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Bestiariusz

Bestiariusz
Elektorski
Bestia z Gór Krańca Świata
tajemnych miejsc i poukrywanych w nich skarbów... ale nie tylko.
Żyją pod tymi górami stworzenia, których świat nigdy nie widział,
a które lepiej żeby nie wydostały się stamtąd aż po jego kres.
Rzeczywiście gdzieś na południe od Karak Kadrin znajdują się
stare krasnoludzkie kopalnie żelaza, zamknięte od dawien dawna.
Ekspedycja czarodziejów z Imperialnych Kolegiów przypadkowo
odkryła coś, czego nawet krasnoludy pracujące niegdyś w tych
kopalniach nie były świadome – starą sieć tuneli, dużo niżej od
naszych najgłębszych korytarzy. Według legend miał się tam
znajdować artefakt jeszcze z czasów Snorriego Białobrodego.
Co to było i dlaczego krasnoludy opuściły to przeklęte miejsce
– nie wiem, ale wiem, że to o co pytacie jest wielkie, przebrzydłe
i przebiegłe niczym Bogowie Północy we własnej osobie.”

Powszechne wyobrażenie
„Aye, znam ja Góry Krańca Świata jak własną kieszeń, ale w jedno
miejsce się nie zapuszczam. Słyszał żem ja kiedyś opowieść
od starego Ragissona, co to był się zaciągnął i jako najemnik
z imperialnymi czarodziejami poszedł zbadać stare jaskinie. To
był jedyny raz, kiedy to opowiedział... a wydaje mi się, że to tylko
przez to, że nawalił się okropnie! Pod tymi jaskiniami ponoć miało
się znajdować coś ważnego. Miast tego znaleźli jakąś prastarą
maszkarę, na widok której sami zaczęli podrzynać sobie gardła.
Raginsson tak się przejął samą opowieścią, że zwrócił, ale na moje
buty... Powiadam wam! Coś takiego nie zdarza się krasnoludom
codziennie!”

- Snorri Utharisson, Kowal Run.

- Olaf Bragisson, krasnoludzki górnik.

„To, co znaleźli wtedy Magistrowie przeszło nasze najśmielsze
wyobrażenia. Thorim Ragisson, jeden z członków ekspedycji
i jedyny, który ocalał, bredził coś o istocie składającej się z góry
mięśni i zębów, a dodatkowo posiadającej jakiegoś rodzaju moce
magiczne bądź psychiczne, pozwalające wpływać na innych.
Zaprawdę zastanawiający przypadek, który rychło trzeba zbadać!
Tym razem jednak dużo ostrożniej...”

„A pewnie, że piję! Gdybyśta widzieli *hik!*, csożem ja na moje
własne oczy...! Przodkhowie zapomnieli o tym miejscu! Cssoś
wielkhie jak parowy szołg, nie ruszao się, a jednakh pożerało
jednegho *hik!* po drughim... a cssi wyli jak wśsiekli i csięli się
nożami! Chciało, żebym zabijał!”

- Josef Thegmeier, uczony i Magister Kolegium Światła.

- pijany Thorim Ragisson, krasoludzki najemnik, tuż przed
zwymiotowaniem.

„Zebrać śluz i wysadzić tunel, chyżo-chyżo!”
- Rikkit’tik, „uczony” z klanu Eshin.

Uczonym okiem

Sami o sobie

„Dowiedziałem się od mojego ojca i od tej pory stałem się
powiernikiem tej historii. Istnieją zapisy traktujące o tamtych
czasach, kiedy nasza rasa była jeszcze młoda, ale tych pokazać
wam nie mogę. Wystarczy tylko rzec, że to wszystko prawda.
Rzeczywiście pod Górami Krańca Świata istnieje mnóstwo

„Ught’hallr... Aaaaarrrghhhr... Posilicie nassss...”
- Bestia z Gór Krańca Świata do najemników z ekspedycji.
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Bestia z Gór Krańca Świata

łatwiejszy, startując od 0 aż do +30, kiedy to zyskuje się
odporność). Nieudany test oznacza wymioty (jedna akcja)
i niemożność atakowania w danej rundzie.
Zbroja: brak.
Punkty Zbroi: korpus 3, macki 1.
Uzbrojenie: kły, macki.
Trudność zabicia: Niemożliwa.

Bestia jest niczym innym, jak zlepkiem ciał załogi statku obcej
cywilizacji. Jest to wrośnięta w ziemię góra mięśni pokrytych
zębami i czarnymi oczami, z otworem gębowym na szczycie,
z którego wydostają się żrące opary. Z racji psionicznych
umiejętności obcych, bestia potrafi komunikować się
telepatycznie, uderzać na odległość za pomocą telekinezy, oraz
przejmować kontrolę nad umysłami istot słabszych od siebie.

Załoga statku z Gór Krańca Świata
Lepkie, szare ciała tych niepozornych istot przypominają
gumę, a nieproporcjonalnie duża głowa zwieńczona jest
mózgiem, pokrytym tylko cieniutką, prześwitującą warstwą
skóry. Oczy istot są duże i czarne, a wystawieni na działanie
spaczenia wydalają cała powierzchnią ciała żrące opary
o zapachu gnijącego mięsa. Większość z nich zżerają już
mutacje, co zdaje się wzmacniać ich możliwości psioniczne.

— Bestia z Gór Krańca Świata —
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— Załoga statku z Gór Krańca Świata —
Cechy Główne

Umiejętności: spostrzegawczość, znajomość języka
(wszystkie), nauka (wszystkie, które posiadały jej ofiary),
wiedza (wszystkie, które posiadały jej ofiary).
Zdolności: bardzo silny, broń naturalna (kły i pazury),
morderczy atak, nieustraszony, odporność psychiczna,
poliglota, przerażający, silny cios, widzenie w ciemności.
Zasady specjalne:
• Wzmocniona telekineza. Bestia może rzucać przedmiotami
i postaciami znajdującymi się w zasięgu jej wzroku.
Trafienie wymaga testu SW. W zależności od wagi
przedmiotu, siła uderzenia jest następująca: mała 1k10+1,
średnia 1k10+3, duża 1k10+6. Rzucenie bohaterem
liczone jest według zasad upadku z wysokości.
• Potężne ogłuszające uderzenie. Atak psychiczny
powodujący ogłuszenie na 1k10/2 rund. O wyniku
decyduje przeciwstawny test SW. Akcja pojedyncza.
• Złamanie woli. Bestia atakuje wroga psychicznym
uderzeniem próbując przełamać jego wolę i przejąć nad
nim kontrolę. Decyduje o tym przeciwstawny test SW.
Akcja pojedyncza.
• Macki. Bestia posiada macki, którymi (również spod
ziemi i ze ścian) atakuje swoich wrogów. Posiada macki do
chwytania, macki z pazurami (S), oraz macki zakończone
otworami gębowymi (S), którymi odgryza członki
i głowy przeciwników. Naraz na polu bitwy może być
maksymalnie 6 macek, a każda z nich atakuje oddzielnie
(Wt 6, Żyw 15).
• Wielka gęba. Kiedy bestii uda się pochwycić bohatera,
będzie próbowała go pożreć w całości, wrzucając go do
ogromnej paszczy wypełnionej zębami, która znajduje się
na jej szczycie. Zęby miażdżą ofiarę zadając jej co rundę
1k10+S obrażeń + 1k10 obrażeń od kwasów trawiennych,
dopóki ta nie uwolni się. Ofiara nie może robić nic prócz
prób uwolnienia się.
• Mokry śmierdziel. Potwór wydziela lepki śluz utrudniający
poruszanie się (-1 Sz) i manewrowanie w walce (-5 WW,
-5 Zr). Wydziela także trujące opary. Przebywający w nich
bohaterowie co rundę muszą wykonać test Odp (coraz
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Umiejętności: spostrzegawczość, pływanie, ukrywanie
się, nauka (wg uznania MG), wiedza (wg uznania MG),
znajomość języka (wszystkie).
Zdolności: broń naturalna (kły i pazury), odporność
psychiczna, poliglota, straszny, widzenie w ciemności.
Zasady specjalne:
• Telekineza. Załoga może rzucać przedmiotami
znajdującymi się w zasięgu wzroku. Trafienie wymaga
testu SW. W zależności od wagi przedmiotu, siła
uderzenia jest następująca: mała 1k10+1, średnia 1k10+3.
• Ogłuszające uderzenie. Atak psychiczny powodujący
ogłuszenie na 1k10/3 rund. O wyniku decyduje
przeciwstawny test SW. Bohater może otrząsnąć się
z drugiej i kolejnych rund ogłuszenia wykonując udany
test SW.
• Lepki śluz. Ciała załogi wytwarzają śluz, który utrudnia
zadawanie ran. Załoga otrzymuje 1 Punkt Zbroi na
wszystkich lokacjach.
• Śmierdzące opary. Pod wpływem działania spaczeniowych
grudek, ciała załogi zaczynają „parować” tworząc duszące
opary. Bohater, który znajdzie się w polu rażenia (do
metra od istoty) zaczyna się dusić, a skóra zaczyna go piec
i swędzieć. Otrzymuje modyfikator -10 do wszystkich
cech głównych.
• Mutacje Chaosu. Każdy członek załogi otrzymuje 1k10/3
losowych mutacji (minimum 1).
Zbroja: brak.
Punkty Zbroi: głowa 1, korpus 1, ręce 1, nogi 1.
Uzbrojenie: pazury, rogi.
Trudność zabicia: Znaczna.
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Borowa Wiedźma
Borowe Wiedźmy, uciekając przed gniewem mrocznego
boga wskoczył do strumienia, z którego według legend
mogą wychodzić tylko w bezksiężycową noc.

Powszechne wyobrażenie
Borowa Wiedźma to bardzo rzadko spotykana istota. Jej
charakterystycznego odgłosu charczenia połączonego ze
smętnym śpiewem nie słyszano na terenach Imperium od
dekad. Jednakże historie związane z tą plugawą rasą są nadal
opowiadane w karczmach, czy przy ogniskach. Mimo, że
według wielu, Borowe Wiedźmy stały się tylko legendą
do straszenia dzieci i świeżo upieczonych poszukiwaczy
przygód, gdzieś na bagnistych pustkowiach Imperium wciąż
można zobaczyć ich ogon. Długi, przypominający splątane
ze sobą korzenie jakiegoś prastarego drzewa pokrytego
ciemnobrązową korą.

Tak oto powstały te przerażające bestie. Rozpełzły się po
wszystkich rzekach Imperium i stały się nieuchwytne.
Atakowały w nowiu. Bez ostrzeżenia wyskakiwały z rzek
i strumieni niszcząc wsie i porywając młodych chłopców,
dzięki którym mogły się rozmnażać i przedłużyć nędzny
żywot swego gatunku. Z czasem łowcy czarownic zaczęli
interesować się Borowymi Wiedźmami i polować na nie.
Czas Wiedźm skończył się. Powszechnie uważa się że
wszystkie zostały zabite, lecz nikt do końca nie wie, co
skrywają mroczne bagna i dna rzek Imperium. A podobno
gdzieś w sercu Wissenlandu, niespełna rok temu wioska
Owingen została napadnięta w bezksiężycową noc i wszyscy
młodzi chłopcy zostali porwani. Napastnicy zniknęli bez
śladu.

W legendach pojawia się kilka opowieści
o sposobie atakowania i stylu życia Borowych Wiedźm.
Najpopularniejszą wersją jest historia o pradawnym
plemieniu, które przed wiekami napotkało starego kapłana,
a tenże podstępem sprowadził Borowe Wiedźmy przed
oblicze Tzeentcha. Pan Przemian obiecał pierwszym
Wiedźmom olbrzymią potęgę, w zamian za ofiarowanie
mu co czwartego dziecka. Do dziś nie wiadomo, do czego
potrzebne mu były te dzieci, ale niektórzy bajarze powiadają,
że chciał stworzyć z nich oddział, który miał siać mutacje
w całym Starym Świecie. Pierwsze Wiedźmy zgodziły się na
umowę, chociaż niektóre wersje mówią że zostały do niej
zmuszone szantażem. Potęga, o jakiej wspominał mroczny
bóg to wiedza magiczna, którą Pierwsze Wiedźmy później
przekazywały dalej swym córkom, ponieważ w ich plemieniu
tylko kobiety miały prawo do władania magią.

Uczonym okiem
„Borowe Wiedźmy to wymarłe około sto czterdzieści lat temu
bestie, żyjące w środowisku wodnym. Szczególnie często spotykane
w pobliżach bagien i szerokich rzek, chociaż w mniejszych potokach
można było również je spotkać. Charakteryzują się głośnym
charkotem połączonym ze smutnym zawodzeniem, które stanowi
okrzyk bitewny tego gatunku. Nieznane są przypadki, które przeżyły
Wielkie Polowania na Borowe Wiedźmy w latach 2300-2400.”
--- Gerolf Weinberg, uczony z uniwersytetu w Nuln
„Ponoć widziane nieopodal wsi Owinger, gdzie Borowe Wiedźmy
napadły na osadników i porwały wszystkich młodych chłopców.
Dziś uważane za wymarłe, chociaż wiadomo, że to kłamstwa.
Żadna kreatura tak naprawdę nigdy nie wymrze, zawsze zdarzy się
jeden osobnik, który cudem uniknie ostrza cywilizacji. Te plugawe
istoty, które mordują bez opamiętania i porywają niewinne dzieci
stanowią zorganizowane, aczkolwiek prymitywne społeczeństwo.
Każdym, niezależnym plemieniem rządzi Królowa Matka, która
jest rzeczywiście rodzicielką większości członków plemienia.
Samice dominują nad samcami. Tylko one mają prawo do walki
i posługiwania się magią. Samce służą im jedynie do rozmnażania.
Są brutalnie gwałceni podczas rytuałów z okazji udanego polowania,
a gdy któryś z nich wykona swoje jedyne zadanie – zapłodni
Wiedźmę, jest pożerany przez nią żywcem.”

Tak też Pierwsze Wiedźmy z pokolenia na pokolenie
powielały i przekazywały dalej swoje tajemnice i wiedzę
magiczną, oddając co czwarte dziecko Zmieniającemu
Drogi. Według legend plemię zaszyło się w Górach
Szarych, lecz ta informacja nie jest niczym potwierdzona.
Jednakże potęga wiedźm nie mogła trwać wiecznie. Pewnej
burzowej nocy, gdy przywódczyni plemienia narodziła się
pierwsza córka, która była czwartym w kolejności dzieckiem
w plemieniu, ta sprzeciwiła się Tzeentchowi i nie oddała
mu jej. Zdenerwowany Pan Przemian zesłał na plemię
oddział swych czempionów, aczkolwiek dzięki potężnym
zaklęciom, Wiedźmom udało się ich odeprzeć. Zmieniający
Drogi ukarał je przerażającymi mutacjami. Od teraz każda
wiedźma miała skórę pokrytą ciemnobrązową korą, zamiast
włosów na jej głowie były gałęzie z cierniami, a nogi
zrosły się tworząc przedziwny ogon, przypominający kilka
splątanych ze sobą korzeni starego drzewa. Oczy wiedźm
stały się czarne jak noc, a zęby wydłużyły się tworząc czarne
kły. Mężczyźni według podań nie przeżyli mutacji, jednakże
w jednej z wersji tej historii, jeden z młodych chłopców
przetrwał ochroniony przez pozostałe wiedźmy, i zachował
swój wygląd z małą różnicą – jego skóra zmieniła się w korę.

--- uczony, druid Romarich Riedel

Same o sobie
„Niegdyś byłyśmy potężne. O tak. Potężne. Nic nie stawało nam
na drodze. Co prawda czas naszej świetności dobiegł końca, ale
w naszych żyłach nadal płynie krew przodków. Krew przodków,
którzy władali magią, o jakiej nie śniło się pospolitym czarodziejom
z ludzkich miast. W tej krwi wciąż płynie magia. Kiedyś się
uwolni. Nie dziś, nie jutro. Może nie w tej dekadzie, może nie
w tym pokoleniu. Lecz się uwolni. A gdy tak się stanie, nic nas
nie zatrzyma. Strzeżcie się. Strzeżcie się na kogo podnosicie swe
miecze.”
---Królowa Matka schwytana i zabita na bagnach w Nordlandu
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Borowa wiedźma

Umiejętności: spostrzegawczość, pływanie, ukrywanie się,
przeszukiwanie.
Zdolności: bardzo szybki, bystry wzrok, zmysł magii,
widzenie w ciemności, magia prosta (tajemna). (Królowe
Matki mogą również korzystać z magii tajemnej: tradycji
cienia).
Zasady specjalne:
• Mutacja: Gdy wbiją w kogoś swój ogon powodują
mutację.
• Ogon wiedźmy: Gdy wiedźma atakuje ogonem jest on
traktowany jako broń magiczna i zadaje dodatkowe
+1 obrażeń. Ponadto, gdy Wiedźma zada nim trafienie
krytyczne, wykonuje się dwa rzuty na ranę krytyczną
zamiast jednego.
Zbroja: Porośnięte korą ciało.
Punkty Zbroi: głowa 1, ręce i nogi 2, korpus 3.
Uzbrojenie: Ogon S + 1k6 obrażeń; pazury S obrażeń;
Zęby S + 3 obrażeń.
Trudność zabicia: Duża.

Borowe Wiedźmy to prawie wymarły gatunek wodnych
stworów. Łączą się one w niezależne plemiona, które
zazwyczaj nie spotykają się ze sobą ze względu na ich
bardzo małą liczbę. Wyglądem przypominają kobiety
o skórze pokrytej ciemnobrązową korą i długim ogonem
przypominającym splecione ze sobą korzenie. Mają jasne
oczy, które błyszczą w mroku, a znajdujące się na ich szyjach
zmutowane skrzela podczas oddychania na lądzie wydają
głośne charkanie i smętny śpiew. Są bardzo agresywne,
szczególnie jeśli ktoś wejdzie do rzeki, w której się znajdują.

— Borowa Wiedźma —
Cechy Główne
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Cienie Sollandu
Księstw Granicznych. Podróżowaliśmy przez zrujnowany Solland.
I nigdy go nie przebrnęliśmy.

Powszechne wyobrażenie

Każdego dnia moi dzielni i weseli reiklandczycy popadali w coraz
większą apatię i niechęć, wspominając coś o dziwnych chmurach
pyłu, które jakoby się do nich przyczepiały i zatruwały myśli.
Myślałem, że bajają, że w końcu dopadł ich nastrój tej udręczonej
prowincji i zaczynają panikować.

„Tak, widziałem je kilka razy, a słyszałem o nich jeszcze więcej.
Toczyliśmy wtedy batalię z kilkoma bandami orków na ziemiach
Sudenlandu. Zdaje się, że pierwszy raz miał miejsce w ruinach
jakiejś wioski – odpoczywaliśmy po świetnym zwycięstwie nad
jedną z grup zielonoskórych, z którego wyszliśmy bez strat dzięki
treningowi i dyscyplinie. Nasze dobre nastroje po raz pierwszy
zaburzyło coś w rodzaju skrzącej kurzawki, widocznej w blasku
ognia i poruszającej się płynnie wokół nas. Jako, że okolica górzysta
i nieco wietrzna, nikt z nas nie zwracał na to szczególnej uwagi.

Nie wiedziałem wtedy, że byłem całkiem bliski prawdy, choć
ta okazała się bardziej złowroga i namacalna, niż mogłem
przypuszczać. Pewnego ranka okazało się, że zrejterowali. Z całego
oddziału liczącego dwudziestu chłopa pozostałem tylko ja i nasz
wissenlandzki przewodnik, Sepp. To on wyjaśnił mi, że ci biedni
głupcy mówili prawdę. Do dziś nie wiem co o tym sądzić,
ale dostrzegłem pewną zależność – tylko my dwaj nigdy nie
okazywaliśmy wesołości, choć bez wątpienia z różnych powodów.”

Pamiętam, że Tilmann zaczął wtedy opowiadać wyjątkowo dobry
dowcip o Averlandczykach – wszyscy śmialiśmy się do łez – do
czasu, aż zdaliśmy sobie sprawę, że Tilmann wyje z rozpaczy. Nikt
z nas nie wiedział wtedy, co się stało – ktoś próbował potem nieco
rozluźnić atmosferę i wonczas to zobaczyłem. Owa kurzawka, jak
wtedy o tym myślałem, wyłoniła się jakby z samego Tilmanna
i popłynęła ku Hansowi, a gdy doń dotarła, ten przerwał w pół
słowa i począł szlochać. Nie tylko ja to widziałem. Zamilkliśmy
przerażeni i nikt już się nie śmiał. Ani tej nocy, ani następnej, ani
żadnej innej spędzonej w granicach Sudenlandu.”

- kapitan Schultz, dowódca najemników
„Widzi te kamienie? Skrzunce, niebieskawe, ładne i robiunce iskre.
Dzinki onym wisz, co jużeś doterł do Sudenlandów. I wisz tyż, coby
siem nie śmiać. Co, żem szaluny? Ni, bacz ino, co tu siem o onych
uważa. To som nasze przodki i dawne braty – skrywastanalizowane,
tako rzykł mi jedyn myśliwy, któren zagadke owom badał był. Że to
som emoncje nidobre, humory albo i jeszczy cugorszygo. I temu siem
nie cieszymy tutej, to je przyciunga i ożywja.”

- Lanric, wissenlandzki pikinier

- Nat, stary hodowca owiec ze wzgórz opodal Sonnefurtu

„Powierzono mi kiedyś oddział, w którym większość chłopaków
pochodziła z Reiklandu. Nie byli to żadni świeżacy – wręcz
przeciwnie, wielu z nich było dobrze wyszkolonymi piechurami,
sprawnie władającymi mieczem i toporem. I ozorem – co przez całą
drogę doprowadzało mnie do szewskiej pasji.

“Gupie wlekonce mgełki, psujom smaka miensa”
- Grumkrom, siłacz z plemienia Karkochwytów

Nie widziałem jeszcze równie pysznych i brawurowych wojowników,
jak tamci. Mieliśmy za zadanie rozprawić się z dalekim krewnym
samego Imperatora, jednym z samozwańczych książąt z zachodnich
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Uczonym okiem

Sollandu (obecnie są to tereny Wissenlandu, między
rzekami Sol na zachodzie i Górnym Reikiem na wschodzie).
Nazywane też duchami, demonami, obłokami, pyłem.

