkazów. Każdy wóz dzięki niemu zabierze 10 ładunków więcej. Dodatkowo, raz w 

czasie ekspedycji może sięgnąć do swych awaryjnych zapasów i nieoczekiwanie dać drużynie 

odrobinę tego, czego akurat potrzebuje (kilka racji jedzenia, wody, odpowiednie środki 

opatrunkowe, amunicja i tym podobne. 

 

13 Hans-Jürgen Staab – dowódca garnizonu margrabiego Schurza 

„No chłopaki, bardziej żałosnej bandy idiotów moje oczy jeszcze nie widziały, a widziały już 

wielu idiotów… No, ale nie martwcie się, macie dużo czasu by zmądrzeć!” 

Profesja: Weteran, Poprzednia profesja: żołnierz 

 

Umiejętności: plotkowanie +10, wiedza (Imperium +20), znajomość języka (staroświatowy), 

hazard +10, opieka nad zwierzętami, jeździectwo, unik +10, zastraszanie +10, mocna głowa, 

sekretny język (bitewny), spostrzegawczość 

Zdolności: broń specjalna (dwuręczna, parująca), morderczy atak, ogłuszanie, szybkie 

wyciągnięcie, silny cios, twardziel, bardzo silny, błyskawiczne przeładowanie, niezwykle 

odporny 

Wygląd: Żylasty mężczyzna w średnim wieku. Bywały człek dostrzeże, że jest oficerem, 

który ciężko zapracował na swoją pozycję, dowódcą z prawdziwego zdarzenia – 

charakterystyczna łysina w miejscach, gdzie uciska hełm, różne umięśnienie rąk. To nie oficer 

mówiący „na przód!”, to dowódca mówiący „za mną!”.  

Charakter: Żołnierz, który przeżył wystarczająco wiele, by dorobić się oficerskich pagonów. 

Nie ma żadnego wykształcenia, żadnej wiedzy teoretycznej. Ma za to mnóstwo 

doświadczenia. Dowodzi bandą chłopaków z poboru, których raczej nie można określić 

mianem oddziału – kompletny brak doświadczenia bojowego. Przeszli natomiast szkolenie 

pod okiem weterana, który wiedział dobrze, czego może ich nauczyć już teraz, a czego muszą 

nauczyć się sami. 

Do czego może się przydać: Hans jest weteranem w pełnym tego słowa znaczeniu. Wie 

wszystko, co przydaje się wiedzieć wojakowi, a o czym nawet nie warto tu wspominać: jak 

zawiązać onucę tak, by nie obcierała, czym naoliwić blachy, by nie zżarła ich nawet 

najbardziej drapieżna rdza, jak maszerować tak, by się nie zmęczyć. Hans nigdy nie dostanie 

żadnych kar za trudy podróży i zdarzenia losowe, którym może zapobiec doświadczenie (a 

więc za np. głód już tak). Natomiast jego chłopaki, choć nie przedstawiają dużej wartości 

bojowej, przyzwyczajeni są do ciężkiej pracy i znakomicie nadają się do wszelkich robót – od 

przeładowania wozów nawet do wybudowania mostu. 

 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

45 40 43 47 38 39 50 38 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 15 4 4 4 0 0 0 



Ludzie Hansa (12): 

Profesja: Ochotnik 

 

Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium), znajomość języka (staroświatowy), opieka 

nad zwierzętami, powożenie, przeszukiwanie, spostrzegawczość, sztuka przetrwania, unik, 

rzemiosło (różnie) 

Zdolności: broń specjalna (dwuręczna), silny cios 

 

14 Henrich von Rowohlt – kawaler II chorągwi Averlandu 

„Aver!!!” 

Profesja: Rycerz, Poprzednia profesja: Giermek 

 

Umiejętności: plotkowanie +10, wiedza (Imperium), znajomość języka (staroświatowy +20, 

klasyczny), jeździectwo +10, nauka (genealogia/heraldyka +10, strategia/taktyka), opieka nad 

zwierzętami, przekonywanie, tresura, unik +10, spostrzegawczość, sekretny język (bitewny) 

Zdolności: broń specjalna (kawaleryjska, dwuręczna, korbacze), etykieta, silny cios, urodzony 

wojownik, krzepki 

Wygląd: Dumnie wyglądający szlachcic o wesołym, otwartym wejrzeniu. Cechują go dość 

swobodne jak na szlachcica maniery i chorobliwe poczucie honoru – Averlandczyk pełną 

gębą. Głos chyba nawykł mu do pola bitwy i przyłbicy, wszystkie jego słowa są głośne, 

tubalne, doniosłe. 

