


Szkoła  
Mantikory

Jeżeli powiesz komuś na zachodzie Kontynentu, 
że chcesz się przeprawić za pasmo Tir Tochair, to powie 
ci, żeś chyba zmysły postradał. Przez te wysokie góry 
prowadzi tylko kilka przełęczy. Nawet one są niezwy-
kle zdradzieckie. Korzystać z nich można tylko o okre-
ślonych porach roku – i cały czas trzeba wystrzegać się  
potworów. Po drugiej ich stronie znajduje się wiel-
ka pustynia Korath, gorące morze piasku, na którym  
wędrowca mogą zabić krwiożercze potwory, bezwzględ-
na pogoda oraz inne zagrożenia, zarówno naturalne, 
jak i niesamowite. Mimo to przed wiekami zerrikańscy 
kupcy często podróżowali tą drogą na zachód. Zanim 
udało się stworzyć mapy długiego szlaku morskiego 
między wschodem a zachodnimi wybrzeżami, pustynię 
Korath przemierzały niezliczone karawany. Te wyprawy 
kupieckie ponosiły po drodze ciężkie straty, ale udało 
im się wytyczyć kilka względnie bezpiecznych szlaków. 
Te przeprawy były możliwe wyłącznie dzięki wiedźmi-
nom ze Szkoły Mantikory. Tym,  których w  Zerrikanii 
nazywa się „Alqatil”.
Początki
Szkoła Mantikory została założona wkrótce po tym,  
jak powstała Szkoła Żmii. Niewielkiej grupy wiedźmi-
nów nie przekonywały górnolotne hasła głoszone przez 
ich braci. Przywódca tej frakcji nosił imię Iwan. Opuścił 
on Haern Cadwch wraz z Ivarem Złym Okiem, by szu-
kać nowego domu. Razem odwrócili się od Arnaghada,  
ale wkrótce okazało się, że i między nimi nie ma zgo-
dy. Kiedy Iwan dowiedział się o mrocznej przepowied-
ni Ivara, która zapowiadała ponurą przyszłość, nie  
zamierzał stać się częścią jego planu. Nie podzielał ani 
ambicji ani poczucia obowiązku Wielkiego Mistrza  

Cechu Żmii. Wraz z kilkoma innymi młodymi wiedźmi-
nami ruszył więc poprzez Góry Tir Tochair w poszuki-
waniu fortecy, która mogliby zasiedlić. 
Było ich niewielu, poszukiwali więc miejsca, w którym 
zawsze mogliby znaleźć pracę. Takim okazała się prze-
łęcz Elskerdeg. Prowadzi ona przez Tir Tochair na skraj 
gorącej pustyni. Tam też wiedźmini zaczęli oferować 
swoje usługi karawanom kupieckim przemierzającym 
bezdroża Korath. Szybko okazało się, że na wiedźmiń-
skie umiejętności jest tu wielki popyt. Iwan i jego towa-
rzysze zaczęli regularnie podróżować w tą i z powrotem 
przez rozgrzane piaski, strzegąc handlarzy przed liczny-
mi niebezpieczeństwami czyhającymi na tych niebez-
piecznych ziemiach. Te doświadczenia zmieniły wiedź-
minów z samotnych łowców we wprawnych obrońców.
Ciągle jednak grupa była tylko nieliczną frakcją. Trzeba 
było wyjątkowego wydarzenia, by uczynić z nich nowy 
cech. Kiedy Iwan i jego bracia podróżowali wspólnie 
przez Korath, dostrzegli kilka osób uciekających od 
szczątków rozbitej karawany. Wiedźmini rozpozna-
li znaki zerrikańskiej rodziny królewskiej na ubiorach  
podróżnych oraz wrakach wozów. Ruszyli więc z po-
mocą. Okazało się, że nieliczni ocalali próbują opędzić 
się od pary wyrośniętych mantikor, samca i samicy.  
Widząc w tym szansę na dobry zarobek, wiedźmini 
dobyli srebrnych mieczy i ruszyli przeciw potworom. 
Wkrótce powalili obydwie bestie, ratując przy tym nie-
dobitki członków karawany. Jak się okazało ocalili w ten 
sposób misję dyplomatyczną z Zerrikanii do Aretuzy, 
w  której szeregach znajdowała się Nasira Faizan, nad-
worna czarodziejka królowej.

Mantikory na szlaku
Wiedźmini z Cechu Mantikory nie 
uczestniczyli w podziale zachodu 
Kontynentu, jaki między sobą 
zaprowadziły Gryfy, Wilki, Koty, 
Niedźwiedzie i Żmije. Podróżo-
wali oni po wschodnich krainach 
otaczających Pustynię Korath. 
Od kiedy przestali być przyjmowani 
w Zerrikanii jako jej bohaterowie, 
większość z nich wędruje bez celu 
po drogach i bezdrożach.