„Mimo, że wielokrotnie już nasz zakon próbował oczyścić wielkie
połacie Sollandu z gnębiących je niespokojnych dusz, to i tak
zawsze pojawiały się nowe doniesienia o ich ponownym pojawianiu
się w tych samych miejscach. To wydaje się stanowić pewne
podobieństwo do przeklętej ziemi Sylvanii, ale jednak są pewne
różnice. Najwyżsi z naszych kapłanów twierdzą, że duchy z pustkowi
i bezdroży Sollandu zdają się mieć konkretne cele w pewnych, dość
określonych sytuacjach. Na przykład najczęstszym doświadczeniem
jest swego rodzaju kradzież lub stłumienie radości u podróżnych,
u których zaczynają występować ponure wizje cierpienia, braku
nadziei i nieskończonego żalu – tym silniejszym jest to zjawisko,
im większy jest upór, brawura i weselsza osobowość. Być może to
tłumaczy, dlaczego dzisiejsi wissenlandczycy są tak bardzo ponurzy.
Co więcej, moi przełożeni sugerują nawet, jakoby możliwe było, iż
to nie są wcale duchy jako takie – woląc zwać je raczej Cieniami –
czystymi negatywnymi emocjami, które wniknęły w ziemię razem
z krwią dawnych mieszkańców tej okrutnie doświadczonej krainy.”

Wydają się być eteryczne i jednocześnie stanowią coś
w rodzaju chmury pyłu luźno unoszącej się na wietrze nad
ziemią i skrzącej się niczym drobinki krzemienia, który jest
tu powszechnie dostępny. Zdają się formować w kształty
z grubsza przypominające ludzkie, choć ciężko wyróżnić
kończyny. Poruszają się powoli, ale pewnie, w wybranym
kierunku, nawet podczas dużej wichury i przeciwnego
wiatru.
Pojawiają się tylko, gdy poczują jakiekolwiek pozytywne
emocje, którymi zdają się żywić i pozbawiać ich wszelkie
istoty, które przenikną. Nie wyrządzają fizycznych ran, ale
mogą doprowadzić do śmierci pośrednio – zsyłając straszne,
okrutne wizje, odbierające nadzieję i wiarę w jakikolwiek
sens i cel – tak długo, jak ofiara je posiada.

- Almala Sull, kapłanka Morra

— Cień —

„Próbowaliśmy kiedyś przeprowadzić pewne doświadczenie,
by lepiej zgłębić naturę tego zjawiska. Całość pochłonęła
mnóstwo czasu i złota uniwersytetu nulneńskiego, ale niestety
bez efektu. A przynajmniej takiego, jakiego można by oczekiwać.
Postanowiliśmy wraz z innymi uczonymi zorganizować akcję
polegającą na oczyszczeniu pewnego znacznego obszaru z jak
największej ilości powszechnych w całym dawnym Sollandzie
szarobłękitnych krzemieni, wychodząc naprzeciw wnioskom, jakoby
to w nich drzemały te niespokojne moce. Tuziny wozów ładowano
bryłami i tak całe tony krzemienia wywieźliśmy na drugi brzeg Sol,
za którym to zjawisko nie występowało.
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Umiejętności: ukrywanie się +30, znajomość języka
(dowolny).
Zdolności: eteryczny, przerażający, widzenie w ciemności.
Zasady specjalne:
• Objęcia rozpaczy. Cień nie atakuje w zwykły sposób,
zamiast tego przenika ciało ofiary, która musi wykonać
przeciwstawny test SW. Jeśli go przegra, otrzymuje 1
PO. Jeśli otrzyma w ten sposób chorobę psychiczną,
najprawdopodobniej będzie to “czarna rozpacz” (Księga
Zasad, str. 213), ze wszystkimi jej konsekwencjami. Jeśli
już posiada tę chorobę albo jest zdruzgotana psychicznie
z innego powodu, lub choćby szczerze smutna (według
oceny MG), staje się odporna na ataki Cieni.
Zbroja: brak.
Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0.
Uzbrojenie: brak.
Trudność zabicia: Niemożliwa (modlitwy lub niektóre
czary obszarowe i czary kapłańskie mogą oddalać
tymczasowo ataki Cieni).
Zasada opcjonalna:
Mieszkańcy Wissenlandu i osoby tam urodzone są odporne
na działanie Cieni, co wynika, jak się uważa, z ich
przygnębionego stylu życia (przynajmniej zdecydowanej
większości z nich). Możliwe też, że Cienie “odczuwają”
z wissenlandczykami jakąś pradawną więź.
Patrz: historia Wissenlandu w “Dziedzictwie Sigmara”
(strona 110).

Dwie grupy dobrze opłaconych śmiałków miały potem
sprawdzać wyniki eksperymentu. Grupa Mundus rozbiła obóz na
oczyszczonym z krzemieni terenie i Silex, która obozowała na
drugim brzegu. Początki były obiecujące, ale wkrótce okazało się,
że wielu ze śmiałków z grupy Mundus postradało zmysły, powoli
tracąc rezon i radość życia. O dziwo, w grupie pozostałej, poza
kilkoma przypadkami, jak to sami uczestnicy określili ‘pecha’,
nic się nie wydarzyło. Doszliśmy wtedy do wniosku, że wbrew
obiegowej opinii ‘Cienie’ czy też ‘Demony Sollandu’ nie mają nic
wspólnego z tym popularnym tutejszym surowcem.”
- Siegmund z Wissenburga, uczony
„Wielem czasu spędził w Sollandzie, zbierając samorodki
srebra i złota w górach, tudzież oprawiając zwierzynę dla futer.
Napatrzyłem się tedy na tych, którzy nie chcieli uwierzyć w istnienie
Cieni. Przywoływali je dobrą zabawą, miłosnymi uniesieniami,
niemiłemu bogom zalewaniu się w trupa. Czasem wystarczył blady
uśmiech na licu, by jeden z drugim przekonali się, czym One się
karmią. W końcu wszyscy uwierzyli, choć nie wszyscy przeżyli, by
móc przyznać się do błędu. Nie da się z tym walczyć, nie mówiąc
już o wygranej – bo czyż można walczyć z obłokiem? Trzeba się
z tym pogodzić i pamiętać – wtedy można w miarę bezpiecznie
podróżować po tej opuszczonej przez szczęście ziemi.”
- Gregor Lucas, podróżnik i myśliciel

Cienie Sollandu
Istoty, które ciężko jednoznacznie sklasyfikować,
występujące jedynie na obszarach dawnej prowincji
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Demoniczna TeÊciowa
Nic nie zapowiadało ich upadku i nic tak naprawdę go nie tłumaczy.
Łączą ich jednak pewne wydarzenia. Zdrady synów, którzy w dniu
ślubu porzucili swoje ukochane. To był początek końca wielu istnień.

Powszechne wyobrażenie
Synu – dzisiaj twój wielki dzień. Jeszcze dziś założysz własną rodzinę.
Dumny z ciebie jestem jak paw. Pamiętaj jednak, ołtarz to nie miejsce
na porzucenie partnerki. Obyś nie miał tego w planach – bo to i wstyd
i zguba dla rodziny nadejść może, jak cię demoniczna teściowa nawiedzi.

– Obyś zginął z rozpaczy!
– Oby ród Twój wygasł!
– Oby demony z otchłani duszę Twą na strzępy rozerwały!!!
Zdrajco!!!, Zdrajco!!! Po trzykroć zdrajco!!!

Śmiejesz się? Młodyś jeszcze, to i nie wiesz co gadasz. A to nie
dalej jak dzień drogi od naszego miasta stare ruiny leżą. Jak na ich
wiek i tak w dobrym stanie się zachowały, a starzy powiadają że tam
złe siły się zalęgły. Pewnie i tak jest, skoro przez setki lat nikt tam
nawet ziemi kupić nie chciał. Legenda jednak mówi, że dawno temu
na tej ziemi miał się odbyć wspaniały ślub. Zaproszono mnóstwo
gości. Przygotowano zabawę, która tydzień trwać miała.

To były ostatnie słowa jakie usłyszałem od swojej narzeczonej.
Wykrzyczane w gniewie, w pragnieniu zemsty, w szale – wtedy się
z nich śmiałem. Bo niby co miałoby się stać?
Przyszła do naszego domu kilka dni później. Pod zupełnie błahym
pretekstem. Była czarująca, piękna. Bez trudu zdobyła zaufanie
wszystkich domowników, zwłaszcza płci męskiej.

Wszystko było gotowe, ale przed ołtarzem, w tej najważniejszej
chwili, pan młody porzucił swoją ukochaną wystawiając ją na wstyd
i pośmiewisko. Jeszcze tego samego dnia kobieta odebrała sobie życie,
a dwa dni później w ślad za nią podążył jej ojciec. W obliczu takiej
tragedii matka przeklęła swojego niedoszłego zięcia i cały ród jego.
A musiała to zrobić skutecznie – bo dziś ich imienia nikt nie pamięta.

Wkrótce potem zaczęły się w domu dziać dziwne rzeczy. Zaczęły
wybuchać między nami kłótnie. Z mojej perspektywy zupełnie
o nic, ale ci, którzy brali w nich udział, zachowywali się zupełnie
nie racjonalnie. Cała rodzina szybko skoczyła sobie do gardeł.
A w cieniu zawsze była ona.

Mówi się też, że gdy jakaś zrozpaczona kobieta zażąda zemsty za
zranione serce, może przywołać ową właśnie matkę, w demona
zamienioną. Skąd ludziom w głowie takie pomysły nie wiem.
Wolałbym się jednak o tym na własnej skórze nie przekonać.

Pogrzeb za pogrzebem, zdrada za zdradą, nasz ród zupełnie staczał
się w przepaść. Tylko ja jeden zdawałem się to dostrzegać. Aż
w końcu zostałem sam. Na pogrzebie ojca kobieta po raz pierwszy
wzięła mnie za rękę i odprowadziła do domu. Powinienem był się
zorientować, że nadciąga zło.

UCZONYM OKIEM

Dom był pusty. Nie było już w nim życia, poza moim
i towarzyszącą mi kobietą. Pragnąłem zaznać tylko pocieszenia
w jej ramionach. Z każdą chwilą czułem, że dzieje się ze mną coś
dziwnego. Najpierw zobaczyłem szarą skórę, potem długi ogon,
zakończony żądłem jak u skorpiona. Mimo wszystko nadal się
uśmiechała i patrzyła na mnie białym okiem. Cudem uniknąłem
ciosu. Natychmiast rzuciłem się do ucieczki.

Po wielu latach studiów nad historią Imperium odkryłem coś
interesującego. Co najmniej kilka potężnych rodów szlacheckich
zniknęło z kart historii w przeciągu raptem kilku miesięcy, góra roku.

Jedyną moją przewagą była doskonała znajomość rodowej
posiadłości. Zdołałem się ukryć w tajnym pomieszczeniu. Nie mam
tu jednak ani jedzenia, ani picia. Nie pociągnę zatem zbyt długo.
Czy mi się wydawało, czy słyszę kroki??? Cisza … głucha cisza...
znalazła mnie...
Tu tekst się urywa. Dalej na kartkach widnieją tylko ślady krwi.
Wygląda więc na to, że to były ostatnie słowa tego mężczyzny.
Zacząłem zgłębiać tę tajemnicę i odkryłem, że we wszystkich
przypadkach winną upadku rodów była kobieta. Oszałamiająco
piękna, pozbawiona skrupułów i niezwykle niebezpieczna. Owijała
sobie wokół palca kolejnych mężczyzn w rodzie, aby wzajemnie się
mordowali. Niektórych nakłaniała do samobójstwa – innych, pod
jej wpływem, mordowały ich dzieci lub żony. Zawsze jednak pan
młody zostawał na końcu, aby mógł widzieć upadek swojego rodu.
W wyniku moich poszukiwań natrafiłem na tylko jeden ślad tej istoty
w pamiętniku jedynego pana młodego, który przeżył pierwszy jej atak.
Niestety w żadnym znanym mi źródle nie ma jakiejkolwiek
informacji o wyglądzie bądź imieniu tej kobiety. Jedynym w miarę
pewnym faktem wydają się być słowa przywołania i okoliczności
w jakich mogłoby się to stać. Nie zaryzykuję jednak bardziej
wnikliwych badań. Być może w miejscu gdzie wszystko się zaczęło
można by znaleźć jakieś odpowiedzi.

Sama o sobie
Jestem pocieszeniem dla zdradzonych,
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poradzić z bólem i dwa dni później powiesił się na tym
samym drzewie co nasza córka. Zamiast wesela musiałam
przygotować się do dwóch pogrzebów.

Bólem i cierpieniem.
Należną karą dla biernych świadków,
Śmiercią w męczarniach dla niewiernych.
Imię me: Danzfol’aicoo.

Kiedy uroczystości się skończyły i wszyscy żałobnicy rozeszli
się do domów coś we mnie pękło. Ból i rozpacz po stracie
najukochańszych osób nie dawał o sobie zapomnieć. To
wtedy przeklęłam pana młodego i poczułam w sobie siłę aby
wywrzeć na nim zemstę. Stopniowo odkrywałam jednak, że
moje ciało się zmienia. Najpierw moja skóra stała się szara,
metalowa, potem zauważyłam, że wzrosła moja atrakcyjność
dla przeciwnej płci. Na koniec przeobrażeniu uległo moje
lewe oko, a z pleców wyrósł ogon skorpiona. Inni ludzie
zdawali się jednak tego nie dostrzegać. Tak przygotowana bez
trudu doprowadziłam do upadku rodu Daecher. Teraz zaś
odpowiadam na wezwanie każdej potrzebującej tego kobiety,
jeśli tylko pragnienie jej zemsty jest mocne i prawdziwe.

Mężczyźni. Samolubne stworzenia myślące wyłącznie
o zaspokojeniu swoich żądz. Wydaje im się, że bezkarnie mogą
zrobić wszystko, nawet złamać serce. Głupcy!
Każda zraniona niewiasta może wezwać mnie jak anioła zemsty.
Oczywiście, nic za darmo. Przyjdzie kiedyś pora na spłacenie swego
długu – w tym lub następnym życiu, ale one nawet nie chcą słuchać
warunków. Dzięki temu nie brakuje mi sług do pomocy.
Nie zabijam od razu. O nie. Nic by nie zrozumieli. Jestem panią
cierpienia i bólu na rożnych płaszczyznach. Zaczynam od przyjaciół
i bliskich osób. Raz po raz za moją sprawą niewiernego otaczać
zaczyna śmierć. Czasem trwa to dłużej, czasem krócej – czasu
mi jednak nie brakuje. Zawsze otrzymuję to, po co przyszłam.
Tego, przez którego nałożona została klątwa, zostawiam zawsze na
koniec. Opuszczony i samotny staje się łatwym celem, a w ostatnich
minutach swojego życia czuje tylko strach i przerażenie. Niemal
zawsze błagają o życie. Nigdy jednak nie układam się z mężczyznami.
Nie ma sposobu aby uniknąć wymierzonej przeze mnie kary.

Demoniczna Teściowa
Demoniczna teściowa to neutralny demon powstały
z żałości i rozpaczy po utracie najukochańszych osób.
Kiedyś była piękną kobietą, która w dniu ślubu swojej
córki w wyniku zdrady narzeczonego straciła swoje
dziecko, a niedługo później swojego męża. Zrozpaczona
matka błagała wszystkich bogów o pomoc w zemszczeniu
się na niewiernym „zięciu” i jego rodzie. I jakaś siła jej
odpowiedziała. Jej ciało uległo przeobrażeniu w wyniku
licznych mutacji, co dało jej wiele możliwości. Niestety
zapłaciła za to własną duszą. Odtąd nie była już
człowiekiem, a na wieki potępionym demonem.

Czy aby na pewno? Kiedyś byłam zwykłą kobietą marzącą
o szczęśliwym życiu u boku rodziny. Niestety nie dane mi było
tego doświadczyć. Gdyby nie zdrada mojego niedoszłego zięcia
pewnie nigdy nie narodziłabym się na nowo. Niczego nie żałuję.
Zrobiłabym to jeszcze raz, gdyby zaszła taka potrzeba. Czasem
tylko, w chwilach słabości, chciałabym zaznać spokoju.
W takich chwilach widzę swoją posiadłość, w której to wszystko się
zaczęło. Piękną ceremonię na setki osób i szczęśliwą parę młodą,
która przysięga sobie wierność po wsze czasy. Tak, być może to
uspokoiłoby moją duszę.
Nigdy się raczej tego nie dowiem. Nikt bowiem nie zna mojego
dawnego imienia i historii. Za każdym razem gdy próbuję zostawić
jakiś ślad coś każe mi go natychmiast zniszczyć. Szansa, że
zaznam spokoju jest więc bardzo niewielka. Ku mojemu wiecznemu
potępieniu i radości zdradzonych kobiet.

— Demoniczna Teściowa —
Cechy Główne

Prawdziwa historia
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Imię i nazwisko: Beatrix Koch

Cechy Drugorzędne

Rasa: człowiek
Pochodzenie: Wissenland, Imperium. Rodowa posiadłość
znajduje się około trzech dni drogi na południe od Nuln.
W tej chwili nie ma tam żadnego miasta czy choćby osady,
są pozostawione same sobie ruiny.
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Umiejętności: język tajemny (demoniczny),
znajomość języka (mroczna mowa), znajomość
języka (staroświatowy), charakteryzacja, dowodzenie,
przekonywanie (+5)3, spostrzegawczość, unik.
Zdolności: widzenie w ciemności, żelazna wola, straszny,
demoniczna aura, charyzmatyczny (+5 Ogd), etykieta,
intrygant, opanowanie (+5 SW).
Zasady specjalne:
• Demoniczny byt: Dokładny opis zasady na stronie 292
Księgi Spaczenia.
• Zmiana wyglądu: Demoniczna teściowa potrafi zmieniać
swój wygląd ukrywając tym samym swoją prawdziwą
naturę. Osoby, które chcą przełamać tą moc muszą
wykonać Bardzo Trudny (-30) Siły Woli. Nieudanego
testu nie można jednak przerzucić, ani powtarzać
w przyszłości. Demoniczna teściowa może w każdej

Rodzina: Mąż Georgius i córka Clare
Był to piękny słoneczny dzień. Tego dnia miała stać się
piękna i ważna rzecz dla mojej rodziny. Oto moja córka
miała wyjść za mąż za przystojnego młodzieńca Siegfrieda
Daechera. Wszystko było gotowe. Goście zjechali tłumnie
na tą uroczystość. Ceremonia też przebiegała wspaniale
do czasu gdy kapłan zapytał mojego niedoszłego zięcia czy
chce spędzić z moją córką całe życie. „Nigdy w życiu!” –
powiedział i wyszedł z uroczystości zostawiając mą córkę
samą. Zrozpaczone dziewczę nie wytrzymało tego ciosu
i jeszcze tego samego dnia popełniło samobójstwo. Oboje
z mężem mocno to przeżyliśmy, on jednak nie zdołał sobie
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chwili wykonując akcję zwykłą ujawnić swój wygląd.
Jeśli jednak to zrobi nie ukryje już swojego wyglądu
przed osobą, dla której się odsłoniła. Teściowa może
przybierać kształt dowolnej ludzkiej kobiety – nie zmieni
się w elfkę czy niziołka. Nie jest w stanie również zmienić
się w mężczyznę bez względu na rasę. Ukrywając swoją
naturę może korzystać z wszystkich bonusów jakie dają jej
mutację poza korzyściami płynącymi z ogona skorpiona.
Warunki przywołania: Istnieje 50% szans, że demoniczna
teściowa przybędzie na wezwanie zrozpaczonej kobiety
porzuconej w dniu ślubu przez narzeczonego. Szansa
wynosi 100% jeśli kobieta użyje słów zamieszczonych
w części Uczonym okiem. Gdy demon przybędzie
kobieta musi wykonać udany test SW. Jeśli jej się
powiedzie wówczas demon zacznie działać nie oczekując
nic w zamian. Jeśli jednak przegra – kobieta stanie
się demonicznym sługą teściowej podległym losowo
wybranemu Bogowi Chaosu.
Mutacje:
• Hipnotyzujące spojrzenie – Jedno oko teściowej jest
całkowicie białe. Jego spojrzenie ma hipnotyczny efekt
i jeśli poświęci akcję podwójną może nim sparaliżować
dowolnego przeciwnika w zasięgu 8 metrów. Musi on
wykonać test Siły Woli, którego niepowodzenie oznacza,
że nie może on wykonać żadnej akcji dopóki trzyma go
pod kontrolą, co rundą poświęcając na to akcję podwójną.
W każdej rundzie, nie licząc pierwszej przeciwnik
może wykonać kolejny test Siły Woli , aby oswobodzić
się spod Jej władzy. Istota, która raz dostała się pod
wpływ hipnotyzującego spojrzenia, nie może znaleźć się
ponownie pod jego wpływem do końca walki.
• Metaliczna Skóra – Skóra demona pokrywa się drobinami
metalu, zapewniając mu 2 Punkty Zbroi na każdej lokacji
trafienia.
• Ogon skorpiona – Z dolnej części pleców demona wyrasta
ogon skorpiona. Pokryty jest czarnymi, brązowymi oraz
pomarańczowymi plamami i kończy się nieprzyjemnie
wyglądającym żądłem. Może nim atakować wrogów walce
wręcz, zadając obrażenia z Siłą 4. Jeżeli zada choć jeden

punkt obrażeń przeciwnik musi wykonać Wymagający
(-10) test Odporności, albo zostanie zatruty. Jad jest tak
silny, że zraniona osoba skona po upływie tylu rund, ile
wynosi jej Wytrzymałość.
• Ponętny – Demon jest niezwykle atrakcyjny dla innych.
Otrzymuje 1K10 Ogłady (9). Dodatkowo otrzymuje
modyfikator +5 do testów przekonywania.
Punkty Zbroi: głowa (2), korpus (2), prawa ręka (2), lewa
ręka (2), prawa noga (2), lewa noga (2).
Wyposażenie: Demoniczne sługi. W zależności od
wylosowanej ilości sprawdź w tabeli jakie sługi
aktualnie służą teściowej. Mg może też sam
zdecydować ile i jakie sługi aktualnie służą teściowej.
Rzut
1k10

Ilość demonicznych sług

Bóstwo

Slaanesh

Tzeentch

Nurgle

1

1

2

2

3

2

1

4

3

1

5

3

2

6

3

3

7

3

3

1

8

4

3

1

9

4

3

2

10

4

3

2

Khorne

1

Wałek teściowej – Z wyglądu nie różni się niczym od zwykłych
wałków do przygotowywania ciasta. Jednak w rękach
demonicznej teściowej (i tylko jej) jest to broń magiczna.
Zadaje obrażenia z Siłą +1 przeciwko mężczyznom, oraz
obrażenia druzgoczące, jeżeli mężczyzna, z którym teściowa
walczy należy do rodu, na który została rzucona klątwa.
Wałek jest bronią jednoręczną.

