
Bestiarium 
Północy

Część IIa

piórem znakomitego alchemika i mistrza magii  
Jaxy z Vicovaro uczynione, któren to peregrynacje po 

barbarzyńskich Krainych uczynił i ku wiecznej  
pamięci spisał.

GRA FABULARNA

MALUNKI Z KART DO GWINTA oraz z antycznego traktatu „GRa wyobraźni”  
POCHODZĄ. MATERIAŁ UCZYNIONY KU UCIESZE MISTRZÓW GRY I GRACZY

Stworzenia wód i bagien cz.1



Zagrożenie

Średnie
Łatwe

Nagroda

200

Wyparowania

25
10(odnóża)

CIAŁO 8
EMOCJE 2

FACH 1
GRACJA 5

REAKCJE 7
ROZUM 2
TEMPO 8
WOLA 6
FART 4

Wigor 0
Bieg 24
Skok nd
PP 70
PW 35
PZ 35
Zdr 7
Det nd

Udźwig 80

Długość około 2,5 metra

Waga 150-200kg

Występowanie bagniska, bagniste lasy

Inteligencja zwierzęca

Organizacja pojedyncza,

Komunikacja brak

OKOGŁOW

Autor grafiki: Jarosław Musiał



Wrażliwy na

Olej przeciw  
reliktom

Głośne, metaliczne 
dźwięki 

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 5

Bójka 6

Czujność 11

Krzepa 6

Łamanie magii 2

Nieugiętość 2

Odwaga 3

Wytrzymałość 8

Zwinność 1

Moce i zdolności 
specjalne

Zatute ugryzienie

Jeżeli Okogłów zada 
obrażenia za pomocą 
ugryzienia wstrzykuje 

niezwykle silną trucizne.  
Należy wykonać test 

Wytrzymałości o PT 22. 
Niezdany test powoduje 
wejście w stan Konania.

Kolejne testy należy wy-
konać następnego dnia 
(PT 19), kolejnego (PT 
17) i kolejnego (PT 15)

Przeżycie czwartego testu 
oznacza, że trucizna 

przechodzi w stan uśpie-
nia, zatruty człowiek tra-
ci na stałe punkt Krzepy.

Wyjątkowy słuch

Na potrzeby testów Czuj-
ności dotyczących słuchu 

ich ROZUM wynosi 7. 

Kamuflaż

Gdy Okogłów się nie po-
rusza testy wypatrzenia 
go mają PT podniesione 

o 5.

Redukcja

Okogłowy redukują 
obrażenia od Pchnięć i 

Obuchów

ŁUP

chitynowy pancerz

surowy jad  
okogłowa k3

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Ugryzienie +13 3k6+4 zatrucie 1

WIEDZA POWSZECHNA
(SZTUKA PRZETRWANIA PT 10)

Okogłowy to stworzenia co w lesie żyją i dobrych 
ludzi nie kopoczą jak długo ludzie nie kłopoczą ich. 
Wyglają jak one powalone pnie z długimi nożkami o 
gruzłowatych stawach. Niech was nie zwiedzie ich po-
zorna nieruchawość, gdy im co zagrozi poruszają się jak 
biegnący koń.

Nie niepokojone uciekną raczej niźli zaatakują jed-
nakże gdy do muru je przyprzeć stają się niebezpieczne. 
Ugryzienie ich rosłego chłopa w kilka uderzeń serca po-
łożyć może a i pancerz gruby do przebicia mają trudny.

- „Bujdy i prawdy Północy” Jaxa z Vicovaro

WIEDZA SPECJALISTYCZNA
(WIEDZA O POTWORACH/WIEDŹMIŃ-
SKI TRENING PT 14)

Okogłowy to relikty pokoniunkcyjne które znalazły 
sobie nisze w naszym biotopie. Z natury są spokojne i 
niegroźne jednak przypadkowe spotkanie może skoń-
czyć się śmiercią pechowca, gdyż ich trucizna jest bar-
dzo śmiertelna i nie ma na nią odtrutki.

Pseudoskorupiaka tego łatwo jest wystraszyć, gdyż 
nie jest w stanie znieść metalicznych dźwięków. Należy 
z tą taktyką jednak uważać, bo sporadycznie zamiast 
uciekać - zaatakuje.

Walka z okogłowem jest dość trudna gdyż ma on na 
korpusie i głowie niezwykle twardy pancerz, a dodat-
kowo jest nadspodziewanie ruchliwy. Należy więc jak 
najszybciej pozbawić go kończyn i możliwości manew-
rowia,  a następnie dobić bacząc by nigdy nie znaleźć się 
w zasięgu jego żuwaczek.

Zarówno surowa jak i przetworzona trucizna zoko-
głowa jest niezwykle ceniona i można za nią dostać cenę 
nawet trzykrotnie wyższą niż sama kwota zlecenia.