Mutacje Mantikory
Proces przemiany stosowany 
w Szkole Mantikory nie 
różnił się znacząco od tego 
przeprowadzanego przez inne 
cechy wiedźmińskie i opierał 
się o wytyczne opracowane 
wieki temu przez czarodzieja 
Alzura. Jednak Iwan nie był 
wielkim znawcą mutowania, 
więc musiał rozpracować część 
tajników z pomocą zerrikańskiej 
czarodziejki Nasiry Faizan. 
Te badania doprowadziły do 
pewnych zmian w procedurze.
Rodacy Nasiry i ona sama 
studiowali wiedźminów też 
na własną rękę, próbując 
pogodzić sekrety ich tworzenia 
ze swoją kulturą i ustaleniami 
miejscowej nauki magicznej. 
Podjęto nawet próbę poddania 
mutacjom młodych wojowniczek 
z zerrinkańskiej elity. Kwestia 
powodzenia tych eksperymentów 
pozostaje niejasna.

Bandoliery Mantikory
Oprócz mieczy i tarcz, wiedźmi-
ni z cechu Mantikory noszą też 
charakterystyczne bandoliery 
mieszczące eliksiry przydatne 
w walce z licznym potwornymi 
mieszkańcami Pustyni Korath.

„Słyszałem pogłoski o wiedźminach żyjących za górami Tir Tochair. 
Nie należą oni do naszej społeczności i nie mieszają się w nasze 
sprawy. Ich mutacje i zdolności przypominają te, których i my 
nabyliśmy. Inaczej jednak traktują powołanie naszego rodzaju.  
To obrońcy, a nie łowcy.”

– Erland z Larvik



Tarcza Mantikory
schemat mistrza

PT:
20

Czas:  
8 godziny

Cena: 
1304

Półprodukty: 652

glina rzeczna (x6), kwas do wytrawania 
(x4), meteoryt (x3), smar (x2), srebro (x2), 
wzmocnione drewno (x4), wzmocniona 

skóra (x2),

Dwie twierdze
Bliźniacze zamki stanowiące 
dawniej siedzibę Cechu Mantikory 
noszą nazwy, które składają się 
w jedno zdanie w języku zerrikar, 
będące mottem szkoły. Chociaż 
zostało to już nieco zapomniane, 
a miana twierdz uległy uprosz-
czeniom, kiedyś wymawiano je 
z wielkim szacunkiem. Behelt Nar 
znaczy „w ogień odziani” a Bialsuf 
Alsarea „zbrojni w prędkie miecze”.

Pustynne Podstępy
Szeroko znanym faktem jest,  
że w intersekcjach kształtują się 
czasem spontanicznie żywiołaki. 
Jeśli wierzyć opowieściom,  
to potworność, która sprowadziła 
zgubę na Cech Mantikory, 
przekraczała jednak wszelkie 
granice naturalnej kreacji. 
Powstanie jej bez pomocy ze 
strony czarodzieja wydaje się 
nieprawdopodobne. Niektórzy 
podejrzewają, że atak w Dniu 
Ognia był wynikiem spisku 
przeciwko koronie, a może nawet 
samym wiedźminom.

Wiedźminskie tarcze
Wiedźmini z Cechu Mantikory 
korzystają z wyjątkowych tarcz 
wykonanych z meteorytowej stali 
obitej srebrem. Służą one jako 
osłona w walce, ale też nadają się 
do tłuczenia nimi potworów.

Magini słyszała już opowieści na temat obcokrajow-
ców chroniących karawany, obrońców podróżników 
przemierzających pustynię Korath. Teraz miała okazję  
zobaczyć na własne oczy, do czego są zdolni. Czaro-
dziejka obiecała Iwanowi oraz jego braciom nagrodę, 
ponoć ich wagę w złocie, oraz zorganizowanie audiencji 
u królowej, jeśli tylko odeskortują ją bezpiecznie do Zer-
rikanii. Wiedźmini przystali na tę propozycję i  ruszyli  
z Nasirą poprzez piaski do jej ojczyzny. W stolicy tego  
kraju zostali przyjęci ciepło – dużo lepiej, niż się tego spo-
dziewali. Stanęli przed królową, gdzie przedstawiono ich 
jako „Alqatil”, czyli „Pogromców”. Opisano też władczyni  
ze szczegółami ich dokonania. Ta wysłuchała opowieści 
z wielkim zaciekawieniem. Wiedźminom zaproponowa-
no, by wstąpili na służbę korony. W zamian za ochronę 
wskazanych przez władczynię karawan kupieckich i jej 
posłów, Zerrikańczycy przyrzekli wznieść dla nowego 
cechu zamki na obydwu krańcach pustyni Korath oraz 
pomóc mu zbudować własną szkołę.
Iwan i jego bracia przyjęli tę szczodrą ofertę. Wstąpili  
na nową i nietypową dla ich rodzaju drogę. Ich cech 
otrzymał dwie twierdze, po jednej na krańcach szla-
ku wiodącego przez pustynię: Behelt Nar na zacho-
dzie, a Bialsuf Alsarea na wschodzie. Nasira pomogła  
Iwanowi odtworzyć proces mutacji, chociaż wiedź-
min był ostrożny i  nie podzielił się z nią wszystkimi 
sekretami. Rozpoczęto przemiany i ściągnięto wielkich  
wojowników ze wschodnich krain, by pomogli w kształ-
ceniu nowego pokolenia łowców potworów. Mieli oni 
różnić się od swoich pobratymców tym, że skupiali się 
na obronie, wykorzystaniu wielkiej rozmaitości mikstur 
oraz walce z użyciem wyjątkowych tarcz wykonanych 
ze stopu meteorytowej stali i srebra. Nie minęło wiele 
czasu, a Szkoła Cechu Mantikory zasłynęła w Zerrikanii 
i ościennych krainach, jako miejsce szkolenia obrońców 
zdolnych ochronić tych, którzy przebywają pustynie  
Korah – oczywiście za opłatą. Iwan wraz z Nasirą  
zamieszkali w Bialsuf Alsarea, gdzie kształcili kolejne 
pokolenia Mantikor. Z czasem Wielki Mistrz zmienił 
imię i stał się znany jako Imad Asem, osobisty wiedźmin 
królowej.