Dziwożona
odpłynąć jak najdalej. Ale jak to tak, może to rozbitki, nie można
tak, na morzu…I wtedy majtek z bocianiego gniazda krzyknął, że
światło widzi. Faktycznie, zara w tej mgle się dało dostrzec światełko
jakie, a po chwili widać wyraźnie – kobita jak nic, siedzi w takiej ni
to tratwie, ni to łodzi, latarenkę jakąś pali i macha. No to się zebrało,
trzech chłopa, szalupę na wodę spuścili i dawaj k’niej, co by rozbitkę
ratować. Pamiętom, Johann, Manaan niech świeci nad jego duszą,
chłop jak dąb poszedł wtedy. Podpłynęli do niej, jeden gadać zaczyna,
na łódź wskazuje…a ona nic. A mniej już wtedy ciary po krzyżu takie,
jakby mnie do zimnej wody. Chciałech krzyknąć, co by uciekali, ale
głos jakby uwiązł w gardle. Cisza taka, jak we wraku. I wtedy…wtedy…
dajcież jeszcze tego przeklętego rumu! I ona wtedy rzuciła się na nich!
Trzech chłopa! Rośli jak cholerne dęby! Paszczę rozwarła niby wąż

Powszechne wyobrażenie:
„Polejcie więcej rumu…o, jeszcze trochę, no, nie żałujcie, w gardle
zaschło od gadania. Morskich opowieści się szczurom lądowym
zachciało. Znam ja wam takie, że krew się w żyłach w galaretę zamienia!
Syreny? Bujda, proszę ja was. Jakby jaką cycatą dziewkę na morzu
obaczył, to z ogonem czy bez ino jedno by z nią robił. Nie, na morzu
gorsze rzeczy widziałem. Pamiętam, płynęliśmy do Tilei. Noc to była,
a mgła, że oko wykol własnego ch…no, czubka nosa nie widziałeś!
I wtedy to usłyszeliśmy. Ni to płacz, ni to zawodzenie jakie. Zbieglim
się na jedną burtę i dawaj nasłuchiwać. Faktycznie, jakby kobiecy głos
dobiegał z mgły. Pierwszy zaczął szemrać, że to czary jakie i żeby

10

Bestiariusz
morski! Łapy jak płetwy! Ja nie wiem, ja nie wiem…nagle tylko piana na
wodzie się ostała i nawet w tych ciemnościach wiedzielim…że woda tam
od juchy sczerniała. Kapitan nawet nie musiał krzyknąć, wiosła poszły
w ruch i uciekaliśmy stamtąd, jakby nas sto diabłów goniło.”
- Dietrich Siegler, żeglarz z imperialnego frachtowca
„Mąż mój…panie, podarujcie kobiecie choć pensa. Męża mi demon
morski porwał! Panie, zaklinam się na Sigmara, ja widziałam! Demon
czy wiedźma to jaka, ja nie wim. Usta miało poczerniałe jak topielec.
Mój Thomas mówił, że nie lza tak rozbitka na morzu zostawić. A ja
mu mówiłam, żeby zostawił, że to mara jaka! A on się zaparł i aż do
wody wskoczył! A ona za nim. Płetwy za nią łopotały jak szaty! Panie,
przysięgam, nóg to to nie miało, ino jak…jak…jak potwór jaki macki!
I pożarło mojego Thomasa! Jak ja teraz dziatki utrzymam? Panie,
poratuj, ja wdowa, męża mi potwór zabił…”
- Irina, wdowa po kislevskim rybaku

Uczonym okiem
„Sprawa wydaje się bardziej poważna, niż myślano. Zgodnie
z zaleceniem Waszej Świątobliwości przeniosłem się na okręt kursujący
w rejonie, z którego otrzymywaliśmy te jakże niepokojące doniesienia.
Już od pierwszego dnia rejsu załoga wydawała się zaniepokojona
i z prawdziwą ulgą powitano obecność członka naszego Zakonu.
Starałem się oddzielić ziarno od plew słuchając opowieści żeglarzy –
wszak lud to przesądny. Z ich historii wyłaniał się obraz jakiejś wiedźmy
bądź żeńskiego demona, wabiącego żeglarzy na ich zgubę. Nikt nie
chciał sprowadzić na siebie gniewu Mananna pozostawiając rozbitka
bez pomocy, jednak po spotkaniu z tym stworzeniem nawet groźba
przekleństwa nie wydawała się wystarczającą zachętą.
Kilka dni minęło nim mogłem zobaczyć to dziwo na własne
oczy. Płynęliśmy w gęstej mgle, kiedy dobiegł nas dźwięk płaczu.
Chciałem nakłonić kapitana, byśmy podpłynęli bliżej, jednak
nawet autorytet Zakonu Albatrosa nie był wystarczający. Musiałem
zatem obserwację przeprowadzić z dużej odległości, to jednak
wystarczyło. Wyczułem potężne magiczne zawirowanie – niektórzy
z naszych najpotężniejszych kapłanów mogą się poszczycić taką
aurą. O to, co zaniepokoiło mnie najbardziej: Pani, wyczułem
wokół tego stworzenia moc Pana Mórz, była ona jednak spaczona
i wykoślawiona, niczym skażona jakimś okropnym złem. Nawet
gorliwa modlitwa nie mogła przegonić uczucia, że o to poznałem
jakąś mroczną, skrywaną stronę Władcy Oceanów.”

„Hahaha, widziałem je! Zęby i światło, woda i sól, tak! Znalazłem
ją, tak, tak, unosiła się na wodzie. Bul bul bul, harpun rozciął ją
w pół! Haha! Śliska i zimna. Zapach ryb, zapach morza. Cienie
i macki, wodorosty. Była taka piękna i straszna, takie piękne zęby…
Sven chciał sprawdzić co to…a ona była taka zimna, zimna, mokra
i zimna. Ale morze nigdy nie umiera, nie, nie…Svena już jedzą
rybki! Najpierw pożarła jego, potem Haralda. Ingrid walczyła.
Morze i kości, piasek i zwłoki. Chciała zjeść i mnie, ale Pan Mórz
mnie obronił. Manann wielki, Manann wspaniały…Manann okrutny
i straszny. To są jego córki, a Pan Mórz jest ich ojcem. Morze
i cienie, krew i woda, piasek i sól…ja widziałem, widziałem! Pan
Mórz karze swe ukochane dzieci! Łuski i zęby, hahah! Ja wiem, ja
wiem…krew i woda, cienie i ryby…haha…”

- z listu kapłana Zakonu Albatrosa do Camille Dauphina.
Niewiele morskich stworzeń owianych jest taką tajemnicą, jak
dziwożony. Przesądni żeglarze uważają, że są to morskie demony
polujące na nieostrożnych mężczyzn i wabiące ich swoim płaczem
po to, by ich pożreć. Inni twierdzą, że są to morskie wiedźmy,
mszczące się za doznane na morzu krzywdy, jeszcze pozostali zaś, że
to duchy topielców zazdroszczące żywym, których pragną wciągnąć
w morskie otchłanie by osłodzili ich wieczną samotność. Kapłani
Mananna z Zakonu Albatrosa rozważają jednak bardziej przerażającą
możliwość – ci z nich, którzy mieli nieszczęście napotkać dziwożony
w trakcie swoich wojaży zarzekają się, że wyczuwają wokół tych
tajemniczych stworzeń potężną aurę, przypisywaną do tej pory jedynie
błogosławionym przez Pana Mórz. Twierdzą jednak, iż aura ta jest
skażona jakimś okropnym złem. Z tego też powodu wśród członków
Zakonu powstało wiele teorii na ich temat – mówi się, że mogą to
być posłańcy Mananna spaczeni dotykiem Chaosu, inni zaś uważają,
że to Pan Mórz zesłał je, aby ukarały tych, którzy nie uszanowali
potęgi morza. Ci, którzy zobaczyli dziwożony z bliska twierdzą, że
przypominają one kobiety odziane w powłóczyste szaty zasłaniające
ich twarze. Wszyscy zaś zgadzają się, że pojawiają się one jedynie
podczas mgły i flauty. W panującej ciszy rozlega się ich przejmujący
płacz, a pośród mgieł pojawia się upiorne, błękitne światło.

- Eryk „Morskie Oko” Haraldsson, dawniej wielorybnik, obecnie
fanatyk Mananna
Nie słyszano do tej pory, by ktokolwiek podjął walkę z dziwożoną
– a przynajmniej by ją przeżył. Wiadomo jednak, że można je
zranić. Wielorybnicy i żeglarze z Norski opowiadają, że czasem
podczas połowów harpuny chybiają ogromnych ryb i trafiają
zamiast tego w dziwne stworzenie. Ufni jednak w ostrzegający
ich przed zbliżaniem się do niego instynkt obserwują je jedynie
z daleka. Mówią wtedy o kreaturze mającej ciało kobiety, rybie
łuski, rekinie zęby i włosy jak wodorosty. W dokerskich tawernach
słychać czasem opowiadane przyciszonymi głosami opowieści
o nieszczęśnikach, którzy rzekomo przeżyli bliskie spotkanie
z dziwożoną. Ci biedacy jednak postradali zmysły i plotą trzy po
trzy. Niektórych tak przeraża powrót na morze i groźba ponownego
spotkania monstrum, że uciekają najdalej od brzegów jak tylko
mogą. Najbardziej przerażające są jednak opowieści o tych, którzy
zachwyceni zabójczą gracją dziwożon, mamrocząc o „słodkim
śpiewie Pana Mórz” rzucają się w morskie odmęty…
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Same o sobie

Umiejętności: nawigacja +20, pływanie +20, skradanie się
+10, splatanie magii +10, spostrzegawczość, ukrywanie się
+10, unik, wykrywanie magii
Zdolności: bardzo szybki, brawura, broń naturalna, czuły
słuch, magia kapłańska (dziedzina Mananna), magia
prosta (tajemna – błędne ogniki), magia prosta (tajemna
– odgłosy), morderczy atak, ożywieniec, straszny, szósty
zmysł, wyczucie kierunku, wyostrzone zmysły, zmysł
magii, łuski (1)
Zasady specjalne:
• Córa Stromfelsa: Dziwożona jest ożywieńcem
przywróconym do życia dzięki potędze Stromfelsa. Czar
kapłański Chodzenie po wodzie (Księga Zasad s.171)
traktowany jest jako akcja natychmiastowa.
• Stwór morskich głębin: Dziwożona nie posiada oczu –
zatem nie widzi. Podobnie jednak jak ryby głębinowe
wykorzystuje inne zmysły do postrzegania otaczającej
ją rzeczywistości. Testy spostrzegawczości i pokrewne
związane z widzeniem kończą się automatycznym
niepowodzeniem.
• Wodny potwór: Szybkość Dziwożony pod wodą liczona
jest podwójnie.
• Prawdziwa postać: W momencie ujawnienia przez
Dziwożonę jej prawdziwej formy, BG wykonują test grozy
zamiast testu strachu.
Zbroja: brak

„Chlip chlip... Buu... Hsssss...HAPS!”
- Dziwożona

Dziwożona
W Starym Świecie istnieje wiele teorii dotyczących pochodzenia
Dziwożon, najbliżej prawdy są jednak ci, których nikt nie
słucha – szaleńcy, którzy na skutek spotkania z nimi postradali
zmysły i twierdzą, że nawiedził ich sam Manann. Dziwożony
to kapłanki Stromfelsa, które powróciły z martwych. Za życia
były one fanatycznie oddane swemu okrutnemu bogowi.
Morze, ich ukochana matka, odebrało im życie, a miłujący swe
dzieci ojciec przywrócił je do życia aby karały tych, którzy nie
szanują potęgi oceanów. Dziwożony z daleka przypominają
odziane w kapłańskie szaty kobiety, z bliska widać jednak, że
ich ciało pokryte jest delikatnymi, bladymi łuskami. Ich dłonie
przypominają wyposażone w szpony płetwy, a zsiniałe usta
ukrywają komplet przypominających rekinie zębów. Dopiero
po zwabieniu ofiary Dziwożona ukazuje swą prawdziwą formę.
Stwory te wabią żeglarzy płaczem i światłami, udając rozbitków.

— Dziwożona —
Cechy Główne
WW

US

K

Odp

Zr

Int

SW

Ogd

55

25

47

57

60

35

55

40

Punkty zbroi: głowa 1, ręce 1, korpus 1, nogi 1,

Cechy Drugorzędne

Uzbrojenie: szpony, ostre zęby

A

Żyw

S

Wt

Sz

Mag

PO

PP

2

20

4

5

5

2

6

—

Trudność zabicia: Bardzo duża.

Gangren
dziś nie wiem czy to była jedna istota czy kilka. Z mojej kompani
tylko ja się ostałem. Dam ci dobrą radę… Jak usłyszysz o potworze
z cmentarzyska, nie idź, za żadne złote monety...

Powszechne wyobrażenie
,,Powiadam wam co widziałem… Dla przestrogi. U nas w Imperium
normalną rzeczą jest że choróbska różne trapią ludność. Większość
z nich to ten cały Chaos i jego wyznawcy tworzą. Tutaj początkowo
też tak myślano. We wiosce ludzie zaczęli naglę podupadać na
zdrowiu. Znachor nasz, czy nawet miejski medyk nic wskórać
nie mogli. Całą sprawą w końcu zainteresowali się nawet łowcy
czarownic. Początkowo wydawało się, że to stary Edmund,
łachudra który cmentarz nasz plądrował… Spalono go i wszystkich
chorych… Psia krew jakby on się przyznał, że tam jakaś maszkara
na cmentarzu siedzi wielu uszło by z życiem…. W końcu dorwali
go. Pamiętam jak wywozili go na starym wozie. Wielki był i cały
jakiś zaropiały, dobrze że szmatami przykryty, inaczej na sam widok
człowiek mógłby zemrzeć.”

- Gerd ,,Kulawiec” Fildrich, najemnik
,,To nie ja, przyrzekam… Tam coś jest głęboko w starych katakumbach.
Prawda, chciałem złupić ten grobowiec, nawet kilka cennych rzeczy
znalazłem. Ale na Morra, ja nikogo nie zabiłem. Te ciała już tam były…
Sprawdźcie dokładnie, a głębiej znajdziecie winowajcę. Poskręcana,
zaropiała góra mięsa… Nie oszalałem!!!, Wypuśćcie mnie!!!
- Erick Lagher, hiena cmentarna

Uczonym okiem
,,Powiadam wam, to kultyści Pana Rozkładu, kto inny mógłby
wpaść na tak makabryczny pomysł… Z drugiej strony dowody
wskazują na użycie nekromancji… Jeśli połączymy te dwa fakty
sprawa stanowi poważny problem, z którym Inkwizycja powinna
sobie jak najszybciej poradzić… Pomyślcie tylko co się stanie, jeśli
zacznie się pojawiać więcej takich Gangrenów.”

- Rudolf Kittler, wieśniak
,,Rzygać mi się chce na samą myśl o spotkaniu z tym czymś.
Takich rzeczy się nie zapomina, a koszmar tamtego dnia powraca
wciąż. Zgniłe mięso, krew i ropa tryskające na prawo i lewo. Do

Ginter Roch, uczony z Nuln
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gromadzeniem jak największej ilości mięsa. Uwielbia
zapach gnijącej tkanki, dzięki której wciąż regeneruje swoje
własne rany. W razie starcia otwiera swój zniekształcony
otwór gębowy pełen jadowych kłów, jak również używa
swoich długich, nabrzmiałych ramion zakończonych
ostrymi pazurami do rozszarpywania nieszczęśników,
którzy z nim zadarli. Gangren wygląda niczym jedna wielka
zainfekowana rana, dla której jedynym ratunkiem jest
amputacja. Bez zastanowienia atakuję każdego, który zbliży
się do jego kryjówki. W zwyczaju ma jednak zostawianie do
wykrwawienia się bezbronnego już nieszczęśnika, uwielbia
proces gnicia jaki zachodzi w ranach jego ofiar.

Istota ta powstała przy użyciu zakazanej gałęzi magii zwanej
nekromancją. Jednak jak to się stało, że mimo swej nieumarłej
postaci, wciąż krwawi i potrzebuję świeżego mięsa by przetrwać,
tego nawet najwięksi uczeni z Nuln nie wiedzą. Do jego stworzenia
potrzebna jest istota humanoidalna, która następnie zostaje
zainfekowana gangreną, przeprowadzony jest na niej rytuał
przemiany, a na koniec nieszczęśnik zostaję zakopany żywcem,
najlepiej w bliskości innych świeżych zwłok, którymi mógłby by się
żywić po sowim przeobrażeniu.
,,Gangrena trzeba odnaleźć tak szybko jak się da. Zostawienie go
na cmentarzysku sprawi że urośnie w siłę, a jego kryjówka stanie
się jego azylem. Większość wieśniaków boi się odwiedzać stare
grobowce, a hieny cmentarne i samozwańczy bohaterowie są tylko
pożywką dla tego stwora. Tym bardziej nie można bagatelizować
doniesień o potworze z cmentarzyska. Sprawą naszą nadrzędną jest
zniszczyć to plugawe monstrum!!!”

— Gangren —
Cechy Główne

- Almala Sull, kapłanka Morra
Faktem jest, że Gangren swoją siłę zawdzięcza ciągłemu głodowi
mięsa, a odwiedzenie jego kryjówki niejednego wpędziło w obłęd.
Istota ta potrafi plądrować cmentarzysko spod ziemi, że przez długi
czas nawet nie będzie widać śladów jego bytności. Gdy już dobrze się
urządzi, tylko okazjonalnie będzie wychodził z kryjówki. Zadowoli
się tymi, którzy nieopatrznie zajrzą do jego leża. Samo legowisko to
miejsce jakby wzięte z koszmarów. Pełno tam rozczłonkowanych ciał,
robactwa, krwi i rozkładających się zwłok. Obraz tej makabrycznej
rzeźni uzupełniony jest o niewyobrażalny odór.
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Umiejętności: brak
Zdolności: broń naturalna, niepokojący, ożywieniec,
przerażający, widzenie w ciemnościach, żelazna wola.
Zasady specjalne:
• Gnijący atak: Kły gangrena przenoszą truciznę, która
zawiera bakterie gnilne powodujące znaczne osłabienie
organizmu. Jeżeli ugryzienie spowoduję utratę choć 1
punktu Żywotności, gangren wstrzykuje ją do organizmu
nieszczęśnika. Postać zraniona przez gangrena musi
wykonać Przeciętny (+0) test Odporności. Nieudany
test oznacza, że traci dodatkowe 2 punkty Żywotności.
Gangren może wykonać tylko jeden atak kłami na rundę.
• Paskudne otoczenie: Gangren do żerowania wybiera
miejsca pełne zwłok, śmierdzące i gnijące. Postać
znajdująca się w kryjówce gangrena musi wykonać
Wymagający (-10) test Siły Woli. Za każdy poziom
porażki otrzymuje 1 Punkt Obłędu. Jeśli gangren znajduję
się na terenie swojego leża na początku tury regeneruje 1
utracony punkt Żywotności.
• Gangrena: Postać, która na skutek ciosów gangrena straciła

„Raz tylko przyszło mi się mierzyć z tym potworem. Gangren
ukrył się w swojej kryjówce, a my nie mając wyboru postanowiliśmy
ubić go jak najprędzej. Gdy tylko zbliżyliśmy się i dostrzegliśmy
jego wstrętne oblicze, kilku moich ludzi z przerażeniem w oczach
spanikowało. Z dziesięciu chłopa ostała się połowa. Postanowiliśmy
go otoczyć, niestety stare grobowce mają to do siebie że są ciasne,
prócz tego wszędzie było pełno krwi i resztek ciał. Ulrich próbował
ruszyć na stwora z całym impetem, niestety pośliznął się na jakiś
wnętrznościach. Stwór nie omieszkał to wykorzystać, i kilkoma
uderzeniami pazurów sprowadził go do parteru. Sytuacja wyglądała
coraz gorzej. Ostrożnie i z wiarą w zwycięstwo podeszliśmy do
starcia. Nasze miecze cięły celnie, jednak stwór długo bronił
się przed nimi. Kawały mięsa odlepiały się od niego płatami.
Najgorsze były te jego kły i ta posoka, która aż paliła w żyłach.
Ach….. Straszna to była potyczka…. Walkę wygraliśmy, ale skutki
jej wielu moich ludzi okupiło bolesną śmiercią…”
Czcigodny Rudolf, rycerz Zakonu Kruka

Sami o sobie
,,Czuję świeże mięso….. Nietknięte zgnilizną…. Już niedługo, już
niedługo…. No chodź….”
,,Gnij!!!”
,,Rozkosz rozkładu…. Fetor gnicia…. Soczystość ropy….”
- bezimienny gangren

Gangren
Gangren to nieumarły, która została przywrócony do życia
za pomocą nekromantycznych ingerencji. Istota powstała
ze zgniłej tkanki wielu trupów. Na jej ciele widnieje wiele
zaropiałych ran, trzeba się dobrze spostrzec by dostrzec
poszczególne części ciała. Cuchnie zgnilizną rozkładających
się szczątków i trupim odorem. Stwór mimo pewnych
resztek Inteligencji, kieruje się w życiu tylko jednym celem:
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przynajmniej 1 punkt Żywotności, po zakończeniu
walki musi wykonać Wymagający (-10) test Odporności.
Nieudany test oznacza, że zaraziła się gangreną.
Gangrena
Objawy: Gangrena to straszna choroba powodująca szybki
rozkład tkanek w żywym organizmie przez bakterie
gnilne. Choroba atakuję najpierw miejsca zranione,
następnie rozprzestrzenia się zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz organizmu. Wokół zainfekowanej rany pojawia
się obrzęk i zaczerwienie, następnie dookoła powstają
pęcherze wypełnione ropą i śmierdzącym gazem. Po czasie
całe ciało zaczyna gnić, a odór jest nie do ukrycia.

Czas trwania: 10 dni
Efekty: W początkowej fazie ratunkiem dla nieszczęśnika
może okazać się amputacja zainfekowanego miejsca,
w tym wypadku czas trwania zmniejsza się do 5 dni.
Każdego dnia chory na gangrenę musi wykonać test
Odporności, którego niepowodzenie oznacza zmniejszenie
Odporności i Krzepy o 5. Jeśli któraś z cech spadnie do 0,
chory umiera.
Zbroja: brak.
Punkty Zbroi: głowa 0, ręce: 0, korpus: 0, nogi: 0.
Uzbrojenie: pazury i kły.
Trudność zabicia: Duża.

Klucznik
Powszechne wyobrażenie

Klucznik

„Tak, one istnieją naprawdę, sam widziałem. Kryją się w mroku
miejskich zaułków i czekają na swoje ofiary. Właśnie takie gołowąsy jak
ty wpadają w ich macki. Jeśli w mojej dłoni pojawi się trochę błysku
mogę bezpiecznie przeprowadzić ciebie przez wąskie alejki Nuln.”