„Słowami mistrza, wywiad rzeka z wiedźminem  
Ivo z Belhaven, spisany przez Jaxę z Vicovaro”

RECEPTA MISTRZOWSKA
Nazwa PT tworzenia Czas Składniki

Trucizna z okogłowa 21 1/2 godziny surowy jad, 



Zagrożenie

Średnie
Łatwe

Nagroda

100 (martwa)
600 (żywa)

Wyparowania

15

CIAŁO 9
EMOCJE 2

FACH 1
GRACJA 4(7)

REAKCJE 5(8)
ROZUM 2
TEMPO 3(7)
WOLA 5
FART 4

Wigor 0
Bieg 9 (21)
Skok nd
PP 80
PW 35
PZ 40
Zdr 9
Det nd

Udźwig 90

Długość 1.5-2m

Waga 60-90kg

Występowanie stawy, jeziorka, wolno płynące rzeki

Inteligencja zwierzęca

Organizacja pojedyncze, grupy 3-5

Komunikacja brak

ŻYRYTWA

Autor grafiki: Jarosław Musiał



Wrażliwy na

Olej przeciw 
insektoidom

Na powierzchni:
Petarda: Północny 

wiatr
Pułapka: Talgarska 

zima

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 5

Bójka 3(6)

Czujność 3(6)

Krzepa 6

Skrytość 5

Szt Przetrwania 6

Odwaga 6

Wytrzymałość 6

Zwinność 3(6)

Moce i zdolności 
specjalne

Zwierze wodne

Żyrytwy dużo lepiej 
radzą sobie w wodzie niż 
na lądzie. Współczynni-
ki w nawiasach dotyczą 
żyrytwy w środowisku 

wodnym. Dodatkowo na 
potrzeby Czujności ich 

ROZUM wynosi 7.

Może również przebwać 
pod wodą dowolną ilość 

czasu

Ściągnięcie pod wode

Żyrytwa o ile ma taką 
możliwość spróbuje za-
miast normalnego ataku 

ściągnąć przeciwnika 
pod wodę by go utopić. 
Aby to zrobić musi wy-
grać test przeciwstawny 
Krzepy przeciw Czujno-
ści (jeżeli jest niezwuwa-
żona) lub Zwinności celu.

Ofiara ściągnięta do 
wody traktowana jest 

jako Pochwycona, Oszo-
łomiona i Dusząca się

Redukcja

Zabójcy redukują obraże-
nia od Cięć i Pchnięć

ŁUP

chityna k6

oczy żyrytwy k2

esencja wody k6

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Szczypce +8 (+14) 4k6+6 Niszczenie pan-
cerza 2

WIEDZA POWSZECHNA
(SZTUKA PRZETRWANIA PT 10)

Żyrytwy to bardzo niebezpieczne wodne skorupiaki. 
Mają parę potężnych szczypiec, którymi bez trudu są w 
stanie zmiażdżyć ludzk kość udową. Na lądzie jedna-
kowoż są bezradne jak dzieci i łatwo im uciec. Przyrzą-
dzone z solą w gorącej wodzie są delikatesem godnym 
króla, jednakże próba złapania ich żywcem to wyczyn 
nie lada.
WIEDZA NAUKOWA 
(WYKSZTAŁCENIE PT 12)

Cirenea lub jak powinno się ją nazywać Ichtyouorax 
Bumbleri to nieszkodliwy skorupiak żwywiący się wy-
łącznie rybami i małymi płazami. Ze względu na róż-
nice morfologiczne powinno się ją klasyfikować do ro-
dziny Mordidae, czyli Zagryźców, a nie jak uprzednio ją 
klasyfikowano do rodziny Pseudohypydra

„Kodeks Fauny Angrenu” Edmund Bumbler 

WIEDZA SPECJALISTYCZNA
(WIEDZA O POTWORACH/WIEDŹMIŃ-
SKI TRENING PT 14)

Żyrywy jak mawia mój znajomy wiedźmin są kom-
pletnie niezrozumiałem przez współczesnych akademi-
ków. Z nieznanych powodów tak zwane wielkie umysły 
Oxenfurtu uwaząją ją za niegroźnego skorupiaka ży-
wiącego się tylko niewielkimi zwierzętami, podczas gdy 
zdaniem mojego zaprzyjaźnionego wiedźmina gustują 
w każdym mięsie.
Cirenea (jak zwane są w Starszej Mowie) czyhają na 
nieostrożnych wędrowców przy brzegach wolno płyną-
cych rzek, w stawach i bagiennych jeziorkach. Atakując 
starają się wywrócić i wciągnąć ofiarę pod wodę by ją 
tam utopić i poczekać by nieco nadgniła. Starają się wy-
bierać łatwiejsze ofiary instynktowanie unikając magów 
i ciężkozbrojnych.
Walka z nimi w wodzie to praktycznie samobójstwo. 
Na lądzie jednak są dość łatwe do pokonania. Żyrytwy 
same z siebie unikają wychodzenia na ląd chyba że są 
wściekłe, ranne lub w jakiś sposób zwabione.