Charakter: Kawaler jest otwartym, szczerym człowiekiem, przyzwyczajonym bardziej do 

siodła niż do dworu. To jego pierwsza podróż poza spokojny Averland, pełen jest nadziei, 

ideałów i zasad wpajanych mu od dziecka – niełatwo będzie je wykorzenić. 

Do czego może się przydać: Dosłownie rzecz ujmując, rycerz ma niesamowitą siłę przebicia. 

W bezpośrednim natarciu jego szarża jest niepowstrzymana, krew z krwi Siggurda. Fakt 

faktem, szarża w Martwym Lesie czasem będzie niemożliwa do wykonania. Poza tym, rycerz 

wydaje się być najbardziej krystalicznym człowiekiem oddziału, co może przynieść tyleż 

szkód co pożytku. 

 

15 Gorim Kragnson – zdesperowany zabójca trolli 

„<mruk>” 

Profesja: Zabójca olbrzymów, Poprzednia profesja: Zabójca trolli 

 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

35 31 31 26 43 25 27 29 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 13 3 2 4 0 0 0 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

62 27 51 50 46 40 45 38 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 16 5 5 4 0 0 0 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

71 24 52 66 35 38 49 12 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 19 5 6 3 0 0 0 



Umiejętności: rzemiosło (kowalstwo), wiedza (krasnoludy +10), znajomość języka 

(staroświatowy, khazalid), mocna głowa +10, unik +10, zastraszanie +10, spostrzegawczość 

Zdolności: krasnoludzki fach, krzepki, odporność na magię, odwaga, widzenie w ciemności, 

zapiekła nienawiść, broń specjalna (dwuręczna, korbacze), szybkie wyciągnięcia, silny cios, 

twardziel, niezwykle odporny, morderczy atak, nieustraszony, odporność na trucizny 

Wygląd: Z pomarańczowego grzebienia włosów na środku czaszki od razu znać zabójcę trolli. 

Stereotypowemu wyglądowi przeczą jednak całkiem inteligentne rysy twarzy i kilka 

wpojonych gestów, nie pasujących do wojownika – sposób w jaki wita ludzi, jak siada, jak je. 

Zdaje się, że kiedyś był wysoko postawionym krasnoludem. 

Charakter: Najbardziej tajemnicza i małomówna postać z całej dwudziestki, chyba na zawsze 

już zaklęta we własnym świecie. Zawsze obojętny, zdystansowany, nieobecny. Jedynie 

podczas walki jego oczy ożywają, a twarz pokazuje jakiekolwiek emocje. 

Do czego może się przydać: Jeden z najlepszych wojowników Dodatku. Oprócz tego, 

krasnolud nie liczy w ogóle morale, działa jak maszyna, niezależnie od warunków. Pewną 

wadą krasnoluda może być to, że chce własnej śmierci i wytrwale do niej dąży, co może 

ściągnąć na oddział kłopoty. Gdy zaczyna się walka, krasnolud nie słucha rozkazów. Po 

prostu idzie i zabija. 

 

16 i 17 Oliver* i Agatha** Gesteinhart – para zwiadowców 

„Spokojnie, cały czas ktoś czuwa nad waszym losem” 

Profesja: Zwiadowca, Poprzednia profesja: Przepatrywacz 

Oliver 

 

 

 

 

 

 

 

Agatha 

 

Umiejętności: plotkowanie, wiedza (Imperium +10, Jałowa Kraina), znajomość języka 

(staroświatowy, kislevski, tileański), jeździectwo, nawigacja +10, opieka nad zwierzętami 

+10, przeszukiwanie, spostrzegawczość +10, sztuka przetrwania, tropienie +10, oswajanie, 

sekretne znaki (zwiadowców), sekretny język (łowców), skradanie się, ukrywanie się, unik 