Klucznik przypomina ślimaka, większego od wilka, ale
maksymalnie osiągającego rozmiary konia. Z jego „grzbietu”
wyrastają 4 macki długie na około dwa metry, a pomiędzy
nimi znajduje się najeżona ostrymi zębami paszcza. Stwór
jest ślepy, jednak wyczuwa drgania powietrza i podłoża, co
pozwala mu idealnie orientować się w absolutnym mroku.
Jego skóra jest gruba i zrogowaciała, a macki przy końcu
spłaszczone i pokryte przyssawkami pozwalającymi schwycić
ofiarę. Najniebezpieczniejszą jego bronią są jednak gruczoły
rozpylające w powietrzu toksyczny pył. Mieszczą się one na
zewnętrznej części macek. Ponadto są mistrzami kamuflażu
i potrafią tygodniami tkwić w bezruchu, oczekując na
ofiarę. Bestie te powstały w wyniku eksperymentów, jakie
przy wykorzystaniu spaczenia przeprowadzali skaveni na
długowiecznym gatunku ślimaków. Jednak szybko okazało
się, że nie są oni zdolni kontrolować tych bezmyślnych,
jednak morderczych bestii. Z uwagi na zamiłowanie do
mroku i wilgoci oraz łatwo dostępnego pożywienia, stwory
te żyją w wielkomiejskich kanałach. Nie jest to jednak
reguła i można je spotkać w zasadzie na terenie całego
Imperium. Pozyskane z ich ciał gruczoły służą alchemikom
do wytwarzania silnych narkotyków, lub trucizn. Jeden
gruczoł wart jest nawet 15 zk, a z macki można pozyskać
maksymalnie 2 gruczoły.

- Urlich „Śliski” – kanciarz z Nuln
„Bzdura i bajki dla dzieciaków nie mogących usiedzieć na zadkach.
Macki atakujące z kratek ściekowych...? Na Sigmara większej
bzdury nie słyszałem.”
- Baldo – handlarz z Altdorfu

Uczonym okiem
„Wśród mieszkańców dużych miast Imperium krąży miejska
legenda o potworze lub potworach żyjących w kanałach. Wiele
nazw nadawano owemu potworowi, ale najpopularniejszą jest
„Klucznik”. Mieszkańcy każdego miasta mają inne wyjaśnienie
na powstanie takiego stwora, jednak ciężko opierać naukowe
wnioski na plotkach bez ich empirycznej weryfikacji. Nie
udokumentowano nigdy żadnego przypadku pochwycenia
owej bestii, zaś świadkowie twierdzący, że przeżyli spotkanie
z potworem to jeno wariaci lub dzieci. W oparciu o wszelkie
zebrane dotychczas dowody mogę stwierdzić, że to bzdura
porównywalna do faktu istnienia szczuroludzi w podziemiach
Imperium. Jako badacz miejskich legend mogę powiedzieć tylko
tyle: Klucznik jest bujdą służącą do przestrzegania dzieciaków by
nie zapuszczały się w ciemne zaułki miast i świetną wymówką do
wyjaśnienia niejednego zaginięcia.”
- Godwin badacz miejskich legend – uczony Uniwersytetu Nuln

— Klucznik —

„Te mordercze ślimaki istnieją naprawdę, a ich gruczoły na czarnym
rynku osiągają zawrotne ceny. Możecie nie wierzyć, głupcy, jednak
to was nie uchroni przed nimi. Gdy już je spotkacie módlcie się
o śmierć, w innym wypadku czeka was obłęd.”

Cechy Główne

- Ronan – skazany na stos czarnoksiężnik
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Sami o sobie
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Umiejętności: skradanie się +20, spostrzegawczość + 10,
ukrywanie się + 10.
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Zdolności: broń naturalna, wyostrzone zmysły.
Zasady specjalne:
• Lepka stopa: Stopa, na której porusza się klucznik pozwala
mu poruszać się po ścianach i sufitach – wspina się
z normalną szybkością.
• Miękka stopa: Zasadniczo to najsłabszy punkt stwora. Nie
chroni go twarda skóra, a ponadto zadane tam obrażania
są podwajane (po odliczeniu Wt). Element ten jednak na
stałe przylega do podłoża i nie można go trafić. Jedyny
sposób to wywrócenie stwora na grzbiet – test Krzepy
–30 (akcja podwójna). Potwór by wrócić do poprzedniej
pozycji musi poświęcić całą rundę, a jeśli jest atakowany
dodatkowo musi zdać prosty (+10) test Zręczności.
Wywrócony nadal może atakować mackami. Jeśli nie jest
wywrócony to trafienia w stopę zamieniają się w lokację
głowa.
• Niewzruszony: Potwór jest odporny na działanie grozy
i strachu, oraz na jakiekolwiek próby wpływania na jego
wolę.
• Toksyczny pył: Stwór potrafi rozpylać wokół siebie
toksyczny pył, w otaczający go obszarze o promieniu
4 metrów. Postacie wdychające pył muszą wykonać
test grozy zgodnie z zasadami podręcznika głównego.
Użycie pyłu zajmuje akcję, utrzymuje się w powietrzu
przez 2+k10 rund. Osoby, które zdały test są odporne
na działanie toksyny do momentu wystrzelenia nowej
chmury.
• Twarda skóra: Zrogowaciała skóra zapewnia stworowi
dodatkowe 2 PZ na wszystkie lokacje poza stopą.
• Pochwycenie: Silne macki pozwalają potworowi na

miażdżenie ofiary (maksymalna liczba ofiar = ilości
macek). Pochwycona osoba posiada -10 do testów Krzepy
za każdą mackę, którą trzyma ją potwór (maksymalnie
-30), zaś potwór otrzymuje +10 za każdą dodatkową
mackę (maksymalnie +30). Zdany test Krzepy oznacza
dla ofiary wyswobodzenie się, niepowodzenie oznacza
uderzenie z siłą k10 +4 bez uwzględnienia PZ.
• Kamuflaż: Klucznik potrafi przybierać barwę zbliżoną
do podłoża na jakim się znajduje co pozwala mu prawie
idealnie ukryć się. Tak schowany potwór jest ciężki do
wykrycia: -30 do testu na spostrzegawczość, jeśli opiera
się on na wzroku.
• Powolny: Nie potrafi biegać.
• Sejsmowidzenie: Potwór jest ślepy, jednak wyczuwa
drgania powietrza i powierzchni, na jakiej się znajduje.
Dzięki tej zdolności potrafi perfekcyjnie zlokalizować
każda istotę w jego otoczeniu. Klucznika nie da się
zaskoczyć. Można go zdezorientować uderzając w różnych
miejscach o podłogę czymś twardym. Otaczające go
drgania sprawią, że nie będzie „widział” przeciwnika.
Wszystkie ataki wykonywać będzie z modyfikatorem -20.
• Mutacje Chaosu: Wykonaj rzut k10 – 5 celem określenia
liczby mutacji. Mutacje losuj zgodnie z tabelą rozszerzona
lista mutacji Chaosu.
Zbroja: brak.
Punkty Zbroi: tułów (głowa) 2, macki (lewa ręka i prawa
ręka, oraz nogi lewa i prawa) 2, stopa (korpus) 0.
Uzbrojenie: macki.
Trudność Zabicia: Bardzo Duża.

Krfawy Szpon
„Słyszałem te historie, o jakimś wielkim, czerwonym orku.
Skaczącym jak królik, ha! Co jeszcze? Długo już żem żyję na tym
świecie. Różne rzeczy widziałem, a jeszcze więcej słyszałem, ale
mało z tych historyjek to prawda. Niektórym to piwo na pewno nie
służy, ale mi? Krasnoludowi? Ja tam nawet po pijaku wiem, że takie
rzeczy to brednie.”

Powszechne wyobrażenie
„To… coś. Widziałem to. Stwór wielki niczym korony drzew.
Skakał. To ogromne coś skakało jak oszalałe! Pustoszyło wszystko
na swojej drodze. Pożerało każde żywe stworzenie: kozy chodzące
po górach, sarny, które odpoczywały na polance tuż pod wysokimi
szczytami, masywne niedźwiedzie, nawet malutkie zające! Dla
mnie to nawet nie było polowanie, to była rzeź. Rzeź całej fauny,
zamieszkującej obszary gór, które przemierzałem. Potwór rozrywał
je na strzępy, rozczłonkowywał, rozrzucał wnętrzności, ale wszystko
i tak zostało przez niego pożarte. Nie porzucał nawet kawałka.
Nie pozwolił, żeby się zmarnowało. A za sobą? Za sobą zostawiał
totalne zniszczenia. Powalone drzewa, rozerwane konary, ziemia
wyryta, jakby co najmniej stado trzydziestu ogromnych dzików tu
żerowało. Ryki, chaos, zniszczenie. A potem odszedł, na południe.
Miałem wrażenie, że przez kolejne dni wciąż go słyszę, gdzieś
w oddali. Nie wiem co to było, ale nie chce więcej tego spotkać.”

- Tamgrin, krasnolud.
„Zaczepił mnie ostatnio jeden wędrowiec. Podróżował
z Wissenlandu. Podbiegł do mnie, jakiś zmachany, wyglądał na
przerażonego. Roztrzęsionym głosem opowiadał mi o jakiejś bestii
co nawiedza tamtejsze lasy. Kilkumetrowej. Mówił, że widział jak
ten stwór zeskakuje z gór. Twierdził, że przyszedł z północy. Jak go
zapytałem, gdzie widział to owe monstrum. Biadolił coś tylko, że
się nie przyglądał, bo po głównym szlaku podróżował. Najpierw mi
gada o lasach, górach, a potem, że tylko po drodze chodzi. To niby
do cholery jak miał go zobaczyć?! Znam tutaj wielu przepatrywaczy
i zwiadowców. Jakby coś się dziwnego działo, albo zauważyliby
jakąś ogromną bestię, to byłbym pierwszy, który by o tym usłyszał.
Gwarantuję ci to! Zresztą, ja i moje kochane pukawki jesteśmy
nierozłączni i żaden stwór nam niestraszny, haha!”

- Albrecht Flüger, włóczykij.
„Panie, wszystkie zwierzęta w okolicy pozarzynane! Drzewa
powalone! Gałęzie połamane! To znowu te przeklęte, zielone bestie!
Na pewno to one! Tylko one by to zrobiły! Parszywce, tfu!”

- Eberhard Reschke, przepatrywacz dróg, zaginął przeszło trzynaście
nocy temu.

- Hubert Heider, leśniczy.
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Uczonym okiem

Ciekawą rzeczą jest to, że po walce ze swoim byłym klanem,
Krfawy Szpon stał się większy o co najmniej dwie stopy. W wyniku
połączenia ze sobą ciał orka i zębacza oraz udziału energii
Chaosu, stwór ten rośnie w ponadprzeciętny sposób. W umyśle
mutanta panuje ciągła walka. Zamordować dla przyjemności, czy
rozszarpać w celu pożywienia. Obydwie te rzeczy sprowadzają się
do jednego – nieuniknionej śmierci tych, którzy będą mieli pecha
na niego trafić. Jakiekolwiek próby pertraktacji z tym stworem
nie mają najmniejszego sensu. Walka z nim też jest daremna,
prawdopodobnie zostanie się wgniecionym w ziemię przy pierwszym
jego ciosie. Krfawy Szpon szerzył spustoszenie przeważnie wzdłuż
łańcuchów górskich na wschodzie Imperium, aktualnie docierając
do granic Wissenlandu, gdzie najprawdopodobniej znalazł większe
żerowisko.

„Jak ja wejść do tej jaskini, to same trupy tam być. Ja nie wiedzieć,
kto to zrobić. To te zembacze co dla Kazgruna miały być. One
zabite. Tego dużego nie było. Gobliny co pilnowały też zabite.
Ale kto? Co ja powiedzieć Kazgrunowi? Gdzie on być? On też
zabity?”
- Brazak, nocny goblin.
Krfawy Szpon, ork niegdyś znany jako Kazgrun, na skutek
nieszczęśliwego incydentu stał się mutantem Chaosu. Wraz ze
swoim klanem zamieszkiwał Góry Krańca Świata. Tam również,
w tunelach, nocne gobliny hodowały zgraję nad wyraz posłusznych
zębaczy. Jeden z nich był bardziej wyrośnięty od reszty, toteż
bardziej łakomy. Kazgrun uznał, że wykorzysta ową hodowlę.
Uważał, że dzięki okiełznaniu potężnego zębacza, będzie on mógł
wspiąć się w hierarchii i pozbyć się dotychczasowego herszta,
który dowodził jego klanem. Podczas jednej z wizyt w grocie
nocnych goblinów, aby doglądać czy czerwony stwór jest już
gotów do ujeżdżania, Kazgrun ujrzał coś dziwnego. Zębacz,
swoimi potężnymi pazurami, wykopał ogromną dziurę w skale,
rozsypując wokół gruz i zarodniki grzybów, które ją porastały.
Trzymał w paszczy pokaźnych rozmiarów, zielony kryształ, który
emanował energią. Bestia próbowała go pożreć. Rozwścieczony
ork podbiegł do potwora i zaczął go okładać swoim siekaczem
po pysku, jednak bydlak nie dawał za wygraną. Zacięty pojedynek
trwał dłuższą chwilę, po czym od wielu ciosów zadanych
prymitywną bronią, kryształ pękł, a energia zebrana w środku
eksplodowała, pokrywając spaczeniem Kazgruna oraz potężnego
zębacza. Doprowadziło to do mutacji, scalając ciała obu potworów
w jedno. Skóra, ścięgna, organy i umysł połączyły się, tworząc
nową istotę. Umysł orka, dążącego do ciągłej brutalności oraz
zębacza, którego głód jest nieposkromiony, stworzyły abominację
szerzącą śmierć i zniszczenie. Krfawy Szpon, jak później został
nazwany przez swój klan, w furii wyrżnął pozostałe zębacze i nocne
gobliny znajdujące się w grocie. Wykonując koślawe podskoki,
udał się na powierzchnię, gdzie doszło do konfrontacji z klanem
orków. Swego rodzaju rozdwojenie jaźni sprawiło, że mutant miał
chęć raz rozerwać przeciwnika na kawałki, a po chwili pożreć
nieszczęśnika stojącego obok poprzedniej ofiary. Ubaw, jaki tego
dnia miał cały klan, był przeogromny. Krzyki zachwytu, związane
z możnością walki z tak potężnym przeciwnikiem, odbijały się
echem pośród górskich szczytów. Oczywiście wielu zielonoskórych
uciekało od niego w przerażeniu, widząc co się dzieje z tymi,
którzy wpadli w łapska potwora. Zacięta walka trwała kilka
godzin, jednak zakończyła się niefortunnym upadkiem Krfawego
Szpona z niedalekiego klifu. Ocknąwszy się po paru minutach,
mutant nie pamiętał już sytuacji, która miała miejsce chwilę temu
i o smacznych kąskach, czekających na niego kilkadziesiąt metrów
wyżej. Pchany prymitywnym instynktem zębacza, aby pożerać na
swojej drodze wszystko co żywe, Krfawy Szpon ruszył na południe.

„Brunatny ropień, nasączony nektarem z czarnej róży… potrójna
dawka.”
- Rikkit’tik, „uczony” z klanu Eshin.

Sam o sobie
„Spadaj mnie stond pokrako! Krikin! Pozbieraj no se tego
połamańca. Żem se go potem podpiekiem i zjem, hehe. Uważaj, co
bym cie też nie podeptoł. Zembaczom tobom nakarmiem! He? Co
ty tam żrysz? Poka mi to! Otwieraj mnie tom paszcze! Krysztoł.
Wypluwaj mnie to pokrako! Puszczaj! Powiedziałem zostaw! Ty
gruby palancie, słuchaj mnie że siem! A-aaa-AAAAAA!”
- Kazgrun, zwyczajny ork.
„Arrgh! Tam! Zwierz! Jeść! Rozwalić! Rozwalić! Człek! Zabić! Jeść!
Możem tam? Nie, tam! Jeść! Arrgh! Miażdżyć! Jeść! Zabić! Jeść!
Jeść! Zabić! JEŚĆ!”
- Krfawy Szpon
Krfawy Szpon jest ogromną, prawie czterometrową górą
mięśni. W wyniku kontaktu ze spaczeniem, ciała orka
i zębacza połączyły się w jedno. Jego prawa ręka, noga, część
korpusu i twarzy ma krwisto czerwony odcień, kończyny
są nieco bardziej wydłużone i mniej umięśnione niż te
po przeciwnej stronie. W wyniku tak nieproporcjonalnej
budowy ciała, mutant porusza się w specyficzny sposób,
przypominając trochę małpę, wykonując podskoki. Prawa
strona jego ciała jest odpowiedzialna za tak nienaturalną
zwinność, z jaką jest w stanie się poruszać, pomimo takiej
ilości masy. Lewa część jego cielska ma krótsze, ale za to
o wiele grubsze kończyny, na których napięte żyły utworzyły
falistą mozaikę. Jego prawe, żółtawe oko jest znacznie większe
od lewego, jednak z obu bije ten sam, szalony wzrok.

„Widziałem go dokładnie, kiedy patrolowałem zewnętrzne granice
Karak Azgul. Skacząca bestia, w połowie czerwona niczym dojrzały
pomidor, a w połowie zielona, jak te wszystkie paskudne orki.
Wymachiwała szaleńczo swoimi łapskami, rozrywając innych
zielonoskórych na kawałeczki oraz pożerała ich kończyny. Potem
ten ork czy jak to tam nazwać spadł ze skarpy. Wysłali tam oddział
zwiadowczy, ale niczego nie było, tylko zniszczony wokół las.
Z tego co się dowiedziałem, podobno ruszył na południe, w stronę
Gór Czarnych. Nie mam pojęcia co ci głupi zielonoskórzy tam
kombinują, ale jak mają zamiar się tak tłuc między sobą, to w jakiś
sposób wyświadczają nam przysługę, co nie?”

Główną bronią Krfawego Szpona są olbrzymie, powiększone
kilkukrotnie na skutek mutacji pazury, którymi rozrywa
swoich przeciwników na strzępy oraz ogromne zębiska,
mogące z łatwością przebić się przez lekki pancerz. Jak na
swoje rozmiary jest niezwykle szybki, niemalże dorównuje
prędkością wyszkolonemu koniowi. Z tego też powodu rzadko
kiedy jego ofiara uchodzi z życiem, jednak jeżeli jej się uda,
najprawdopodobniej Krfawy Szpon straci nią zainteresowanie
w momencie, kiedy ta zniknie z jego pola widzenia. Wciąż
będzie jej poszukiwał, używając do tego węchu bądź słuchu.
Jednak kiedy wytropi inną, żywą ofiarę, natychmiast pomknie
w jej stronę, nie zwracając uwagi na całą resztę.

- Morgir, krasnoludzki zwiadowca.
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ucieknie z walki, szukając kolejnych ofiar.
• Rozrost. Dzięki właściwościom organizmu zielonoskórych
oraz mutacji Chaosu, Krfawy Szpon rośnie podczas
każdego, wymagającego starcia. Na początku jego każdej
tury (pomijając pierwszą) rzuć 1k10, aby określić, czy
wzrośnie wartość jego Krzepy lub Odporności. Wynik:
1-5 = +5 do Krzepy, 6-10 = +5 do Odporności. Bonusy
do statystyk mogą się kumulować, jednak w sytuacji,
kiedy wartość Krzepy lub Odporności miałaby
przekroczyć wartość 100, należy pominąć wynik.
Zbroja: brak.

Umiejętności: spostrzegawczość, wspinaczka, unik,
znajomość języka (gobliński).
Zdolności: brawura, broń naturalna, morderczy atak,
przerażający, potężny cios, widzenie w ciemności, żelazna
wola.
Zasady specjalne:
• Mutacje Chaosu. Rzuć 1k10, by określić liczbę mutacji.
Wynik: 1-3 = 1 mutacja, 4-7 = 2 mutacje, 8-9 = 3
mutacje, 10 = 4 mutacje. Następnie rzuć 1k100 i sprawdź
wynik w Tabeli 2-1: Rozszerzona lista mutacji Chaosu,
by określić rodzaj mutacji. Odpowiednio zmodyfikuj
współczynniki stwora.
• Szaleńczy instynkt. Krfawy Szpon podczas walki zawsze
atakuje najbliższego przeciwnika. Jeżeli straci go z oczu
i nie zda odpowiednich testów spostrzegawczości,

Punkty zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0.
Uzbrojenie: pazury i kły.
Trudność zabicia: Bardzo trudny.

Licho z Hochlandu
Powszechne wyobrażenie

Uczonym okiem

,,Licho? A, pewno, na bagnach często to to słychać, ryczy
jak zwierzę jakie. Ludzie gadają, że bestyja poluje na łowców
i myśliwych w całym Hochlandzie. Obdziera ich ze skóry i płaszcze
z nich szyje. Czy prawda? Cholera wie. Paneczku, ja żem nigdy na
oczy jej nie widział. Tyle co matuchna moja za małego straszyła, to
wiem.”

Od lat krążą historie o złym duchu nawiedzającym lasy i bagna
Hochlandu. Przybiera on postać potężnej istoty, na trzy metry
wysokiej i masywnej jak skała. Na pozór nieszkodliwa bestia, do
przemocy posuwa się tylko w dwóch przypadkach – gdy człowiek
pierwszy ją sprowokuje lub gdy obierze sobie kogoś za cel. To
zaś się dzieje, gdy łowczy na zbyt dużo sobie pozwala, zabijając
zwierzynę dla zabawy, bądź wybijając zbyt wiele, dla zysku. Wtedy
marny los twój, bowiem Licho nigdy nie poprzestało, póki takich
ludzi nie odnalazło. A gdy już z tobą skończy, zabierze ze sobą
w nieznaną stronę. Ci, którzy lepiej przyjrzeć się bestii okazję mieli,
wspominają że płaszcz jej wyglądał jakby z ludzkiej skóry uszyty
został.

- Ernst, chłop z Koerin
,,Polowałem na tych ziemiach od podrostka. Ojciec mój nauczył
mnie dwóch rzeczy – jak ze strzelby strzelać prosto i jak bór
tutejszy szanować, żeby jego darów nie nadużywać. I co? I mnie
Licho nigdy nie prześladowało. A w życiu aż dwa razy je spotkałem!
Pewnego razu jak z chłopakami żeśmy z polowań wracali noc
nas zastała. Niesiemy jelonka, świeżo ustrzelonego, wtem –
nagle – coś niebieskiego przed nami mignęło. Stanęliśmy jak
wryci, przypominając sobie co się mówi po wioskach, że takie
niebieskie, złowieszczo wyglądające punkty to gały samego Licha.
Dobrześmy myśleli, chwilę później zobaczyliśmy to cholerstwo
w najbliższych krzakach. Jęczało to i stękało, aż w końcu zaczęło
sunąć w swoim kierunku. Co? No tak, sunąć, żadnych nóg żeśmy
u niego nie widzieli. Potem jeszcze raz się na to natknąłem, tym
razem nie skończyło się tak dobrze. Zasadziliśmy się na lisa,
co to kury od tygodnia z wybiegów porywał. Leżymy tak sobie
w krzakach, ja i taki jeden, Lambert na niego w wiosce wołali.
Podobno kłusownik, krzywo się na to u nas patrzy, ale poza mną
tylko on miał działającą strzelbę, nie mogłem narzekać na dobór
towarzystwa. Spokój, cisza, nagle – wiatr się zmienił. Czuć było
okropny smród, jakby kto truchło zostawił na miesiąc co najmniej.
Odwróciłem się i zdążyłem zobaczyć tylko ostre szpony wbijające
się w Lamberta jak w kawał mięsa. Biedny chłopak nie zdążył nawet
jęknąć. Zamknąłem oczy, czekając na swoją kolej. I co? Nic. Licho
jak się pojawiło, tak zniknęło. Po Lambercie została tylko krwawa
plama. Ot, dostał kłusownik na co zasłużył.”