Upadek
Koniec powodzenia Cechu Mantikory przyszedł nagle 
w 1146 roku w wyniku wydarzenia zwanego Dniem 
Ognia. Na jesieni królowa Zerrikanii wysłała przez  
pustynię Korath królewską karawanę. Celem tej  
wyprawy było wynegocjowanie warunków małżeństwa 
między jej synem i księżniczką Mettiny. Królewicz wy-
ruszył w podróż wraz z wielką świtą, w której szeregach 
znalazło się wielu członków rodziny monarszej. Była to 
na tyle poważna sprawa, że do ochrony orszaku ścią-
gnięto prawie wszystkich członków Cechu Mantikory. 
Nawet stary już Imad wybrał się w tę podróż. Są jednak 
granice tego, na co mogą przygotować się wiedźmini.  
Gdy rankiem karawana wędrowała w cieniu Gór Ogni-
stych, z wnętrza wulkanu wydostała się straszliwa istota. 
Nadeszła od zachodu, otoczona koroną płomieni. Mówi 
się, że był to największy naturalnie powstały żywiołak 
ognia. W legendach urósł do niesamowitych rozmiarów: 
mówi się że mógł mieć on i dwadzieścia metrów wyso-
kości. Magiczny potwór ruszył w stronę podróżników 
z nieuchronnością lawiny i siła rozszalałego pożaru.
Wiedźmini zwarli szyki i ruszyli do walki. Do odparcia 
takiego ataku potrzebna by była artyleria, a  najlepiej 
cała armia, a nie garstka obrońców. Bitwa była praw-
dziwie piekielna, a żniwo ognistej śmierci niewyobra-
żalne. Prawie wszystkie Mantikory poległy. W płomie-
niach zginęła trzecia część królewskiego dworu, w tym 
połowa chronionych przez wiedźminów członków  
monarszej rodziny. Dzień Ognia wstrząsnął Zerrikanią.  
Zmieniły się priorytety. Szlak przez pustynię został nie-
mal porzucony, a chroniący go wiedźmini przestali być 
potrzebni. W zamian skupiono się na stworzeniu bez-
piecznej drogi morskiej na zachód. Korona odwróciła się 
od Cechu Mantikory, pozostawiając ocalałych wiedźmi-
nów samym sobie.
W ciągu następnych stu lat ostatni wojownicy wykształ-
ceni w Szkole Mantikory powrócili do obyczajów swoich 
założycieli. Stali się z powrotem wędrownymi łowcami 
potworów. Na zimę zbierają się w swojej ocalałej zachod-
niej fortecy, by leczyć rany i wspominać lepsze czasy.

Zdolność Szkoły Cechu Mantikory: Mistrz Tarczownik
Wiedźmini z Cechu Mantikory to oddani obrońcy i do takiej właśnie roli byli szkoleni. Ich trening obejmował naukę 
walki specjalnymi tarczami wykutymi dla nich przez mistrzów rzemiosła z Behelt Nar. Postać dodaje taką do star-
towego ekwipunku. Wiedźmin ze Szkoły Mantikory nie musi nigdy poświęcać Akcji aby dobyć i zamocować tarczę.  
Nie otrzymuje kar za parowanie tarczą. Może też korzystać z ręki, w której dzierży tarczę, by przyjmować eliksiry, 
rzucać petardami oraz używać Znaków.

Nazwa Wyp. Dostęp. Wzmoc. Efekty NW Waga
Tarcza 

Mantikory 20 W 1 meteorytowa, 
srebrna (3k6) 0 2
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