Zdolności: broń specjalna (unieruchamiająca), wyczucie kierunku, bardzo silny*, 

opanowanie**, błyskawiczne przeładowanie, strzał precyzyjny, strzał przebijający, bardzo 

szybki**, bystry wzrok**, strzelec wyborowy*, czuły słuch* 

Wygląd: Oliver i Agatha kojarzą się z parą wędrownych sokołów. Oboje są smukłymi, 

wysokimi ludźmi, być może z domieszką elfiej krwi. Zdają się wyczuwać się nawzajem, 

rozumieć się bez słów. Rzadko widać, żeby okazywali sobie jakiekolwiek uczucia, ale to nie 

kwestia dystansu, a raczej bliskości – kochankowie po prostu nie potrzebują niczego do 

komunikacji między sobą. 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

47 61 52 39 42 49 45 29 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 15 5 3 4 0 0 0 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

39 55 35 42 51 53 45 31 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 13 3 4 5 0 0 0 



Charakter: Stary Świat chyba nie zna bardziej zgranego zespołu. Obydwoje cisi, oszczędni w 

gestach i emocjach, o surowych spojrzeniach. Wyznają proste zasady, których się kurczowo 

trzymają. 

Do czego mogą się przydać: Po pierwsze, jeśli należy zdać jakiś test spostrzegawczości czy 

przeszukiwania – para automatycznie go zdaje i przekazuje informacje BG. Po drugie, 

zwiadowcy informują graczy, jak daleko od nich są Rycerze i ostrzegają, kiedy się zbliżają. 

Po trzecie, nie straszne im przysłowiowe deszcz, ziąb i słota, nie dostają kar za pogodę, długi 

marsz, nieprzyjazny teren. Trzeba jednak wspomnieć o jednym – nie chciałbym być w 

pobliżu któregoś z nich, kiedy drugiemu coś się stanie. 

 

18 Gorlan Gunnarson – sierżant krasnoludzkich tarczowników 

„<chórem> Hoooouuu! Hooouu! Hou! Czekajcie klienty! Wnet wam pójdzie w pięty! Rozleci 

się ten burdel, aż po fundamenty! Hoooouuu! Hooouu! Hou!” 

Profesja: Sierżant, Poprzednia profesja: Tarczownik 

 

Umiejętności: rzemiosło (kowalstwo), wiedza (krasnoludy +10, Imperium), znajomość języka 

(staroświatowy, khazalid), nawigacja, spostrzegawczość +10, śledzenie, unik +10, 

wspinaczka, dowodzenie, pływanie, nauka (strategia/taktyka), sekretny język (bitewny), 

plotkowanie, zastraszanie 

Zdolności: krasnoludzki fach, krzepki, odporność na magię, odwaga, widzenie w ciemności, 

zapiekła nienawiść, opanowanie, morderczy atak, silny cios, ogłuszanie, wyczucie kierunku, 

zapasy, groźny, ogłuszanie 

Wygląd: Gorlan jest niski i przysadzisty nawet jak na krasnoluda, przywodzi więc na myśl 

niewielki pagórek albo małego byka. Ba, budzi więcej „bydlęcych” skojarzeń. Khazad jest 

silny jak tur, cieszy się końskim zdrowiem, a jego upór można przyrównać jedynie do osła. 

Spod gęstej rudej brody wystaje pokiereszowana licznymi bliznami, ale budząca raczej ciepłe 

uczucia twarz. Jego kompania z pozoru przypomina swawolną hałastrę, sierżant nawet nie 

stara się jej upilnować, ale nawet laik rozpozna w nich doświadczonych wojaków. 

Charakter: Odważny, uparty, całkiem porządny krasnolud, przynajmniej dla swoich 

kompanów. Dobrze mieć go za przyjaciela, nie zwykł porzucać takowych w potrzebie. 

Niedobrze mieć go za wroga, nie zwykł zostawiać takich w dostatku i dobrym zdrowiu. 

Do czego może się przydać: Kompania krasnoludów to zawołani żołnierze, choć straszni 

rozpustnicy. Znakomita obstawa dla konwoju, mur nie do przejścia na placu boju, gwarancja 

ciekawego wieczoru przy ognisku. Krasnoludy są przyzwyczajone do długich marszów, 

pierwsze cztery dni forsownej wędrówki nie czynią im żadnej szkody. 5% do morale dla 

wszystkich, którzy pozostają z nimi w dobrej komitywie, -5% dla reszty. Rubaszny humor 

krasnoludów nie wszystkim odpowiada i może zrodzić to wiele napięć wewnątrz oddziału. 