,,W istocie, to ja dowodziłem wyprawą, która pozbyć się miała
tak zwanego Licha z Hochlandu. Do dziś twierdzę, że była to
wyprawa udana! Osaczyliśmy bestię w niedużym zagajniku,
a następnie rozpoczęła się walka, której do śmierci nie zapomnę.
Iście diabelsko stwór ten walczył, zabił tuzin moich ludzi, i drugie
tyle ludzi księcia Elektora, nim wreszcie padł. Dobrze wymierzony
cios młota bojowego, prosto w czaszkę, obalił bestię. A następnie…
rozsypała się. Tak po prostu. Szmaty, w które odziana była, opadły
na ziemię. Jelenia czaszka, niby głowa potwora, leżała zgruchotana.
Spośród tego całego syfu w niebo ulatywał niebieski dym, zdający
się wypełniać stwora. Ciesząc się ze zwycięstwa, powróciliśmy do
fortu Schippel, by świętować.
Miesiąc później znowu usłyszeliśmy o pojawieniu się Licha, tym
razem w okolicach Krudenwaldu.”
- Marius Kaunitzer, kapitan armii Hochlandu
Wszelkie dotychczasowe próby pozbycia się bestii przynosiły tylko
tymczasowy skutek. Licho zawsze powraca, za każdym razem nieco
inne – czasem skrywa się za jelenią czaszką, by kiedy indziej nosić
maskę wykonaną z kory drzewa. Jedynie płaszcz zawsze jest robiony
z tego samego materiału.

- Felix, myśliwy z Hochlandu
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Samo o sobie
,,Nadeszła… pora. Czas, by… łowca, został… moją… zwierzyną.”
- Licho

Licho z Hochlandu
Licho to wysoka na trzy metry, potężnie zbudowana istota.
Porusza się wolno, zdaje się sunąć po ziemi. Spomiędzy jej
szat wydobywa się blade, niebieskie światło – podobnież
w oczodołach czaszki, służącej za głowę bestii, płonie
niebieski poblask.
Licho jest nieustępliwe w swoim celu – jeśli tylko ktoś, jest
w oczach tego stwora winny zbrodni, wymierzonych wobec
lasów Hochlandu, nie spocznie póki nie zabije tej osoby.
Bardzo często zabiera ze sobą ciało, by dołączyć skórę ofiary
do swojej kolekcji, powiewającej makabrycznie w formie
płaszcza.

— Licho z Hochlandu —
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Cechy Drugorzędne
,,Nie dziwię się, że wy, ludzie, nie rozumiecie jej istoty. Jest
starsza niż wasze Imperium. Nie rozumiecie jej, tak samo jak nie
rozumiecie nas. To nie ona jest intruzem na waszych ziemiach – to
wy wtargnęliście do jej domu.
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Umiejętności: nawigacja, przeszukiwanie +10,
spostrzegawczość, sztuka przetrwania +10, tropienie +20,
znajomość języka (malla-room-ba-larin).
Zdolności: bardzo silny, broń naturalna, groźny, lewitacja,
potężny cios, silny cios, widzenie w ciemności, wyczucie
kierunku, żelazna wola.
Zasady specjalne:
• Oręż lasu. Przy pierwszym spotkaniu z Lichem, należy
rzucić kością k6 by ustalić, z czego jest zbudowane i czym
posługuje się w walce:
1 – pazury, broń naturalna, cecha przebijający zbroję
2 – pazury oraz rogi (obrażenia S-1)
3 – pień drzewa używany jako maczuga, broń naturalna,
cecha druzgoczący
4 – Pień oraz rogi (obrażenia S-1)
5 – pazury i pień
6 – pazury, pień i rogi
Jeśli fizyczna powłoka Licha zostanie zniszczona, przy
następnej walce należy ponownie rzucić na to jaki oręż
będzie posiadało Licho.
• Odbudowa. Jeśli zewnętrzna powłoka zostanie zniszczona,
duch który ją zamieszkiwał powraca do jednego
z kamiennych kręgów, rozsianych po Hochlandzie.
Poświęca k20 dni na odbudowanie swojej powłoki z tego,
co znajdzie wśród lasu.
• Powolne. Licho nie może wykonywać akcji bieg.
• Dziki zew. Na początku każdego starcia, Licho wydaje
z siebie przeciągły ryk. Istnieje 25% szans, że ryk zwróci

Tak samo jak wy ustanowiła prawo na swoich włościach, którego
należy przestrzegać. I kara tych, którzy się do niego nie stosują.”
- Thaco, elf leśny w podróży
Wiele lat temu, grupa magistrów z jadeitowego kolegium
w Altdorfie przybyła do Hochlandu, chcąc zbadać dogłębnie sprawę.
Po miesiącach badań, nieudanych próbach porozumienia się, oraz
śmierci jednego z magistrów, grupa powróciła do kolegium, nigdy
już nie wracając. Jedyne co mieszkańcy okolicznych wsi zapamiętali,
to niezwykłą, wręcz chorobliwą fascynację, jaką czarodzieje
obdarzali stare, kamienne kręgi, rozsiane po Hochlandzie. Czy
mają jakiś związek z Lichem? Tym już magistrowie nie podzielili
się z nikim.
,,Gdy nocą torfowiska i lasy Hochlandu przemierzasz, bądź
wędrowcze czujny, wypatruj dwóch znaków. Jeśli w ciemności
niebieski poblask dostrzeżesz, w akompaniamencie stękania bądź
nieludzkich ryków, wiedz, że na zło straszliwe nastąpiłeś.
Licho z Hochlandu bowiem przed tobą się znajduje. Odziane
w ludzkie skóry, gnijące ochłapy, czai się w lesie. Jeśli chcesz
przeżyć, wiedzieć ci kilka rzeczy trzeba. Co najważniejsze, sam
pierwszy do zwady nie dąż – istnieje szansa, że stwór minie cię,
nie czyniąc ci krzywdy. Jeśli już jednak do walki dojdzie, pamiętaj
– stwór ten uderza z ogromną siłą, zdolną powalić i dziesięciu
mężczyzn! Niech Sigmar ma cię w swojej opiece, jeśli postanowisz
zblokować cios tej bestii.
Ostatnia rada jakiej mogę ci udzielić – baczaj na swoje plecy. Licho
bowiem wolę lasu stanowi i nierzadko bywa tak, że i las na pomoc
bestii przybywa.”
- fragment ,,Przewodnika po Prowincjach”, autorstwa profesora
Reingarda Pflatzego, uczonego z Altdorfu
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uwagę okolicznych zwierząt, które przybędą z pomocą.
Ich rodzaj i ilość ustala MG. Przywołane zwierzęta nigdy,
z własnej woli nie zaatakują Licha.
Zbroja: lekki pancerz (płaszcz z ludzkich skór).

Punkty zbroi: głowa 2, ręce 1, korpus 1, nogi 1.
Uzbrojenie: Zasada specjalna Oręż lasu.
Trudność zabicia: Bardzo Duża.

Myszymor
pewnie ma „cztery rynce panie, a wielki jest ze hej albo i większy!”
Myszymor… Ha! Co jak co, ale głowy do wymyślania co rusz
nowych potworów i wyobraźni do dziwnych nazw to wieśniakom
nie brakuje! Myszymor… Dobre sobie. Jak dla mnie to trupów
zabrakło do obgryzania więc się szczury za żywych wzięły. Ot cała
tajemnica.”

Powszechne wyobrażenie
„Nie trza było trupów palić, mówiem wam. Zmarły na pochówek
zasługuje, a nie po ziemi siem walać jak jakie ścierwo. Na
poczontek to i pany do wielkich dziur rzucały, wicie, że niby grób
masowy. Potem to już paliły tak jak trup padł, coby grzesznika
ręcyma nie tykać. No i tych spaleńców to potem szczury obgryzały.
A ludzie cicho siedziały, bo każdy siem o własny żywot bał. Taka to
zaraza była… A Morr siem gniewał panie. Oj gniewał. No i zesłał
nam karę.”

-Joachim ”Ryba” Krethel, najemnik
„Nie wiem jak ty człecze, ale ja dość widziałem podczas walk
w kopalniach, żeby uwierzyć w wieśniacze gadanie. Nie to, żebym
powtarzał ,że to kara od Morra, ale w szczurzą abominacje daje
wiarę jak najbardziej. Wiele razy starliśmy się z potwornościami
nasłanymi na nas przez te przeklęte Thagoraki i powiem ci, że
nie mają sobie równych pod względem tworzenia stworów, na
widok których serce truchleje. Więc tak, jestem w stanie uwierzyć
w obleczonego szczurami kościstego stwora, kryjącego się
w ciemnościach.

- Helmut Stotter, wieśniak
„Chcesz wiedzieć czemu tu się osiedliłem?? Że niby co
poniektórzy gadają, jakobym porzucił wojaczkę przez to co
widziałem na wielkiej wojnie? Łajno wiedzą, mówię ci. Walczyłem
przeciw mutantom i przeciw pomiotom mrocznych potęg. Nasz
oddział starł się nawet z opancerzonymi gigantami, których zwą
wojownikami Chaosu. I wiesz co? Daliśmy radę. Nie były z nas
ułomki. Ale jednej nocy… jednej nocy… Pamiętam jak dziś.
Obozowaliśmy niedaleko wsi zwanej Pagenkopf. Dzień wcześniej
rozgromiliśmy oddział zwierzoczłeków. Pełno się tego pałętało po
włościach Imperium po tym, jak udało się rozbić wojska Chaosu.
Piliśmy, śmialiśmy się, przechwalaliśmy który nie lepszy. Było co
świętować. W pewnym momencie odszedłem na stronę. Wiesz,
piwo ma to do siebie że w pęcherzu ciśnie. Może gdybym nie był
wtedy pijany jak marynarz po zejściu na brzeg, zauważyłbym to
wcześniej. Tą… nienaturalną ciemność dookoła. Szczury które
zdawały się mnie otaczać. Kiedy zdałem sobie z tego sprawę, było
już za późno. Rozpraszając ciemność, która ją kryła, wynurzyła się
z niej istota, którą mógłbyś straszyć najodważniejszych wojów. Od
pasa w górę przypominał toto człekokształtnego szczura. W kilku
miejscach widać było jeszcze resztki futra. Ciało jednak miało
w większości obgryzione do kości przez szczury, które biegały
po nim co rusz odrywając płat mięsa. Po ciele potwora, niczym
ohydny robak pełzała ciemna materia, jakby mgła, próbująca na
powrót skryć go w mroku.. Nie było widać nóg istoty. Zamiast
nich dostrzegłem olbrzymie kłębowisko zaropiałych szczurów,
które powoli zaczęły spływać ze stworzenia, rozlewając się po
podłożu. Najgorsza była jednak głowa potwora. Prawie całkowicie
pozbawiona skóry, z oczodołami płonącymi zielonym światłem,
które przysiągłbym, iż wwiercały mi się w duszę. Wiele na wojnie
widziałem, uwierz mi. Tamtej nocy jednak stałem sparaliżowany
niczym młodzik. Istota zbliżyła skrwawiony, śmierdzący pysk do
mej twarzy jakby badając moja osobę, po czym wydała dziwny,
gardłowy skrzek, a ja poczułem, że grunt ulatuje mi spod nóg.

Nie wiesz co to Thagoraki?? I módl się chłopcze byś się nigdy nie
dowiedział.”
- Khedgar Szara brew, krasnoludzki obrońca

Uczonym okiem
„Bracia Łowcy. Gdy goniec dostarczy wam ten list, ja zapewne
będę martwy. Żywię jednak nadzieję, iż informację w nim zawarte
pozwolą wam mnie pomścić i zmierzyć się na równych szansach
z istotą, którą ludność zwie Myszymorem, a na którą ja sam nazwy
nie mam. Po wielkiej wojnie z Chaosem wiele bestii – niedobitków
poczęło wędrować po lasach i atakować podróżnych, oraz wsie.

Obudziłem się nad ranem, wśród pomordowanych towarzyszy
i wysuszonych szczurzych trucheł. Ostało się zaledwie kilku z nas.
Nikt nie wiedział dlaczego tylko my przeżyliśmy. To był ostatni
dzień, który spędziłem w armii. A pysk tej istoty widzę czasem
w snach po dziś dzień.”
- Mathias Hecmann, weteran wojny z Chaosem
”Że niby Morr zesłał potwora za spalanie zwłok podczas Krwawego
pomoru? W mroku się kryje i szczurami rządzi? I co? I jeszcze
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powinien mieć się na baczności, jeśli zobaczy nadmierną
ilość szczurów w pobliżu, gdyż może to sugerować obecność
stwora. Ze względu na wiatry magii, które przenikają
Myszymora, osoba parająca się magią nie będzie miała
większego problemu z dostrzeżeniem bestii. Wydaje się,
iż z tego właśnie względu potwor omija szerokim łukiem
miasta i atakuje tylko wsie i podróżnych. Myszymor w pełni
sił to wyjątkowo groźny przeciwnik. Przeprowadza szybkie
ataki na cele, które według niego zagrażają mu najbardziej,
a następnie ucieka w ciemność by stamtąd ponownie
zaatakować. Zawsze towarzyszą mu szczury w wielu
formach; od niczym nie wyróżniających się przedstawicieli
swego gatunku, aż po animowane mroczną magią
abominacje.

Wiele też razy spotykaliśmy się z przypadkami, iż istoty o których
śmierć prosili nas prości ludzie okazały się ich własnym wymysłem.
Potwór zwany Myszymorem, zaręczam wam, jest jak najbardziej
prawdziwy i śmiertelnie niebezpieczny. Wystarczy rzec, iż z całej
mej świty, a także ludności wsi Bregenhaft tylko ja się ostałem.
A niedługo i mnie nie będzie. Przeto nie lekceważcie tego co
napiszę, a do walki z tą plugawą istotą dobrze się przygotujcie.
Przede wszystkim prawdą nie jest, iż jest to istota, która poluje
tylko w nocy, gdy ciemność jest jej sprzymierzeńcem. Nas
zaskoczyła podczas pochmurnego, mglistego dnia. Nie atakuje
jednak na otwartej przestrzeni. O nie. Potwór wykorzystał przeciw
nam nasze własne wozy, ściany domostw, a ostatecznie gdy, co
z niesmakiem przyznaję poczęliśmy się wycofywać – osłonę drzew.
Bestia jest praktycznie niewidoczna w zaciemnionych miejscach,
a przysiągłbym iż sama gęstą ciemność potrafi przywołać, z której
potem atakuje. Przeto, gdy stwór wam zniknie z oczu, wypatrujcie
ciemnych miejsc, gdyż w jednym z nich zapewne plugawiec się
skrywa. W dodatku wydaje się, iż stwora otacza aura oddziałująca
na nasze skrywane lęki. Mimo, iż z niejedną bestią miałem do
czynienia, przyznaje że w sercu poczułem ukłucie strachu. Tak więc
bracia! Amulety ochronne zabierzcie ze sobą, a i częsta modlitwa
nie zaszkodzi. Stworowi towarzyszą roje ohydnych szczurów
i pewien jestem, że potrafi je w znacznym stopniu kontrolować.
Osłony nóg i ogień do wypalania jak najbardziej wskazany.
Najgorsze jest jednak, iż potwór wydaje się być inteligentny. Nie
atakował w furii, nie ujawniał wszystkiego czym dysponował, nie
posyłał wszystkich swoich przeklętych szczurów w jednym ataku.
Wyławiał nas jednego po drugim niczym wytrawny zabójca,
atakując z niespodziewanych miejsc i szybko się wycofując.
Posyłał swoje szczury z wielu stron, a kiedy zajęci byliśmy ich
odpędzaniem, traciliśmy kolejnego człowieka. Nie popełniajcie tego
błędu co ja, bracia. To nie jest kolejna bestia Chaosu, do których
przywykliśmy. Przygotujcie się odpowiednio, bo niejedno życie
jeszcze odbierze, zanim zostanie unicestwiony.”

— Myszymor —
Cechy Główne
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Umiejętności: skradanie się, ukrywanie się +20,
spostrzegawczość +10, przeszukiwanie, unik, wspinaczka
+10, znajomość języka (queekish).
Zdolności: broń naturalna, morderczy atak, straszny,
widzenie w ciemności.

- Ostatnie słowa łowcy potworów Ingwalda Raugera, zawarte w liście
do swych braci zakonnych

Zasady specjalne:

„Kończyny, pomimo ewidentnej śmierci obiektu nadal reagują na
bodźce zewnętrzne. Palce potraktowane mocnym światłem kurczą
się mimowolnie. Po bokach obiektu nadal unosi się aura wiatru
cienia, co wydaje się dość nietypowym zjawiskiem. Po rozkrojeniu
klatki piersiowej można zobaczyć wysuszone organy wewnętrzne,
bardzo podobne do ludzkich. Wyciągam daleko idący wniosek
iż stwór został przemieniony, a nie stworzony od podstaw. Co
ciekawe, kilka szczurów, które towarzyszyły obiektowi za jego
nie-życia przedostało się do mojej pracowni i teraz kręcą się
wokół truchła, jakby mając nadzieję że ich pan jednak wstanie.
Kilka nawet przyniosło w swoich pyskach skrawki mięsa. Bardzo
interesujące.”

• Przekleństwo Nieumarłego. Myszymor podlega zasadom
ożywieńca (Podręcznik główny, rozdział IV: Umiejętności
i zdolności). Jest jednak panem samego siebie i nie
musi być kontrolowany. Ponadto magia, która w nim
krąży sprawia, iż tak długo jak istnieje jego ciało, może
on ponownie powrócić, by siać śmierć. Jeśli truchło
pokonanego Myszymora zostanie pozostawione
dostępne dla szczurów, które z nim przebywały, te zaczną
znosić do swojego pana kawałki mięsa z żywych istot,
którymi będą się starały oblepić jego ciało. Myszymor
zacznie przywracać sobie punkty żywotności w tempie
1 punktu życia na godzinę aż do pełnego wyleczenia.
Tylko kompletne spopielenie zwłok Myszymora
może powstrzymać ten proces i doprowadzić do jego
zniszczenia.
• Zrodzony w ciemności. Myszymor nienawidzi światła
słonecznego, a całe swoje istnienie spędza ukryty
w mroku. Jego symbioza z ciemnością jest tak wielka,
iż kiedykolwiek znajduje się w zaciemnionym miejscu
traktowany jest jakby miał rzucony na siebie czar „Płaszcz
cieni”. Wystawiony na światło słoneczne będzie się
starał jak najszybciej uciec. Zmuszony do walki w takich
warunkach otrzymuje kare -10 do wszystkich testów.
• Cienista Aura. Wiatr Ulgu przenika Myszymora na
wskroś, tworząc wokół niego opary mglistej ciemności,

- Ernest Langer, nekromanta – amator. Znalezione w osobistym
dzienniku tuż przy jego poszarpanych zwłokach

Sami o sobie
„Boli… Czuję ból, który mi zadajecie. Czemu mi to robicie, moi
mali towarzysze? Nie pamiętam… Tak wiele zapomniałem… tak
wiele... Głodny... Już niedługo wyruszymy, by szarpać i zabijać.
Tylko niech będzie ciemno... A potem znajdziemy tego, który nam
to zrobił. Taaaaaak. W końcu go znajdziemy. A teraz ukryć się,
czekać. Do wieczora. Tak, tak… do wieczora.”
Myszymor to nieumarły stwór, który pojawił się w Starym
Świecie dość niedawno. Wywodzi się bezpośrednio
z przeklętej szczurzej nacji skavenów, choć nikt nie wie,
jak powstał. W pełnej okazałości rzadko można go dojrzeć,
gdyż zazwyczaj kryje się w mroku. Wprawny obserwator
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sprawiając że jego ciało nie zawsze jest tam, gdzie
wydaje się być. Każdy atak wymierzony w Myszymora
przeprowadzony jest z modyfikatorem -10. Dodatkowo
wszystkie obrażenia zadane mu w walce wręcz zostają
zmniejszone o 1.
• Piszcząca szarańcza. Szczury, które otaczają Myszymora
mogą zostać posłane do walki. Postać, która zostanie przez
nie zaatakowana otrzymuje k10 automatycznych trafień
z siłą 1.
• Trujące ataki. Postać zraniona przez Myszymora lub
jego szczury musi wykonać test Odporności. Nieudany
oznacza stracenie dodatkowego punktu Żywotności.

Ponadto, gdy postać straci w ten sposób co najmniej 3
punkty Żywotności, rany postaci zostają zainfekowane.
Postać w takim stanie odnawia punkty życia w dwukrotnie
wolniejszym tempie niż zazwyczaj, oraz otrzymuję karę
-10 do testów WW, US oraz Zr. Udany test leczenia oraz
kilkudniowa rekonwalescencja niwelują tę karę.
Zbroja: Brak.
Punkty Zbroi: głowa 0,ręce 0,korpus 0,nogi 0.
Uzbrojenie: kły, pazury.
Trudność zabicia: Bardzo duża.

Panny krwi
Powszechne wyobrażenie

Uczonym okiem

„Już nigdy, przenigdy nie wejdę między drzewa.

„Lasy naszego Imperium zamieszkuje nieliczny, jednak wielce
niebezpieczny gatunek potworów – Panny Krwi. Monstra te
przybierają postać młodych dziewcząt, o ogromnych oczach,
długich i gęstych włosach oraz szerokim, białym uśmiechu, po
czym starają się mamić mężczyzn do swoich ołtarzy. Zdarzały
się jednak równie przykre przypadki porwań kobiet, chociaż
zdecydowanie rzadsze. Ich dłonie zakończone są długimi jak sztylety
pazurami, a zwinnością i przebiegłością przewyższają niemal każdy
z gatunków bestii zamieszkujących Imperium. Każda Panna Krwi
pilnuje jakiegoś miejsca, znajdującego się zawsze pośród drzew,
wokół którego zbierają się Wiatry Magii. W większości przypadków
są to miejsca związane z mrocznymi potęgami, jednak nie na
tyle znaczące, by strzegli ich wybrani czempioni. Jak sama nazwa
wskazuje, bestie te znajdują umiłowanie w krwi, zarówno ludzkiej,
jak i zwierzęcej. Większą jednak miłością traktują nasze życiodajne
soki, dopiero w ostateczności zaczynają polować na zwierzęta
i inne monstra zamieszkujące lasy. Nie udało się w żaden sposób
udowodnić, której z mrocznych potęg służą, działają bowiem
zarówno na rzecz Khorne’a, jak i nierzadko Tzeentcha, czasami
pozostając bezstronne. Mimo tych różnic, każda z nich równie
mocno kocha smak krwi oraz zamiłowanie do jej przelewania.