 - „Słowami mistrza, wywiad rzeka z wiedźminem  
Ivo z Belhaven, spisany przez Jaxę z Vicovaro”



Zagrożenie

Silne proste

Nagroda

800

Wyparowania

20

CIAŁO 12
EMOCJE 3

FACH 3
GRACJA 6

REAKCJE 5(8)
ROZUM 2
TEMPO 4(8)
WOLA 6
FART 6

Wigor 0
Bieg 12(24)
Skok nd
PP 90
PW 40
PZ 50
Zdr 9
Det nd

Udźwig 120

Długość między 4 do 5 metrów 

Waga 120-140 kg

Występowanie jeziora, duże bagienne stawy, wolno płynące 
rzeki

Inteligencja zwierzęca

Organizacja pojedynczo

Komunikacja brak

Żagnica

Autor grafiki: Anna Podedworna



Wrażliwy na

Olej przeciw 
hybrydom

Na powierzchni:
Petarda: Północny 

wiatr
Pułapka: Talgarska 

zima

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 5

Bójka 4(8)

Czujność 5(8)

Krzepa 9

Skrytość 5

Szt Przetrwania 7

Odwaga 8

Wytrzymałość 8

Zwinność 3(6)

Moce i zdolności 
specjalne

Zwierze wodne

Żegnice dużo lepiej radzą 
sobie w wodzie niż na 
lądzie. Współczynniki 
w nawiasach dotyczą 

żyrytwy w środowisku 
wodnym. Dodatkowo na 
potrzeby Czujności ich 

ROZUM wynosi 7.

Może również przebwać 
pod wodą dowolną ilość 

czasu

Ściągnięcie pod wode

Żagnica o ile ma taką 
możliwość spróbuje za-
miast normalnego ataku 

ściągnąć przeciwnika 
pod wodę by go utopić. 
Aby to zrobić musi wy-
grać test przeciwstawny 
Krzepy przeciw Czujno-
ści (jeżeli jest niezwuwa-
żona) lub Zwinności celu.

Ofiara ściągnięta do 
wody traktowana jest 

jako Pochwycona, Oszo-
łomiona i Dusząca się

Redukcja

Żagnice redukują obraże-
nia od Cięć i Pchnięć

ŁUP

chityna k8

oczy żagnicy k2

esencja wody k6

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Odnóża głowowe +9 (+16) 4k6+6 Niszczenie pancerza 2

Szczęki +9(+16) 8k6 Krwawienie (50%) 1

WIEDZA POWSZECHNA
(SZTUKA PRZETRWANIA PT 12)

Żagnica to wielkie i niebezpieczne bydle żyjące głow-
nie w delcie Pontaru, jednak bestie do nie podobne wi-
dywane były i wyżej. Ma kostropate cielsko długie na 
dwa sążnie, dziesięć odnózy i szczęki jak piły. Bez trudu 
człeka przegryźć może, zwłaszcza jeźli do wody go ścią-
gnie
WIEDZA NAUKOWA 
(WYKSZTAŁCENIE PT 12)

Everetia maxiliosa pitti należy do rzędu Apmphipo-
da czyli Obunogów. Jej biotopem są wody wolno płyną-
ce, lecz głównie w pobliżu ludzkich siedzib. Pierwotnie 
uznawana za wymarłą, dziś uważa się, że częściowo 
zmutowała i odbudowała swój łańcuch pokarmowy w 
oparciu owce, bydło i nierogacizne z barek płynących w 
dół dorzecza Pontaru. W dorzeczu Jarugi, zwłaszcza w 
Angrenie można spotkać jej nieco mniejszego, lecz po-
dobnie drapieżnego kuzyna - Hyphydra marginata

„Fauna i Flora Pontaru” Linus Pitt

WIEDZA SPECJALISTYCZNA
(WIEDZA O POTWORACH/WIEDŹMIŃ-
SKI TRENING PT 14)

Mimo, że żagnica do żyrytwy podobna nie jest to czę-
sto nawet przez mądre głowy są mylone. Żagnica jest 
większa i nieskończenie bardziej groźna. Działa podob-
nie, ściąga ofiarę z lądu bądź z łodzi, zabija i zjada pod 
wodą. W przeciwieństwie do żyrytw nieźle też radzi so-
bie na powierzchni. Ma potężne szczęki i najeżone kol-
cami chwytne kończyny głowowe. Przetrwałem niegdyś 
starcie w wodzie z żyrytwą, starcia z żagnicą w jej natu-
ralnym środowisku próbowałby tylko wariat

 - „Słowami mistrza, wywiad rzeka z wiedźminem  
Ivo z Belhaven, spisany przez Jaxę z Vicovaro”

Mutagen Efekt PT Pomniejsza mutacja

Żagnica +5 maksymalnych PZ 18 stożkowate zęby podobne do rekinich

Nazwa Odwaru PT Czas Składniki Efekt

Odwar z żagnicy 16 30 Pozwala na oddychanie pod wodą