Chłopaki Gorlana (4): 

Profesja: Tarczownik 

 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

55 27 43 52 23 42 46 44 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 17 4 5 3 0 0 0 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

46 25 42 43 19 29 38 17 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

2 15 4 4 3 0 0 0 



Umiejętności: rzemiosło (kowalstwo), wiedza (krasnoludy), znajomość języka 

(staroświatowy, khazalid), nawigacja, spostrzegawczość, śledzenie, unik, wspinaczka 

Zdolności: krasnoludzki fach, krzepki, odporność na magię, odwaga, widzenie w ciemności, 

zapiekła nienawiść, opanowanie, morderczy atak, silny cios, ogłuszanie, wyczucie kierunku 

 

19 Waldo „Podpłomyk” Gammbelly– halfiński kuchmistrz znający realia wojny 

„No, to teraz panowie już mogą powiedzieć, że jedli wszystko!” 

Profesja: Karczmarz, Poprzednia profesja: Mieszczanin 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności: nauka (genealogia/heraldyka), plotkowanie +20 rzemiosło (gotowanie +10), 

wiedza (niziołki, Imperium), znajomość języka (niziołków, staroświatowy +10, bretoński), 

czytanie i pisanie, powożenie, przeszukiwanie, spostrzegawczość +10, targowanie +10, 

wycena +10, przekonywanie, zwinne palce, gadanina, mocna głowa 

Zdolności: broń specjalna (proca), odporność na Chaos, widzenie w ciemności, błyskotliwość, 

charyzmatyczny, żyłka handlowa, łotrzyk, ogłuszanie 

Wygląd: Drobny niziołek o twarzy rezolutnego dziecka. Choć jego dłonie nie poznały chyba 

oręża, widać, że niziołek obeznany jest z drogą, dyscypliną, trudnymi warunkami. Podpłomyk 

niewiele mówi, jest za to świetnym słuchaczem – jeśli ktoś potrzebuje się wygadać, halfing 

jest dla niego idealnym towarzyszem rozmowy. 

Charakter: Od takich jak on wziął się stereotyp Niziołka - kucharza, jednak Waldo 

przewyższa pod kilkoma względami przysłowiowego przedstawiciela swej rasy. Waldo ma za 

sobą karierę w armii. Do rasowego talentu dołożył kilka lat doświadczenia w radzeniu sobie  

z ekstremalnymi warunkami do gotowania. We wszystkich kampaniach zapasy są nieświeże, 

kuchnie polowe się gubią i zapasy wszelkiego alkoholu kończą się znacznie szybciej niż 

przewiduje regulamin. A radzić sobie trzeba. 

Do czego może się przydać: Niziołek ma nieoceniony w warunkach wyprawy talent do 

wyczarowywania czegoś z nicości. Jeśli dostanie racje dla czterech osób, 5 naje się nimi do 

syta. Jeśli odpowiednio przygotuje zwyczajną rację, zapewnia ona plus 5% do morale. Jeśli 

może zużyć 150% racji na jednego wędrowca, a dodatkowo znajdzie się w zapasach odrobina 

alkoholu, może przygotować ucztę podnoszącą morale o jakieś 15%. Oczywiście może 

jednego dnia wykorzystać tylko jedną z tych zdolności. Oprócz tego, raz, w dowolnym 

momencie przygody, może spod ziemi wyczarować po jednej racji dla każdego żyjącego 

członka wyprawy. Tylko niech nikt nie pyta o to, co właśnie je. 

 

20 Słudzy i ciury – prawdziwi bohaterowie ekspedycji 

Wygląd i charakter: Zbyt różne by opisywać. 

Do czego mogą się przydać: Niedoceniany szary tłum, ciągnący się za wojskiem, bywa często 

prawdziwym błogosławieństwem, co potwierdzi każdy, kto brał udział w wojnie. Ci 

bezimienni szarzy ludzie mogą zapewnić oddziałowi szereg miłych premii. Ciury i służący 

jedzą połowę racji normalnego członka wyprawy. Każdy służący zapewnia swemu panu trzy 

dodatkowe punkty szczęścia dziennie. Ciura dodaje jeden taki punkt do puli całego oddziału – 

czyli może z niego skorzystać jeden, wybrany przez BG, człowiek każdego dnia. Nie muszą 

decydować wcześniej, po prostu kiedy przydałoby się coś przerzucić, przerzucają. Ci mało 

wymagający ludzie to skarb. 

Cechy Główne  

WW US K Odp Zr Int SW Ogd 

28 45 26 38 60 52 45 63 

Cechy Drugorzędne 

A Żyw S Wt Sz Mag PO PP 

1 12 2 3 4 0 0 0 