Byliśmy małym oddziałem zwiadowczym, naszym zadaniem
było zrobić rekonesans na południe od Kurtwallen. Noc zastała
nas w połowie drogi powrotnej do warowni. Postanowiliśmy
obozować więc na skraju ścieżki. Przez ten powracający kaszel
nie mogłem spać, a Bruno postanowił dotrzymać mi towarzystwa
w bezsenności. Siedzieliśmy tak do momentu, kiedy nagle, z lasu
obok, usłyszeliśmy kroki. Wydawało się, że nikogo tam nie było,
a nie chcieliśmy bezpodstawnie podnosić całego oddziału na nogi.
Jak do tej pory, nie działo się w tej okolicy nic specjalnego, czy
niepokojącego. Postanowiliśmy wejść głębiej w zagajnik i sprawdzić,
co to było. Wzięliśmy ze sobą jedną pochodnię i weszliśmy
w las. Przeszliśmy spory kawałek, chciałem wracać, ale Bruno coś
zobaczył i nalegał, byśmy podeszli jeszcze odrobinę. Wtedy ją
zobaczyliśmy. Miała długie, czarne, gęste włosy, była naga i jakby
lekko pobrudzona. Kucała obok ogromnego głazu, na którym
wyryto jakieś symbole, na widok których od razu rozbolała mnie
głowa. Gdy postać się odwróciła, uśmiechnęła się do nas. Nigdy
nie widziałem równie pięknych ust. A jej oczy! Były ogromne,
największe jakie do tej pory u kogokolwiek widziałem. Kiedy teraz
próbuję sobie je przypomnieć, wydaje mi się, że chyba były całe
czarne, jakby nie miała białek. Wtedy jakoś mnie to nie zdziwiło,
było ciemno, a ja, zauroczony jej uśmiechem, po prostu trwałem
w bezruchu. Myślę, że musiała rzucić na nas jakieś zaklęcie - Bruno
zachowywał się identycznie jak ja. Skinęła na niego palcem, żeby
podszedł. Bruno powoli ruszył w jej stronę. I było już za późno.
W ciągu jednego uderzenia serca doskoczyła do niego, wzięła
krótki zamach i rozcięła mu pazurami gardło. Przeskoczyła
dobre cztery metry! A miała posturę drobnej, lekko wychudzonej
dziewczyny. Nim zdążyłem wyciągnąć miecz, była już przy mnie.
Pamiętam tylko moment, jak straciłem przytomność. Gdy się
obudziłem, reszta oddziału ściągała nafaszerowane bełtami truchło
tej bestii z Bruna. Od pasa w górę nie było już na nim mięsa.
Zwymiotowałem, po czym rozejrzałem się po tym miejscu. Ziemia
w pobliżu głazu była ciemna, jakby latami wsiąkała w nią krew. Za
kamieniem walały się resztki kości, kilka noży i łuk myśliwski. Ale
ani śladu mięsa, musiała wszystko zjeść. Gdy wróciliśmy, zdałem
raport dowódcy i starałem się wyprzeć tamto zdarzenie z pamięci.
I już nigdy, przenigdy nikt mnie nie namówi, żebym poszedł do
lasu.”
Franz Schulman, członek oddziału najemnego
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Mordują bezlitośnie, rozszarpując swoją ofiarę, a następnie
ją zjadając . W pobliżu ich siedlisk można znaleźć stosy kości,
przedmiotów należących do nieopatrznych wędrowców, oraz
pomniejszych magicznych artefaktów, amuletów i pierścieni. Niech
więc was nie zwiedzie ich uroda, która dziełem musi być mrocznej
magii, bo monstra są to zabójcze.”

— Panny Krwi —
Cechy Główne

Gotfryd Rozenbaum, uczony z Nuln
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Same o sobie
„Nie bój się, przecież Cię nie ugryzę. Za mocno.”
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Umiejętności: plotkowanie, pływanie, przekonywanie +20,
skradanie się +10, spostrzegawczość +10,sztuka przetrwania
+10, śledzenie +10, tropienie +20, ukrywanie się +10,
unik, wykrywanie magii, znajomość języka (dowolne dwa),
znajomość języka (mroczna mowa).

Sekh-et-Vaa, Panna Krwi
„Czuję jak płynie przez ciebie cudowny sok. Dałbyś mi go
skosztować trochę?”
Khagarath, Panna Krwi

Zdolności: broń naturalna, czuły słuch, morderczy atak,
oburęczność, straszny, widzenie w ciemności.

„Wy ludzie jesteście zbyt słabi, by nam dorównać. Jednak tak jak
my, lubicie gdy płynie krew.”
Plagh-Khun, Starsza Panna Krwi

Zasady specjalne:

Panny Krwi

• „Skarbeńku”: Raz dziennie, poświęcając akcję podwójną,
Panna Krwi jest w stanie rzucić zaklęcie, pozwalające jej
przyjąć wygląd pięknej, młodej kobiety. Wykonywany
jest test 1k10. Wynik równy i większy od 7 to sukces.
Zaklęcie trwa 12 godzin, lub do pierwszej zabitej ofiary.
W przypadku niepowodzenia lub minięcia czasu trwania,
konieczne jest odczekanie co najmniej 24 godzin przed
następną próbą. Każda osoba, która zobaczy piękne
oblicze Panny, wykonuje Trudny (-20) test Siły Woli.
Udany test oznacza, że widzi prawdziwą postać potwora.
Nieudany oznacza karę -10 do testów Siły Woli przeciwko
niej, a postać traktowana jest jako ogłuszona. Test
powtarzany jest co turę. Panny Krwi, które zdecydowały
się służyć Khornowi całkowicie porzuciły swoje magiczne
umiejętności.
Zbroja: brak.

Panny krwi to bezlitosne bestie, żyjące w mrocznych lasach
Imperium. Dzięki magicznym zdolnościom, potrafią przyjąć
wygląd młodych kobiet, którym mamią i hipnotyzują
swoje ofiary. Większość z nich opiera się jednak na swojej
zwinności i sile. Lubują się w krwi wszystkich żyjących ras,
jednak najbardziej upodobały sobie ludzką. Potrafią być
bardzo szybkie i niezwykle przebiegłe. Dla pojedynczego
poszukiwacza przygód mogą się okazać niemożliwym
wyzwaniem.

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0.
Uzbrojenie: szpony.
Trudność zabicia: Duża.

Retnüg
skradałem się w kierunku, z którego wybiegła spłoszona zwierzyna.
Odglosy mordu ustaly, a po chwili ujrzałem rozbebeszone zwierzę.
Chwilę temu przypominało jelenia. Uslyszałem szelest i jedyne co
zdołałem uchwycić to znikające macki w gęstych zaroślach. Nie
chcąc narazić swojego zdrowia i cierpliwości kobity, czym prędzej
udałem się do chaty.

Powszechne wyobrażenie
Podążałem tropem jeleni. Słońce zmierzało ku zachodowi, więc
musiałem się śpieszyć. Nie chciałem znów sluchać trzepania
ozorem mojej baby, że znowu musi posilać się sama. Czułem, że
się zbliżam. Wyciągnąłem strzałę, aby być gotowym do ustrzelenia
ofiary. W tym samym momencie usłyszałem dźwięk zarzynanego
jelenia. Ptaki w popłochu wyleciały z koron drzew i zdało się slychać
zwierzęta zmierzające w moim kierunku. Nie myśląc zbytnio
skryłem się za pniem. To były jelenie przepełnione strachem - moja
ciekawość wzięła górę. Jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z powagi
sytuacji. Wykorzystując swoje nieprzeciętne zdolności łowieckie

Po kolacji i kilku głębszych, próbowałem pojąć co mogło
zarżnąć moją niedoszłą zdobycz. Nigdy nie widziałem takiego
okropieństwa. Czy to na pewno były macki?
Wilki…
To pewnie wilki.
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Miejsce zamieszkania ludzi, od których czerpałem informacje,
pochodziły z regionu gór otaczających Wissenland. Według mnie
sugerowało to, że tu mogły żyć jedne z ostatnich stworzeń tego gatunku.

Finn, myśliwy z Serrig
Dzień, jak co dzień. Ja i tych trzech obiboków rozrzucaliśmy gnój,
przygotowując grunt pod uprawę.

„Winszuję zwycięstwa i ubolewam nad stratami. Przed wami jedna
z ostatnich potyczek. Dzięki temu, że zepchnęliście je między Szare
a Czarne Góry, wydają się być w potrzasku i poczują, czym jest
gniew Ulryka. Posiłki z Middenlandu i Talabeclandu znajdują się
cztery dni drogi marszu od waszych pozycji. Macie rozkaz utrzymać
linię frontu do czasu ich przybycia.(…)”

Po jakimś czasie stara zawołała nas na obiadzik. Joseph dostał
skrętu kiszek, więc kazałem mu gonić do lasu - tylko Pan może
korzystać z wychodka. W jedzeniu przeszkodził nam wrzask
Josepha. Pomyślałem, że ten kretyn znów wpadł gołą dupą
w pokrzywy. Z niechęcią poszliśmy wykaraskać go z tarapatów.
Podeszliśmy na skraj lasu a tam Joseph leży z opuszczonymi
portkami, szamocze się i krzyczy: „Potwór! Potwór!”. Jedynymi
potworami jakie zobaczyliśmy były mrówki na jego ciele.

list z rozkazami generała Gustava Kurtze
do kapitana Feliksa Rohla

– „Czego krzyczysz idioto? Zakładaj portki i do roboty!”

Większość ludzi, którzy przeżyli spotkanie z tymi stworzeniami
opisywało niebieskawe, emanujące światło. Nic nie wskazywalo aby
te kreatury wykazywały magiczne zdolności. Przypuszczam, że może
to być swego rodzaju energia lub magia, która je napędza lub jest
dla nich życiodajna.

– „Coś mnie ciągnęło w głąb lasu… buta mnie zabrało!”
– „Ta, pewnie jeszcze wychędożyć chciało.”
– „Wiem co widziałem, Ulryk mi świadkiem!”

„(…) Sakwa się zapełnia. Sądzę, że te klejnoty będą warte pokaźną
sumkę, za którą nieźle się zabawię. Może kupię kawałek ziemi...

Czułem na sobie czyjś wzrok, a las wydawał się nienaturalnie
cichy. Robota czekała, a my nie mieliśmy czasu na podchody
i przejmowanie się urojeniami Josepha.

Zabicie tej paskudy jest znacznie łatwiejsze niżeli wyciągnięcie tej
błyskotki. Jest ona otoczona twardszymi kośćmi niż zwykłego
człeka. (...) Cholera! Część moich świecidełek straciła swój blask
i jest popękana! Nikomu tego nie opchnę. Oby reszta dotrwala aż
znajdę kupca. (...)”

Arto, nehreński wieśniak
Był środek nocy, zamierzałem zmienić Kastra na warcie... Noc
zapowiadała się spokojnie. Przez szlak prowadzący do bramy miasta
pędził powóz zaprzężony dwoma końmi. Zszedłem z palisady do
warowni, aby obudzić Petera. Obaj wyszliśmy przed bramę i tam
czekaliśmy na nieznajomych.

dziennik, Eckhardt Torelson
Na ten czas znalazłem tylko tyle informacji, które potwierdzają
usłyszane plotki, spostrzeżenia i legendy.”

Kiedy powóz się zatrzymał zauważyliśmy rannego woźnicę, chyba
krwawił z ramienia. Z powozu wysiadło troje ludzi. Dwóch
z nich miało rynsztunek bardziej pasujący do najemnika, niż do
żołnierza. Trzeci odziany był w szaty przypominające ubrania
typowego kupca. Przewozili oni towar zamówiony przez samego
władcę - wpuściliśmy ich do miasta. Chcąc urozmaicić sobie
wieczór, zaproponowałem najemnikom napitek. Przystali na
moją propozycję. Dowiedziałem się, że są ze stolicy, pracują przy
ochronie powozu i zostali zaatakowani na trakcie niedaleko stąd,
gdzie stracili trzech towarzyszy.

Waldemarr, uczony z Nuln

Retnügi
Retnügi są gatunkiem zapomnianym przez mieszkańców
Starego Świata. Po zjednoczeniu sił Imperialnych przeciwko
nim, dokonano pogromu, po którym przeżyła ich
tylko garstka. We wnętrzu ich ciał znajduje się kamień,
absorbujący energię z wiatrów magii. Jest ona potrzebna do
wyklucia się młodych. U dorosłych osobników powoduje
długowieczność. Większe skupienie magii przedłuża ich
żywotność. Ludzie mogą go wykorzystać do wzmocnienia
swoich magicznych zdolności. Kamień musi być w ciągłym
użytku magicznym. W przeciwnym wypadku traci on swoje
właściwości i pęka.

Nie wiedzieli kto na nich napadł. Jedyne co zapamiętali to
emanujące z ich ciał niebieskawe światło i to, że nigdy wcześniej nie
widzieli nic równie szybkiego. Opis tych stworzeń nie przypominał
niczego co nam znane.
Otto Olst, strażnik miejski z Kelgard

Uczonym okiem

Wygląd retnügów błędnie sugeruje, że są one spaczone przez
chaos. Na pierwszy rzut oka, przypominają zwierzoczłeka.
Poruszają się na mackach, mają ogromne szpony, trzy pary
oczu i tułów przypominający ludzki.

„Studiując te stworzenia od lat zmagam się z plotkami
niedouczonych i prostych ludzi. Nigdy nie sądziłem, że
kiedykolwiek natknę się na archiwa potwierdzające ich istnienie.
Z zapisków, których jestem szczęśliwym posiadaczem, niewiele
zostało. Kurz i czas nie był dla nich łaskaw. Z informacji tam
zawartych mogę w końcu potwierdzić kilka ze swoich tez.

Retnügi zachowują się jak zwierzęta stadne i zawsze atakują
w przewadze liczebnej. Niekiedy polują w pojedynkę - stają
się wówczas płochliwe. W obecnych czasach spotkanie ich
graniczy z cudem.

Nikt, nigdy nie dostarczył mi wiarygodnych dowódow, które
potwierdziłyby ich istnienie lub wyginięcie.
„(…) Rady Najwyższych, która liczyła ośmiu członków, po jednym
z każdego Kolegium Magii.
Po kilkudniowych obradach nad Retnügami została podjęta
decyzja o ich całkowitej eksterminacji. Pochłaniają one bowiem
przybywające wiatry magii, utrudniając funkcjonowanie magom
Imperium.(…)”
szczątki zapisów „Reiklandzkiej Kroniki”, autor nieznany
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Zasady specjalne:

— Retnüg —

• Chitynowy Pancerz. Dzięki naturalnemu pancerzowi
zadane obrażenia w korpus są zmniejszane o 1.
• W grupie siła. Grupy liczące powyżej czterech osobników
są niewrażliwe na zastraszenie. Walczą one do momentu
śmierci ostatniego z nich.
• Zew Krwi. W sytuacji kiedy jeden z osobników ginie,
pozostałe z nich otrzymują +3 do WW. Efekt ten może
maksymalnie osiągnąć +15 do WW.
Zbroja: brak.

Cechy Główne
WW

US

K

Odp

Zr

Int

SW

Ogd

36

0

35

45

54

33

29

0

Cechy Drugorzędne
A

Żyw

S

Wt

Sz

Mag

PO

PP

4

20

3

4

5

3

0

0

Umiejętności: spostrzegawczość, unik, skradanie się,
ukrywanie się, tropienie.

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 1, nogi 0.

Zdolności: broń naturalna, straszny, widzenie w ciemności,
wyostrzone zmysły.

Uzbrojenie: pazury.
Trudność zabicia: przeciętna.

Smoczy pomiot
spaczone Chaosem. Co najbardziej mnie intryguje, to ich wygląd,
niezwykłe podobieństwo budowy ciała do smoków, majestatycznych
i potężnych bestii, o których słyszymy opowieści, bo o spotkaniu
z takim możemy co najwyżej pomarzyć. Na miejscu zdarzenia
każdego z incydentów „przywołania” tych stworzeń znaleziono
między innymi skorupy mogące pochodzić ze smoczych jaj, nie
koniecznie takich, z których mógłby się wykluć smok. Mogły być
one nieaktywne, może udało im się gdzieś odnaleźć szczątki takich
jaj? Tak czy inaczej szczegóły tych plugawych rytuałów pozostają
nam nieznane, nie możemy posunąć się do tak nikczemnych
technik, by spróbować w jakiś sposób odtworzyć ten rytuał,
a nawet kultyści których udało nam się pojmać, pomimo wszelkich
naszych starań milczą… Wpadłam wszakże na pewną teorię,
a mianowicie może udałoby się te stworzenia w pewien sposób
oswoić? Jeżeli rzeczywiście choć po części wywodzą się z gatunku
smoków, istnieje szansa, że są dość inteligentne by mogły nas jakoś
zrozumieć, bądź byśmy mogli sprawić, by to zrobiły. Nie ukrywam,
że taki chowaniec mógłby być całkiem przydatnym kompanem,
jeżeli udałoby się go nakłonić do posłuszeństwa. Dalsze badania
i dochodzenia w tej sprawie będą z pewnością kontynuowane.
Niebawem wyruszę w podróż w celu odnalezienia jednego z tych
osobników. Wraz ze mną wyruszy także kilku innych magów,
którzy wykazali zainteresowanie moim projektem. Mimo wszystko
musimy nadać tym smoko-podobnym istotom jakąś nazwę, czyż
nie? Zważywszy na to, iż przypominają smoki i związane są z jakimś
plugawym rytuałem proponuje nazwę Smocze Pomioty.”

Powszechne wyobrażenie
„- Może i wyglądali podejrzanie, ale nie skąpili złota. Wynajęli jeno
salę biesiadną i kazali nie przeszkadzać. Ja żem nie wiedziałem,
że to kultyści chcący odprawić jakie plugawe rytuały. Udało im
się jakiegoś piekielnego czarta sprowadzić! Był niewielki, jeno nie
przeszkodziło mu to w wyrżnięciu większości moich klientów,
nawet tych szemranych kultystów co go przywołali. W życiu nie
spodziewałbym się po takiej małej jaszczurce tak wielkiej siły.
Latała po całej karczmie, szybsza nawet od tych rzezimieszków, co
mi piwo kraść próbują i przynosząca śmierć niczym sam Morr.”
- Berthold, karczmarz z okolic Pforzen
„- To pewnie znowu jacyś czarodzieje bawili się w te swoje rytuały,
znaleźliśmy w karczmie jakieś dziwne skorupy, jakby z jajek, tylko
takich trochę większych, chłopi zaczęli już panikować, żeby to miało
być jakoby smocze pisklę, zleciało się nawet kilku łowców nagród
chcących zgarnąć nieco grosza i sławy. Jeden nawet próbował mi
wmówić, że go dorwał przynosząc spalone truchło nie wiadomo
nawet czego. Musimy się szybko uporać z tym problemem, jednak
sytuacji nie poprawia kilka podobnych zdarzeń, o których zajściu
powiadomili nas niedawno posłańcy z okolicznych wiosek i miast.
Te stworzenia są zagrożeniem dla Imperium.
– Urlich Kohl, kapitan straży w Pforzen

Uczonym okiem

- Elfrida Helfrich, arcymagini Tradycji Niebios
Stworzenia te zazwyczaj nie powinny być większe od wilka,
ani mniejsze od zająca, choć może gdzieś tam znajdują
się wyjątki? Mogą one posiadać skrzydła, ale nie muszą.
Z wyglądu przypominają smoki, lecz są mniejsze i mniej
wytrzymałe. Jednak równoważą te braki swoją szybkością
i mobilnością. Praktycznie zawsze są one dotknięte mutacją,
która skaża ich podczas rytuału, z którego powstają.
Przeważnie preferują walczyć z ukrycia, wykorzystując swój
spryt i intelekt, miast wdawać się w otwarte walki. Warto
także nadmienić, iż pozyskiwane z nich składniki są sporo
warte, a żywy osobnik może być wart fortunę. Smocze
pomioty są bardzo uniwersalne, rasa ta została dopiero

„- Jestem niezwykle zainteresowana tą sprawą, większość
niewykształconego ludu sądzi, że są to jakieś demony czy smoki.
Wielu donosi o tym, że każde z tych stworzeń jest nadzwyczaj
szybkie i trudne do zabicia, a ponadto każde z nich nieco różni się
wyglądem i umiejętnościami. Jedno miało zionąć ogniem, a inne
pluć kwasem; choć to zgoła niewielkie istoty nie zmienia to faktu,
że są niezwykle niebezpieczne. Jak dotąd udało się upolować 2
osobniki, które zostały poddane badaniom. Te wykazały, iż istoty
te rzeczywiście były zdolne do tego, o czym mówili ci wszyscy
chłopi. Pierwszy zawierał w sobie pokłady bardzo silnego kwasu,
który można porównywać nawet z tym znajdującym się w żołądkach
trolli. Drugi natomiast nie wydawał się posiadać tego typu
substancji, jednak posiadał coś innego, a mianowicie dwie głowy.
Nie pozostały nawet najmniejsze wątpliwości, że te stworzenia są
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trafienie z Siłą 8. Niektóre z smoczych pomiotów miotają
wyziewami innego rodzaju (na przykład wydychają obłoki
kwasu, lub plują żrącą cieczą), jednak w ich przypadku
stosuje się te same zasady.
• Grad ciosów. Smocze pomioty potrafią atakować na
wiele różnych sposobów wykorzystując łapy, paszczę,
ogon, a nawet skrzydła. Z tego względu wykonując
akcję ,,zwykły atak”, smoczy pomiot może atakować
dwukrotnie.
• Mutacje. Smocze pomioty praktycznie zawsze są w jakiś
sposób zmutowane poprzez rytuał, z którego pochodzą.
Mutacje mogą być dowolnie wybrane przez MG, bądź
mogą zostać wylosowane za pomocą rzutu kością. Ilość
mutacji (rzut k10): 1-2 = 1, 2-4 = 2, 4-5 = 3, 5-6 = 4,
6-10 = 5; oraz na rodzaj mutacji dostępny w rozszerzonej
tabeli mutacji z „Bestiariusza Starego Świata” bądź
w tabeli mutacji z Podręcznika głównego.
Zbroja: brak.

stworzona, przez co niewiele o nich wiadomo. Mistrz Gry
może dowolnie dobierać im umiejętności, jak i mutacje oraz
wedle potrzeb trochę zmienić ich statystyki.

— Smoczy pomiot —
Cechy Główne
WW

US

K
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Ogd

40

0

42

50
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30
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Cechy Drugorzędne
A

Żyw

S

Wt

Sz
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PP

3

37

4

5

6(8)

0

0

0

Umiejętności: spostrzegawczość +20, wspinaczka +20.
Zdolności: broń naturalna, latanie, widzenie w ciemności.
Zasady Specjalne:
• Ognisty oddech. Smocze pomioty mogą ziać ogniem,
poświęcając na to akcję podwójną. Struga ognia przyjmuje
kształt stożka o długości 6 metrów, przy węższym końcu
jego szerokość wynosi około 10 centymetrów, a przy
szerszym 1 metr. Postacie objęte płomieniem otrzymują

Punkty Zbroi: głowa 2, ręce 2, korpus 2, nogi 2.
Uzbrojenie: pazury, kły, ogon, skrzydła.
Trudność zabicia: Bardzo duża.

Szeptozgon
gdzie dorwał go wampir. Po około 2 – 3 minutach,
jeśli udało się snotlingowi przeżyć, budzi się. Jego skóra
przybiera kolor czarny w szare cętki, gwałtownie rozwijają
i zbijają się mięśnie, oraz gwałtownie wzrasta poziom
inteligencji. Wyrastają im szpony, oraz ogromne kły,
a w stopach pojawiają się haczyki, by mógł się sprawnie
wspinać.

Powszechne wyobrażenie
Mówio ludzie, że bestyja jaka jest co ludzi nachodzi, kiedy ci
wracajo do domu od kochanek. Nasyłana pono przez mężatki,
słyszy się tylko odgłos, jakby gnom biegoł po ogródku, świstu
i potem szepcze do ucha niewiernego słowa nienawiści od strony ich
żony. Zwykle znajduje się ich z podyrżniętą gardzielą i wypisanymi
na czole słowami „zdrajca”. Ale to tylko bojki są. Prawdziwy chłop
dałby radę czemuś mniejszemu od siebie.

— Szeptozgon —

Uczonych okiem

Cechy Główne

Szeptozgony, bo tak zwą się te istoty, to małe, nagie stworki,
z wyglądu przypominające snotlingi, którymi z pochodzenia są.
Kiedy snotling nie wiadomo jak przetrwa ugryzienie wampira,
zmienia się w szeptozgona. Istotę czerpiącą niewyobrażalną radość
z zabijania niewiernych, czy to mężczyzn, czy kobiety. Nikt nie wie,
dlaczego to robią, może to jakaś chora żądza nimi kieruje, wiadomo
jednak, że przed zabiciem ofiary z wykorzystaniem bardzo ostrych
szponów szepczą mu do ucha zaklęcia w mrocznej mowie, chociaż
prości ludzie uważają to za klątwy zdradzonych współmałżonków.
Z anatomii jednego złapanego szeptozgona wywnioskowaliśmy, że
mimo niskich rozmiarów i wagi ma bardzo dużą i skupioną masę
mięśniową, oraz nadto rozwinięty mózg. Odkryto w ich mózgu
synapsy, w których magistrowie Kolegiów wyczuli mroczną siłę.
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9

0

Umiejętności: wspinaczka +10, tropienie +10,
spostrzegawczość, pływanie, wiedza (zielonoskórzy),
znajomość języka (gobliński), znajomość języka (mroczna
mowa), unik.
Zdolności: bardzo silny (wliczone), wyostrzone zmysły,
twardziel (wliczone), bystry wzrok, czuły słuch, silny cios.

Sami o sobie

Zasady specjalne:

„Ah gar’il nur’gluk ura’ra’sun og’kin nach’rezub.” (Nic, co nie
mówi tylko szeptem, nie może istnieć.)

• Mutacja Chaosu. Ma 25% szans na mutację.
• Nocny łowca. Zabija tylko nocą, tylko nie szepczące w ich

Szeptozgony to snotlingi z dziurami na korpusie, w miejscu
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obecności osoby, z dziką satysfakcją rozrywają im gardziel
i wyrywają prawy kieł.
Broń: Szpony - Siła broni: S, cechy: szybki, precyzyjny. Kły
- Siła broni: S-2, cechy: precyzyjny.

Pancerz: Gruba skóra: 2 pkt. pancerza na każdej lokacji.
Potencjalne trofea: szpony, kły, oczy, uszy.

Ślepuch
Powszechne wyobrażenie

„Po co zabijać pożyteczne zwierzątka?”

„Powiedzmy sobie coś szczerze. Nie jestem tchórzem. Pytaj kogo
chcesz, każdy powie, że nim nie jestem. Ale przyznaję się, że jeden
jedyny raz uciekałem nie bacząc na nic. To stało się tego dnia, gdy
kopiąc nowy szyb natrafiliśmy na rój ślepuchów. I wiesz co jeszcze
ci powiem? Nie wstydzę się tego.”

– Rikkit’tik, „uczony” z klanu Eshin
„Dobra chłopaki, koniec żartów. W tym korytarzu widziano
szczuroludzi. Gryzoniami się nie martwcie, ale miejcie się
na baczności przed ślepuchami. Nie śmiać się! Pewnie, jedna
taka pokraka to nic dla takich zuchów, ale strzeżcie się gdy są
w większej grupie! Wiele razy pytaliście mnie, jak straciłem rękę,
a ja nie odpowiadałem. No, to może dzisiaj będziecie mieli okazję
przekonać się na własnej skórze, jak to było…”

– Grunlik Lunkinsson, krasnoludzki górnik
„Nie mam pojęcia co to było… Słyszałem tylko jak węszy i mlaska.
Nie, wszystko ze mną porządku nic mi nie jest. Ale nie ma mowy,
żebym wrócił do tych podziemi!”
– Lamprecht Fehr, sługa w jednej z winnic Averlandu

– Svenzin Rorloksson, sierżant tarczowników

„Jak będziesz niegrzeczny, to przyjdą ślepuchy i cię zjedzą!”

Sami o sobie

– Popularny sposób straszenia dzieci

„Mięsko… Czemu mięsko ucieka..?”

Uczonym okiem

– Ślepuch, kiedyś znany jako Ewald Reiss

„Jedną z najwspanialszych i najgodniejszych naśladowania cech
skavenów jest ich oszczędność. Myśl o zmarnowaniu czegokolwiek
napawa ich odrazą. Dlatego znajdują zastosowanie dla każdej
rzeczy, która może wydawać się już bezwartościowa. Jak na przykład
umierający niewolnicy. Eksperymentatorzy z klanu Moulder
poddają ich serii zabiegów, która sprawia, że ze zwykłych ślepców
stają się ślepuchami. Początkowo chcieli wykorzystywać ich do
pilnowania innych, jeszcze sprawnych niewolników, jednak ich
nieprzewidywalność i żądza krwi zniweczyły ten plan. Ale i wtedy
szczuroludzie nie odwrócili się czegoś, dla czego wciąż można było
znaleźć użytek. Do dziś używają ich do polowania na niechcianych
gości w ich norach, oraz rozpuszczają je w tunelach, kanałach
i kopalniach, aby siały zamęt i przerażenie. Czyż to nie cudowne?”

Ślepuchy są dawnym, nieudanym eksperymentem
skavenów. Ledwo żywych i prawie całkowicie ślepych od
długotrwałego przebywania w ciemnościach niewolników
poddawano serii zabiegów, z których najpotworniejszym
była kąpiel w płynie, którego najważniejszym składnikiem
było ulubione narzędzie skaveńskich Mistrzów Mutaturów,
czyli spaczeń. Pod jej wpływem ich ciała uległy potwornym
poparzeniom, wzrok został całkowicie utracony, a potworny
ból jakiego doświadczyli doprowadził ich do szaleństwa.
Taką cenę płacili nieszczęśnicy, za „dary” jakie otrzymywali
w zamian: nadludzką szybkość, gibkość oraz pozostałe
zmysły wyostrzone do granic możliwości. Ich pierwotnym
przeznaczeniem było pilnowanie innych niewolników, ale
okazali się do tego zbyt krwiożerczy i nieprzewidywalni. Ich
niewątpliwy potencjał został wykorzystany do polowania na
uciekinierów oraz walki z „nieproszonymi gośćmi” w PodImperium. Wiele „egzemplarzy” jednak uciekło twórcom
i są powszechnie spotykane w kanałach czy kopalniach.

– Werner Fordenbed, były profesor Uniwersytetu w Nuln, relegowany
z powodu niepokojących poglądów na temat skavenów

— Ślepuch —
Cechy Główne
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Bestiariusz
Umiejętności: skradanie się, spostrzegawczość +10,
ukrywanie się, unik +20, wspinaczka.

• Siła roju: Walcząc w grupie, ślepuchy otrzymują
kumulatywny modyfikator +5 (aż do maksymalnego +30 )
do Siły.
Zbroja: brak.

Zdolności: bardzo szybki, broń naturalna, czuły słuch,
grotołaz, niepokojący, odporność na choroby, szybki refleks.

Punkty Zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0.

Zasady Specjalne:

Uzbrojenie: broń naturalna (szpony).

• Ślepy: Ślepuchy są całkowicie pozbawione wzroku, dlatego
wszystkie testy z nim związane automatycznie kończą się
dla nich porażką.

Trudność: Przeciętna (w grupie Znaczna).

Talpak
wydumali, że jakieś skarby i wartościowe rzeczy pozostać musiały
w domostwie. I poszli szukać bogactw. Podobno każdy jeden
wybiegał z krzykiem, a kilku nawet nie wylazło. Dobrze im tak,
hieny cholerne! Podobno po tej wizycie dwóch skoczyło do Reiku,
a kilku innych się powiesiło. Słyszałem, jak ci co tam byli gadali,
że w kamienicy są przerażające oczy, które pojawiają się w ścianach,
na podłodze, suficie, na starych arrasach, wszędzie. Że jak spojrzy
na ciebie oko z posiadłości, to wracają najgorsze koszmary
z przeszłości i nie dają ci spokoju. Może to zwykłe plotki żeby
odstraszyć złodziei, ale powiem wam, że naprawdę kilku z tych co
tam było zabiło się, a niektórzy trafili pod opiekę kapłanek Shallyi.
Nie mogą zapomnieć o tym, co tam się wydarzyło. Poza tym, nikt
ze spadkobierców nie kwapi się żeby tam zamieszkać, podobno
nawet wystawili ja na sprzedaż za jakieś śmieszne pieniądze!”

Syczący Terror, Świszczący Obłęd, Pupil Tzeentcha

Powszechne wyobrażenie
“Wasza najświętsza Ekscelencjo, tak było jako żem rzekł! Opowiem
jeszcze raz. Byli my we trzech na zwiadzie w zniszczonej wiosce
Grolberg sprawdzić, czy nie chowają się po zrujnowanych chałupach
mutanty i inne plugastwa. Na miejscu ni żywego ducha, nawet
zwierzęta i ptaki omijały to miejsce. Podobnież chłopaki z czwartej
ostlandzkiej, jak dotarli do wioski po odparciu chaosytów zastali
prawdziwą masakrę. Wszędzie rozszarpane ciała, tako nie dziwota, że
wszelkie normalne stworzenie to miejsce omija. Ale ja nie o tym. Tak
więc już mieli my wracać i złożyć raport, że wioska bezpieczna, gdy
wtem słyszymy ni to gwizd, ni to świst dochodzący ze zrujnowanej
chaty, co to najbliżej lasu stała. Sierżant Kurt na to, że trzeba
sprawdzić, bo może to swój, a może jakieś plugastwo. No to idziem
do chaty, a tam dach zawalony, dwóch ścian nie ma, wszystko
osmalone od ognia. Sierżant przelazł przez zawalisko i wszedł do
środka, ja żem czekał z narychtowaną kuszą, a Hans pilnował, czy
aby z lasu nic na nas nie wyskoczy. Ja patrzę za sierżantem, ciemno
w środku niemiłosiernie, gdy nagle jak się sierżant nie zacznie
drzeć. Znam go dobre cztery lata i nigdy żem nie słyszał, żeby tak
krzyczał, znaczy na nas nierzadko się darł, ale wtedy krzyczał jakby
go ze skóry obdzierali. Rzucił żem się do środka, ale nim żem
przez te ruiny przelazł sierżant wypadł ze środka, przesadził przez
zawalisko, mnie potrącił i hyc w las! A za nim słyszę ten świst i nagle
coś mi nad głową przeleciało, ale jak Sigmara kocham nic żem nie
widział, a wypatrywał żem tego plugastwa, co to sierżanta napaść
musiało! Hans krzyknął, że sierżant w las poszedł, jak dzik oszalały,
no to my za nim. Nie wiem ile my biegli, nim go dopadli. Wył
okropnie, szarpał się, ślinił, ale żadnego rozumnego słowa wyrzec,
nie wyrzekł. A pytali my, co się stało, co tam było? Ale nic. No
rozum potracił. Odprowadzili my go do obozu, do cyrulika prosto.
Ten kazał sierżanta na sienniku złożyć i przytrzymać. No to żem
trzymał, bo Hans poleciał do kapitana raport zdać i powiedzieć co
się wydarzyło. No i wtedy to się stało, jak cyrulik coś śmierdzącego
chciał sierżantowi do gęby wlać, to ten zawył tak, że mnie uszy niemal
nie popękały, a cyrulikowi, no jak Sigmara kocham, oczy wystrzeliły
i padł chłop bez ducha na ziemię! Potem już nic nie wiem co było,
bo i dla mojej głowy to zbyt wiele, to żem se po prostu zemdlał. Tak
było jaśnie Ekscelencjo, a tego co się w namiocie stało, nigdy nie
zapomnę.”

Bruno Meier, szewc z Marienburga
“Nieee, nieee... Nie chcę zamykać oczu, ale nie mam już siły
patrzeć. Koszmary, koszmary we snach, koszmary na jawie! Widzę
je ciągle, wciąż i wciąż, moje córki! Trzymam je na ręku, a one
umierają! Nie mogę nic zrobić i błagam Shallyię, błagam Sigmara,
wszystkich bogów, niech coś zrobią, niech pomogą! A one ciągle
umierają, wciąż, od nowa... Oko... Kolory wirują, niedobrze mi...
Głos, głos w mojej głowie, szepcze, syczy... Nie ma nadziei, jest
tylko strach, ból! To oko, ono mnie rozrywa, Zabierz, zabierz!”
Hans, pacjent z celi nr 7
“Co tu dużo gadać, zszedł do tej piwnicy - co to w niej tak syczało
i gwizdało - ten czarodziej w błękitne szaty obleczony, i nie minęło
więcej czasu, niż zdołałbyś powiedzieć - Gretchen podgrzej jeszcze
trochę pręt zanim włożysz do piwa - a tu widać jakieś błyski, kilka
trzasków i cisza. No to czekamy kilka chwil, nie wychodzi. Pytam,
wołamy, żadnej odpowiedzi, tylko jakieś plaskanie słychać. Nie
wiem co gorsze, plaskanie, czy syczenie. Ale w końcu schodzimy,
a tam, o ja... Czarodzieja nie ma, raczej nie ma jego samego.
Leży ciało a z brzucha macki na wszystkie strony wystają, machają
i to one tak o podłogę plaskają. A wszędzie dookoła jakaś
gluciasta maź, obrzydlistwo. Co mieliśmy zrobić, posłaliśmy w to
cholerstwo 4 bełty i posłaliśmy od razu po kapłana Sigmara.”
Helga Satter, najemniczka ze Srebrnej Kompanii

Uczonym okiem

Zeznania Oscara Wildke w sprawie oskarżonego
o czarnoksięstwo sierżanta Kurta Erberga.

“Udało mi się zlokalizować talpaka na polu bitwy jaka miała tu miejsce
3 dni temu. Siedzi cały czas na uschniętym drzewie. Rzeczywiście
niemal niemożliwe jest jego odróżnienie od pociemniałego pnia.
W zasadzie nawet nie próbuję polegać na moich oczach, ale wyczuwam
go wyraźnie moimi magicznymi zmysłami. Jego energia jest tak silna, że
nawet wyczuwałem go przez sen, a jest to prawdziwa esencja przeklętego

“A słyszeliście o tej kamienicy, co to w niej kupiec van der
Reggel przed dwoma miesiącami zamordował całą swoją rodzinę?
Mówię wam, nawiedzone miejsce. Już znalazło się kilku, co to
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mogą także powoli chodzić. Nikt naprawdę nie wie jaki
kolor ma ich ciało, albowiem Pan Przemian obdarzył je
umiejętnością zmiany koloru ciała, dzięki czemu mogą zlać
się z otoczeniem i nieporuszone są niemal niedostrzegalne.

Dharu. On też wyczuwa moją obecność. Jestem tu już czwarty dzień,
a on coraz głośniej posykuje i gwiżdże. Jedyne co wyraźnie zauważyłem
to długi język. Według moich obserwacji wynika, że za jego pomocą
zbiera informacje o otoczeniu w jakim się znajduje. Zawsze ten język
wysuwa się w moim kierunku, co musi oznaczać, że w jakiś sposób
mnie obserwuje.”

Demony posiadają okrągły otwór gębowy, przez który
wysuwa się długi, cienki jęzor służący do “postrzegania”
rzeczywistości. Czynności tej towarzyszy charakterystyczny
syk, świst, a często także cichy gwizd. Tymi odgłosami
zwabiają również swe ofiary, które nierzadko podążają
w stronę źródła dziwacznych dźwięków.

”Wczoraj widziałem jak do drzewa zbliżyło się dwóch ludzi.
Postanowiłem nie reagować i zobaczyć co się stanie. Zbliżyłem
się na około 30 kroków. Nie zauważyli mnie. Kiedy jeden z nich
znalazł się tuż pod demonem ujrzałem z oddali otwierające się oko
pełne wirujących kolorów wiatrów magii. W mojej głowie rozległ
się huk, myśli rozbiegły mi się na wszystkie strony. Musiałem
się wycofać. Tego dnia już tam nie wróciłem. Teraz zdaje sobie
sprawę, że trzeba mieć naprawdę silną wolę i oczyszczony umysł,
aby móc stanąć naprzeciwko talpaka. Jutro stanę z nim oko w oko,
jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało.”

Talpaki uwielbiają miejsca opuszczone i pełne negatywnej
energii, które były świadkami różnych tragedii, cierpienia
i smutku - ruiny wiosek i miast, pola bitew, itd. Gdy
znajdą się w takim miejscu przyczepiają się skrzydłami do
ścian, drzew, lub po prostu pozostają na ziemi i zamierają
w bezruchu w oczekiwaniu na ofiarę, a gdy ta znajdzie się
w pobliżu natychmiast przystępują do działania.

Ostatnie zapiski w dzienniku
wędrownego czarodzieja Guntera Orbsta
“»Talpos« - z klasycznego »zmieniać barwę«. Talpak. Tak, ta
nazwa pasuję do tego demona, który został obdarzony Przez Tego,
Który Zmienia Drogi zdolnością zmiany koloru ciała. Doskonale
wpasowuje się w otoczenie i staje się niemal niewidoczny. Jedynie
jego jęzor można dostrzec w ciągu tej krótkiej chwili, kiedy ze
świstem wysuwa go ze swego ciała.

W ciele demona znajduje się ukryte pod futrem i piórami
oko, które otwiera się wyłącznie w momencie, kiedy jakiś
nieszczęśnik spojrzy w stronę demona. Duże, okrągłe oko
pozbawione źrenicy spogląda w umysł ofiary i natychmiast
sprowadza na nią wizję wszystkich okropnych, strasznych
i smutnych chwil z życia tej osoby. Siła oddziaływania jest tak
duża, że ci którzy doświadczyli spojrzenia demona popadli
w obłęd, albo mocno się do niego zbliżyli. Ponadto osoby, które
wystarczająco długo znajdowały się pod wpływem spojrzenia
talpaka nierzadko zaczęły wykazywać zdolności magiczne.

A może Ocumalos, wszak »Oculus Malus« oznacza w klasycznym »złe
oko«, co również do niego idealnie pasuje. Wszak każdy, kto spojrzy
w jego oko doświadcza strasznych wizji z przeszłości, które oddziaływają
jeszcze mocniej, niż wtedy kiedy wydarzyły się naprawdę.”
Chyba jednak talpak lepiej oddaje jego przewrotną naturę.”
Pierwsze opisanie talpaka, autor nieznany
“Pupile naszego Pana zaprawdę są wspaniałymi towarzyszami.
Naczynia wypełnione cudowną, potężną mocą, z których czerpię,
aby zmieniać rzeczywistość, aby ci marni ludzie pokłonili się przed
Panem Przemian. Jednak należy uważać, bo Syczący Terror nie
lubi, kiedy nazbyt czerpać moc z jego fizycznego ciała, bo wtedy
eksploduje, a cały Dhar rozlewa się. Kiedy tak się dzieje uwielbiam
być blisko. Mogłabym kąpać się w tej mocy!”

Talpak, kiedy zostanie poważnie zraniony lub poczuje się
zagrożony nadyma się i eksploduje, rozrzucając dookoła
ciecz składającą się z Dharu, która wypełnia ciało demona.
Przez tą magiczną esencję jest łatwy do zlokalizowania
przez osoby obdarzone wiedźmim wzrokiem, a także efekty
korzystania z magii w jego obecności stają się silniejsze, ale
także bardziej nieprzewidywalne.

Hrafn z Aeslingów, duszołap Tzeentcha

Sami o sobie

— Talpak —
Cechy Główne

“Ssssstrachhhh jessst w każssszdym, czuję go. To co chcecie ukryć,
zapomnieć, wyrzuuucić zzzz pamięci. Widzę. Nie ukryjesssssz tego
przede mną. A terazzzz ssssspójrzzz! Zzzzzłamię cię!”
Tn’agna, pupil Tzeentcha
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Umiejętności: język tajemny (demoniczny), skradanie się
+20, spostrzegawczość +20, ukrywanie się +20, wykrywanie
magii +20, znajomość języka (mroczna mowa).

Talpaki to najnowsze twory Pana Przemian, które pojawiły
się wraz z nadejściem Burzy Chaosu. Są rozmiarów
niedużego arbuza. Ich kuliste ciało pokryte jest krótką
sierścią, spomiędzy której wyrastają pióra różnych
rozmiarów i kształtów. Ponadto demony wyposażone są
w błoniaste, silne skrzydła, których krawędzie pokrywa
rząd haczykowatych pazurów, dzięki którym Talpaki
mogą przyczepiać się do różnych powierzchni. Skrzydła
służą im nie tylko do latania, ale opierając się na nich

Zdolności: demoniczna aura, demoniczny byt, grotołaz,
latanie, ulicznik, wędrowiec, wyostrzone zmysły.
Zasady specjalne:
• Oko obłędu. Kiedy jakaś postać znajdzie się w pobliżu
talpaka, demon otwiera swe oko i każda osoba, która w nie
spojrzy musi wykonać wymagający test grozy (SW -10).
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W przypadku udanego testu, talpak atakuje ze wzmocnioną
siłą i postać musi tym razem wykonać wymagający test
Odporności (-10). W przypadku porażki otrzymuje k4
punktu obłędu i mutację Magiczna Moc, po czym ucieka
(analogicznie jak ucieczka w przypadku efektu przerażenia).
• Jęzor widzenia. Talpak “widzi” świat za pomocą swego
języka. Dokładnie wie gdzie się znajduje i jak wygląda
otoczenia dookoła, odbiera dźwięki i zapachy. Nie
otrzymuje żadnych ujemnych modyfikatorów do testów
spostrzegawczości.
• Naczynie Dhar. Ciało Talpaka wypełnione jest gęstą cieczą
uformowaną z mocy Dhar. Wszystkie osoby znajdujące
się w promieniu 200 metrów od demona, które posiadają
umiejętność wykrywania magii, mogą wykonać łatwy
test tej umiejętności (+20). Udany pozwala zlokalizować
źródło mrocznej mocy. Ponadto wszystkie testy na

poziom mocy czaru, które są wykonywane w odległości
40 metrów od talpaka otrzymują modyfikator +2, ale do
testu dodaje się również kość k10, która służy wyłącznie
do określenia Przekleństwa Tzeentcha.
• Eksplozja Dhar. Kiedy Żywotność talpaka spadnie do 0,
albo kiedy zostanie pochwycony, lub znajdzie się w innej
sytuacji bez wyjścia natychmiast nadyma się i eksploduje
(akcja zwykła). Wszystkie osoby w promieniu 4 metrów
zostają zanieczyszczone plugawą cieczą i muszą wykonać
wymagający test Odp. Postać, której test się nie powiedzie
otrzymuje losową mutację Tzeentcha.
Zbroja: brak.
Punkty Zbroi: 0.
Uzbrojenie: brak (walka bez broni, gdzie siła broni wynosi S-4).
Trudność zabicia: Duża.

Utopiec
pogodzili, upili z tej okazji i tyle by z tego było, ale jakiś miesiąc,
dwa później zaczęli ginąć na brodzie ludzie. Szybko okazało się,
że ci co tam padli, ani myślą leżeć pod wodą spokojnie. Znowu
wyprawiliśmy się nad ten przeklęty bród i czekaliśmy. Przyszli
nocą. Najpierw poczuliśmy smród trupów i wodorostów. Potem ich

Powszechne wyobrażenie
Utopce pod wodą siedzą, chlapu chlap.
Nic o nich ludzie nie wiedzą, chlapu, chlup.
Dobrym ludziom pomagają, chlapu, chlap.
Biedę z domu wyganiają, chlapu chlup.
Złych ludzi co robią szkody, chlapu chlap.
Wciągają w odmętne wody, chlapu chlup.
- Z ludowej piosenki Imperium.
Nie jedźcie panie groblą. Szybka to droga, ale tam utopce w wodzie
siedzom. Nie dalej jak w zeszły Festag pożarły tam ludzi, a też przy
orężu byli jako wy.
- Stary Hob, wieśniak
Nie wiem czy to jakieś podwodne zombie, czy inne istoty. Wiem,
że są silne, groźne i lubią ludzkie mięso. Chyba różnią się od
zombiaków, bo tamte wszystkie są głupie, a niektóre z tych
utopców potrafią gadać i podobno nawet zwodzić podróżnych
wciągając ich w pułapkę. Ja takich nie widziałem, ale żem słyszał
to i owo przy ognisku na szlaku. Tak czy tak sam unikam bagien,
uroczysk i nocą przez bród nie pojadę.
- Hans Shumacher, woźnica
Powiadają, że utopce lęgną się z tych, co się na swoje życie targnęli
rzucajac się w toń. Może to i prawda, ale nie cała. Pamiętam
taką bitwę, mało ważną i szybko by niej zapomniano. Ot, dwóch
baronów pożarło się o prawo myta, najęli wojsko i doszło do
walki, nad rzeką przy samym brodzie, o który cały spór szedł.
Krwawa się to skończyło, masa trupów padła po obu stronach,
a woda czerwona była od krwi najemników. Potem baronowie się
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Utopiec

zobaczyliśmy. Postrzępione mundury i mokre włosy poprzyklejane
do głowy. Wyciągały po nas szponiaste łapy, otworzyły pyski pełne
poczerniałych zębów. Przyszli w ciszy i była to jedna z najbardziej
koszmarnych walk w jakiej brałem udział. Są silni i odporni
jak zombie, ale szybsi i inteligentniejsi. Rąbaliśmy, cięliśmy,
sztrzelaliśmy a oni szarpali nas, gryźli, wciągali pod wodę. Do tej
pory szłyszę te krzyki. Podobno wygraliśmy, ale co z tego. Bród
ponoć do tej pory jest przeklęty i do tej pory giną tam ludzie.

Utopiec jest nietypowym przedstawicielem rodzaju
nieumarłych. Nie powstają na zawołanie nekromantów,
tylko na skutek gwałtownej, lub samobójczej śmierci.
Potrafią mówić, chociaż rzadko wypowiadają więcej niż
kilka słów i są dość sprytne, żeby zaatakować z zasadzki, lub
współdziałać jeśli w danym miejscu jest ich cała grupa. Są
silne i starają się szybko wciągnąć przeciwników pod wodę.
Zachowują wygląd jak za życia, ale zwykle ich skóra robi się
spuchnięta, u rąk pojawiają się pazury i roztaczają wokół
siebie zapach bagna.

- Angelo Di Tobaro, najemnik z Tileii

Uczonym okiem
Sproszkowany spaczeń wymieszany z wilczą jagodą.
- Rikkit’tik, “uczony” z klanu Eshin
Utopce okazały się bardziej fascynującym obiektem badań niż
początkowo sądziłem. Po pierwsze potwierdzam, że są zdolne do
komunikacji i posiadają zdolność mowy. Co ciekawe ta zdolność
zdaje się z czasem zanikać. Ich ciała zmieniają się, ręce stają się
dłuższe, między palcami pojawia się błona, a na rękach rosną
szpony. Z moich obserwacji wynika, że dobrze widzą w ciemności,
ale mogą prowadzić zarówno dzienny, jak i nocny tryb życia.
Potwierdzam również, że mają duży apetyt na ludzkie mięso,
chociaż na co dzień wydają się nie potrzebować pokarmu. Tak jakby
ich egzystencję podtrzymywała nikczemna energia, która powołała
je do tej parodii życia. Udało mi się również zaobserwować,
że pozbawione wody stają się mniej energiczne i powolne. Po
kilku dniach bez wody umierają. Być może dlatego nie widuje
się ich w armiach nekromantów i wampirów. Nie mają jednego
określonego terenu występowania, spotkać je można na bagnach,
w jeziorach i w rzekach. Prawdopodobnie mogą również występować
w morzu ale z uwagi na głębokość dna, silne prądy i większą ilość
naturalych wrogów rzadziej się je tam spotyka.
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Umiejętności: pływanie +10, skradanie się,
spostrzegawczość.
Zdolności: widzenie w ciemnościach, broń naturalna,
ożywieniec.
Trudność zabicia: przeciętna.

- Albertus Hochenschreiber, wykładowca nauk przyrodniczych na
uniwersytecie w Altdorfie

Wolpertinger
mlaskania, gdy coś wgryzało się w jej trzewia. Zbliżyliśmy się,
zmuszeni iść przez wąski jar. Wtedy zobaczyłem tę istotę. To
musiał być wolpertinger, jak żywcem wyciągnięty z przerażających
opowieści. Był wielkości zająca. Właściwie można by go uznać za
zająca, gdyby nie para rogów, trochę jak małe jelenie poroże na jego
głowie. Gdy Levin (a może Lanwin?) napiął łuk, aby pozbyć się
tego mutanta, TO uniosło głowę. Nikt już nie mógł go pomylić ze
słodkim szarakiem. Na szarym pyszczku błyszczała świeża krew.
Miał kły. Całą paszczę wypełnioną miał małymi szpikulcami. Gdy
Lanwin (tak, tak, Hugo, może Levin) wypuścił strzałę, wolpertinger
rozpostarł skrzydła. Tak, skrzydła. Takie, jak u bażanta. Nie zdążył
jednak odlecieć powalony celnym strzałem. Chcieliśmy zabrać
i kozicę i ścierwo mutanta. Gdyby nam się udało, nikt by w to nie
wątpił, Hugo. Jednak wtedy zaczął się koszmar. Powietrze nad nami
wypełniły piski i skrzeki, a po chwili również szelest piór Pierwszy
wolpertinger skoczył mi na ramię i wbił się zębami w kurtkę.
Strąciłem go szybko i dobyłem noża, następny siedział jednak
na mojej głowie i zostawił mi blizny na karku. Spójrz na nie. O,
tu! Zlatywały na nas z góry, jakby specjalnie szykowały zasadzkę.
Walczyliśmy dzielnie, ale było ich za dużo... Wiedzieliśmy, że
walka jest przegrana, cofaliśmy się, ale te potwory obsiadły Lanwina
(a może Levina?). Do dziś po nocach śni mi się jego krzyk,
gdy zatapiały zęby w jego trzewiach i widzę te zajęcze pyszczki,

Powszechne wyobrażenie
“Wolpertingery? Powiem wam, że to nie żart, ani bajka dla dzieci.
Pozwólcie, że opowiem wam historię o wolpertingerach, która
zmrozi wam krew w żyłach, więc lepiej rozsiądźcie się wygodnie
przy kominku. To był początek Strasznej Zimy – tak właśnie,
o tę mi chodzi, Hugo – już wtedy czułem w kościach... To będzie
długa zima. Nie, Hugo, nie mówiłem, że nie ma co przesadzać.
Chodziło mi o to, że nie możemy przesadzić z ilością zapasów na
nią. Gdyby nie moja przezorność, to nie bylibyśmy tego felernego
dnia na polowaniu. Tak, Hugo, opowiadałem ci wcześniej, ale
nasi nowi goście jeszcze nie słyszeli. Śnieg od niedawna zalegał
w górach. Razem z Lanwinem i Levinem tropiliśmy stado górskich
kozic i zapuściliśmy się blisko terenów krasnoludów. Mieliśmy
sobie odpuścić, ale zobaczyliśmy ślady krwi na śniegu. Ja chciałem
być ostrożny i mimo to zawrócić, jednak Lanwin – lub Levin (kto
ich wie) – powiedział, że musieliśmy jedną zranić i nie mogła paść
daleko. Ruszyliśmy dalej, powoli zapadał zmierzch. Mannslieb był
w pełni, a Morrslieb – niech Dhyrath ochroni – nie świecił tej
nocy, więc czuliśmy się bezpiecznie i jedyne o co się modliliśmy, to
aby nie spotkać tych złośliwych krasnoludów.
W końcu zobaczyliśmy martwą kozicę. Usłyszeliśmy też odgłos
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wnętrzności zwisające z ząbków. Nie mogliśmy mu pomóc. Jeszcze
długo słyszeliśmy mlaskanie i piski, odbijające się echem w górach.
Dowód? Chcecie dowodu! Biedny Levin (czy tam Lanwin) nie
przeżył tamtej zimy, ale gdyby tu był, to widzielibyście, jak drży ze
strachu na sam dźwięk słowa wolpertinger!”
Opowieść Osrica Gebaura, trapera z Gór Czarnych i stałego bywalca
Pod Rogatym Zającem
Wolpertingery to zadziwiająca krzyżówka kilku zwierząt:
zając z porożem i skrzydłami, a przede wszystkim z kłami
i apetytem mięsożercy. Czy jest to stworzenie Chaosu,
czy dziwaczny, odległy kuzyn gryfa – pozostaje do
rozstrzygnięcia. Niestety występują one tylko w wysokich
górach Wissenlandu i, o dziwo, dużo rzadziej w ostępach
Norski. W obu tych miejscach są bardziej legendą
i sposobem straszenia dzieci, niż udokumentowanym
gatunkiem. Dlatego właśnie rozstrzygnięcie tej kwestii
może być zadaniem na przyszłość. Pozostaje także kwestia
ich zadziwiającej odporności na magię i dziwacznego szału
bojowego. Z wielu opowieści wynika, że kieruje nimi
ponadprzeciętna inteligencja, pozwalając im zastawiać
zasadzki na nieuważnych traperów z Gór Czarnych.

Uczonym okiem
Podczas moich podróży po świecie słyszałem wiele opowieści
o mniej, lub bardziej prawdopodobnych istotach, a sam miałem
okazję zobaczyć wiele na własne oczy. Z łaski Taala kilka
wynaturzeń zdołałem zetrzeć z powierzchni tego świata. Nie
spodziewałem się jednak, że będąc w Starym Świecie (nie tam,
gdzie mój ukochany, rodzinny Wissenland), w nieprzyjaznych
terenach Norski, gdzie – Dytrath wybacz! – musiałem ukrywać
swą wiarę, usłyszę opowieść o stworzeniach zupełnie jak nasze
rodzime wolpertingery, którymi straszy się dzieci. Wśród klanu,
w którym przebywałem, nazywano je skvader, ale była to ta
sama dziwaczna hybryda, czyli połączenie kilku leśnych zwierząt.
W obu przypadkach nie są większe niż przeciętny szarak. Należy
zwrócić uwagę, iż nasz wolpertinger jest pokryty futrem białym lub
szarym, takim jak zając, a ich skvader z tego punktu przypomina
bardziej wiewiórkę. W obu przypadkach są to istoty mięsożerne,
wyposażone w zestaw ostrych zębów. U nas mówi się nawet
o podwójnym rzędzie kłów, u Norsów z kolei przypominają
one zestaw wilczego uzębienia. Podobne różnice są w porożu
i skrzydłach. Każdy, kto kiedyś odwiedził Wissenland u podnóży
Gór Czarnych, z pewnością słyszał, że wolpertingery mają poroże
niczym jeleń, choć proporcjonalnie mniejsze – oczywiście. Skvadery
mają z kolei małe łopaty, jak u łosia, i skrzydła sokoła. Jak
wiadomo wolpertingery posiadają skrzydła bażanta.

Wolpertinger
Nie wydają się być dużymi istotami, ale kiedy rozciągają
się w skoku na ciebie, mogą być nawet dłuższe od niziołka.
Od czubka nosa do końca ogona mogą mieć nawet metr
dwadzieścia. Ich ciało w większości przypomina zająca. Mają
skrzydła zupełnie jak bażant. Ich rozpiętość może osiągać
koło metra, ale nie zapewniają im możliwości prawdziwego
latania. Wolpertingery, przy swojej wadze nawet piętnastu
kilogramów, są na to stanowczo za ciężkie. Mogą jednak
na nich szybować. Na ich głowach rosną rogi, podobne do
jeleniego poroża lub łopat łosia. Potrafią wykorzystywać to
w walce z równą skutecznością, co swoje kły.
Kły wypełniają paszczę w pełni, czasem nawet w dwóch
rzędach. Napędza je żądza krwi i nikt, kto je spotkał nie
odszedł bez walki. O dziwo, wydają się niezwykle odporne
na magię.

Mogłyby to być ciekawe badania nad takimi istotami, gdyby były
one realne. Norsmeni próbowali mnie przekonać, pokazując rogate
czaszki i skóry ze skrzydłami. Spędziłem jednak dość czasu pośród
stworzeń Taala, aby wiedzieć, że te eksponaty były spreparowane
(chcieli tylko, bym za nie zapłacił). Podobnie niestety zachowują
się moi rodacy, prezentując nawet w pełni wypchane okazy.
Ostatecznie jedynym porównaniem mogłoby być zestawienie sztuki
taksydermicznej tych dwóch tak odległych i różnych ludów.

Występują w okolicach Gór Czarnych. Są plagą dla wyżej
położonych osad Wissenlandu. Uczeni podejrzewają,
że pochodzą z wysokich gór Norski, gdzie nazywane
były skvader, choć opisywane bardziej jako przerośnięte
wiewiórki. Choć pojedynczy wolpertinger nie stanowi
wielkiego zagrożenia, to polują one raczej w grupach nawet
po dwadzieścia osobników, kiedy to stają się prawdziwym
utrapieniem.

Z notatek podróżnych świętego pielgrzyma Taala i Rhyi, Tankreda
Baumana
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szarżę, jakby miały prędkość o 2 wyższą (na 32 metry).
Dodatkowo nie odnoszą obrażeń od upadku.
Zbroja: brak

— Wolpertinger —
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Punkty zbroi: głowa 0, ręce 0, korpus 0, nogi 0.
Uzbrojenie: kły i rogi.
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Trudność zabicia: niewielka.

Pomysły na przygody:

Umiejętności: skradanie się +20, tropienie +20, ukrywanie
+20.

Taksydermia, zmaksydermia: Bogaty kupiec zakupił
“fałszywy” okaz wypchanego wolpertingera. Chce, aby
drużyna ukarała oszusta. Jeśli drużyna podda okaz badaniu,
okaże się on jak najbardziej prawdziwy. Konfrontacja
z oszustem również doprowadzi do dodatkowego zadania
przyniesienia żywego okazu.

Zdolności: broń naturalna, chodu!, morderczy atak,
odporność na magię, szał bojowy, widzenie w ciemności,
wyostrzone zmysły.
Zasady specjalne:

Ciężka przygoda w Górach: wolpertingery mogą być
epizodycznymi przeciwnikami podczas dowolnej przeprawy
przez góry. Potrafią zastawiać zasadzki. Ich ulubionym
sposobem ataku jest spadanie na nic nie spodziewających się
poszukiwaczy przygód.

• Skrzydła: choć nie pozwalają wolpetingerom na latanie,
zapewniają możliwość szybowania. Małe paskudy używają
ich do atakowania z góry lub wykonywania nienaturalnie
długich skoków. Jeśli spadną przynajmniej z 4 metrów
liczy się to jako atak w szarży. Mogą wykonywać

Zgnilce
Powszechne wyobrażenie

Uczonym okiem

To takie same bujdy, jak te o wielkich szczurach na dwóch nogach!
Kanalarze i szczurołapy specjalne wymyślają bzdety o potwornych
stworach z głębi miejskich kanałów, co by wyciągnąć od miasta
więcej miedziaków. Nigdy w życiu nie uwierzę, że gdzieś pod moimi
stopami czyhają napuchnięte i gnijące mięsożerne poczwary, żywiące
się ludzkim mięsem. Zresztą możesz sam sprawdzić! W kanałach
pod moim zakładem nie spotkasz nawet szczura, wszystkie wybija
Franz, nasz dozorca...

Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że to ghule, są jednak
dość wyraźne różnice. Przede wszystkim kryją się w kanałach
i okolicach zbiorników wodnych. Całe zniekształcone ciała
pokrywa pleśń i fosforyzujący łagodnie grzyb. Naprawdę paskudne
i całkowicie nieprzydatne do moich celów... choć wyczuwam na nich
łagodny dotyk spaczenia.

Albert Gobblet, garbarz z Nuln

Moim zdaniem te zdegenerowane stwory to nieszczęśnicy, którzy
ukryli się w kanałach. Zagubieni, odcięci przez zalane skażoną wodą
i ściekami kanały nie potrafili wydostać się na powierzchnię. Nie
zdziwił bym się gdyby mieszanina, jaka wtedy wypełniła podziemia
miasta zmieniła ich w takie poczwary.

Dieter Vognar, czarnoksiężnik

Kiedy badając kanały zobaczysz zgnilca, lepiej bierz nogi za pas,
albo miej pod ręko bandę swoich towarzyszy i solidną pukawkę.
Te dziadostwo nie jest może szybkie jak szczurak czy gobos, ale
cholernie niebezpieczne. Wygląda trochę jak na ghula tyle że
całego w dziwacznych naroślach, a i znacznie gorzej śmierdzą! Karl,
co tu z nami popijał zeszłego księżyca, ubił jednego i choć był
wielki chłop, to zeszedł ze świata w męczarniach.

Helmut Schmidt, wędrowny czarodziej
Nie jest to dar naszego ojczulka, choć niewątpliwie może zmylić
kogoś tak niedoświadczonego jak ty. To żarłoczna pleśń, jaką
znajdziesz głęboko w jaskiniach pełnych trupów. Zobacz jak uroczo
świeci!

Otto, krasnoludzki szczurołap z Talabheim
Spotkałem się z tymi stworami podczas oczyszczania starej krypty
Rittdorfów w południowych kanałach. Wszystko było zalane, wrota
pękały i ani śladu kogokolwiek w takim podłym miejscu... idealna
okazja dla nas trzech, szybka robota - tak pomyślałem. Oh jak się
myliłem! Były obrzydliwe, nie pamiętam żebym kiedykolwiek tak
szybko zwiewał! Nienawistne spojrzenie, długie szpony, straszliwy
smród! I dam sobie rękę uciąć, że były porośnięte jaskiniowym
grzybem. Bogen i Johan walczyli, a ja biegłem i słyszałem ich
wrzaski...

Kobb, kultysta Nurgla

Sami o sobie
(Złowieszczy bulgot)
Zgnilec

Peter, szeregowy kompani karnej
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Zgnilce
Zgnilce to straszne potwory żyjące w miejskich kanałach
w jaskiniach i bagnach. Podobnie jak ghule żywią się
mięsem żywych, choć szczególnie cenią sobie mięso ludzi.
Choć pokraczne i poskręcane, zgnilce są zadziwiająco
silne, a ich szpony z łatwością rozrywają skórzane pancerze
zostawiając ciężko gojące się rany. Korpusy zgnilców są
napuchnięte w obrzydliwy sposób, gdyż wypełniają je
zarodniki grzybów. Ranione lub zabite mogą eksplodować,
obryzgując okolicę śmierdzącą chmurą zarodników Pleśń
pokrywa też ich ciała, tworząc gruby, lepki pancerz.
Zgnilce są prawie całkowicie bezmyślne i już na pewno
całkowicie obłąkane. Kiedy dostrzegą ofiary ruszają do ataku
nie kryjąc się i nie zastanawiając się nad zasadzką. Rzadko
kiedy pojawiają się pojedynczo, mogą więc stanowić znaczne
zagrożenie nawet dla doświadczonych wojowników.
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Umiejętności: spostrzegawczość, sztuka przetrwania,
pływanie +10, wspinaczka.
Zdolności: broń naturalna, nieustraszony, straszny, widzenie
w ciemności, żelazna wola.
Zasady specjalne:
• Trujący atak: Postać zraniona przez zgnilca musi wykonać
test Odporności. Nieudany test oznacza utratę 1 punktu
Żywotności.
• Zarodniki: Zgnilce rozsiewają toksyczne zarodniki. Każda
postać walcząca ze zgnilcem musi na początku starcia
wykonać Wymagający (-10) test Odporności. Nieudany
test powoduje zawroty kłowy i kaszel (-5 WW, US, Zr).
• Purchawka: Po utracie połowy Żywotności istnieje 30%
szans na to że zgnilec eksploduje. Przy śmiertelnym ciosie
istnieje 50% szans na wybuch zarodników. Wybuch ma
promień 4 metrów. Postaci objęte wybuchem muszą
wykonać test Zręczności lub otrzymują trafienie z S-3
i zostają ogłuszone na jedną rundę.
• Grzybica: Podczas walki ze zgnilcem można zarazić się
obrzydliwą grzybicą. Pozbycie się tajemniczej choroby
może być całkiem niezłym motywem przygody!
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