
Bestiarium 
Północy

Część VII

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 pochodzą

WILKOŁAKI SKELLIGE



Zagrożenie

Trudne 
Proste

Nagroda

1000

Wyparowania

15

CIAŁO 10
EMOCJE 1

FACH 3
GRACJA 9

REAKCJE 10
ROZUM 7
TEMPO 10
WOLA 5
FART 0

Wigor 0
Bieg 30
Skok 5
PP 100
PW 40
PZ 70
Zdr 12
Det 40

Udźwig 110

Wzrost 2.5-3 metrów

Waga 130-150kg

Występowanie Skellige

Inteligencja jak człowiek

Organizacja samotnik

Komunikacja wspólny

UlfHeddin

Autor grafiki: Anna Podedworna



Wrażliwy na

Olej przeciwko prze-
klętym

Księżycowy Pył blo-
kuje regnerację

Czarcia Purchawa 
zadaje obrażenia 

nieredukowane przez 
pancerz

Moce i zdolności 
specjalne

Regeneracja

Regeneruje 10 PZ co 
rundę

Widzenie w ciemno-
ściach

Patrz podręcznik strona 
307

Tropienie po zapachu 
 

Patrz podręcznik strona 
313

Odporność na zimno

Niska temperatura nie 
sprawia mu kłopotów 

a czary oparte o zimno 
zadają połowę obrażeń

Człowiek-Wilk

Większość ulfheddinów 
bardzo dobrze radzi 

sobie z klątwą i nie ma 
problemów z pamięcią i 
w trakcie przemiany i po 
niej. Mogą też rozmawiać 

o wiele łatwiej niż inne 
wilkołaki.

ŁUP

Futro wilkołaka (1)

Losowe fanty (k6)

Ślina wilkołaka (k6)

WIEDZA POWSZECHNA
(WYKSZTAŁCENIE PT 12)

Wilkołaki jakie znamy na Kontynencie, niczem są w 
porówaniu z wyspiarskimi ulfheddinami. Przeklęte te 
stwory większe od swoich kuzynów i silniejsze są, a przy 
tym więcej inteligencyji mają. 

Surowy wysp klimat uczynił je jeszcze groźniejszymi 
i bardziej zajadłymi. Raz zmienione do ludzkiej formy 
nie wracają nim krwi i mięsa człeczego nie zasmakują. 

W niektórych wioskach Dzieci Wilka są otaczane 
czcią i ukrywane przed obcymi, w zamian mieszkańców 
oni nie atakują, a morderczym swyn chuciom na kup-
cach i inszych przypadkowych podróżnych upust dają. 
Uważać tedy należy by po zabiciu bestii nie musieć się z 
całą wioską zetrzeć

- „Bujdy i prawdy Północy” Jaxa z Vicovaro
WIEDZA SPECJALISTYCZNA
(WIEDZA O POTWORACH/WIEDŹMIŃ-
SKI TRENING PT 14)

Ulfheddiny tak bardzo się od swoich kuzynów z kon-
tynentu nie różnią. Wilkołactwo ta sama klątwa wywo-
łuje, a siła ich i zajadłość wynika z nieco bezpieczniej-
szych warunków w jakich mogą swą moc rozwijać, gdyż 
albo łatwiej im sie w dziczy ukryć, albo opiekę ze strony 
swego klanu mają.

Dodatkowo niektóre z Ulfheddinów klątwę swoją na-
zywają błogosławieństwem. W związku z tym zamiast 
ją wstydliwie ukrywać, szanują wewnętrzną bestię i 
poddają jej się z całą gorliwością. Motywacja taka czyni 
z nich wyjątkowo nieustępliwych i dumnych przeciwni-
ków nie żałujących swych czynów w wilczej postaci.

Niektóre z ulfheddinów z czasem pogrążają się w sza-
leństwie krwi, a ich ludzka część całkowicie ustępuje be-
stii. Takich nie chronią już nawet ich kumotrzy, ale ubić 
je to jedna z trudniejszych wiedźmińskich robót

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

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 8

Bójka 9

Czujność 7

Krzepa 8

Skrytość 6

Odwaga 9

Wytrzymałość 7

Zwinność 7

Mutagen Efekt PT Pomniejsza mutacja

Ulfheddin +5 do obrażeń w zwarciu 22 Nagły porost włosów

Nazwa Odwaru PT Czas Składniki Efekt

Odwar z ulfheddina 18 1h Długotrwały bieg nie ma wpływu na postać

BROŃ
Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Pazury +18 4k6+1 Krwawienie (40% ) 2

Ugryzienie +18 6k6+6 Krwawienie (70%) 1



Zagrożenie

Trudne 
Złożone

Nagroda

3000

Wyparowania

25

CIAŁO 12
EMOCJE 1

FACH 3
GRACJA 11

REAKCJE 11
ROZUM 9
TEMPO 11
WOLA 9
FART 0

Wigor 12
Bieg 36
Skok 9
PP 100
PW 60
PZ 90
Zdr 15
Det 80

Udźwig 160

Wzrost 3-3.5 metrów

Waga 150-220 kg

Występowanie Skellige

Inteligencja jak mądry człowiek

Organizacja samotnik

Komunikacja wspólny

Voref

Autor grafiki: Marek Madej



Wrażliwy na

Olej przeciwko prze-
klętym

Księżycowy Pył poło-
wi regnerację

Moce i zdolności 
specjalne

Regeneracja

Regeneruje 20 PZ co 
rundę

Widzenie w ciemno-
ściach

Patrz podręcznik strona 
307

Druidzka Magia 
 

Voref potrafi korzystać z 
dowolnych zaklęć magii 
druidzkiej na normal-

nych zasadach

Stado Wilków

Voref może poświęcić 
swoją turę by przywołać 

na pole walki 2k6 wilków 
lub k8 wargów.

Człowiek-Wilk

Większość ulfheddinów 
bardzo dobrze radzi 

sobie z klątwą i nie ma 
problemów z pamięcią i 
w trakcie przemiany i po 
niej. Mogą też rozmawiać 

o wiele łatwiej niż inne 
wilkołaki.

ŁUP

Futro wilkołaka (1)

Losowe fanty (k6)

Ślina wilkołaka (k6)

WIEDZA POWSZECHNA
(WYKSZTAŁCENIE PT 12)

Ojciec Wilk jak nazywają go na wyspach to jeden 
z najgorszych potworów jakie nosi Północ. Boją się go 
zarówno wampiry jak i giganty, a wszelkie stworzenia 
schodzą mu z drogi.

Większość starych ulfheddinów ogarnia w końcu szał 
krwi. Legenda mówi jednak, że te które go powstrzyma-
ją albo go przetrwają stają się Ojcami (lub Matkami) 
Wilkami. Demonami w ludzkiej skórze. Uosobieniem 
dzikości natury. Mądrymi i niebezpiecznymi ponad 
wszelkie pojmowanie.

- „Bujdy i prawdy Północy” Jaxa z Vicovaro

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

Niepotwierdzona legenda mówi, że vorefami stają 
się najczęsciej druidzi, obdarzeni wilczą klątwą, gdyż 
dzięki swej magii mogą przezwyciężcyć krwawy szał. 
Czy to prawda? Trudno powiedzieć. Faktem jest tylko 
to, że wszyscy vorefowie władają druidzką magią i na-
tura wokół ich siedzib jest im posłuszna, a wilki i wargi 
często przybiegają by wspomóc ich w walce

Prawie nigdy nie wracają do ludzkiej postaci, ale 
mogą to czynić niezależnie od fazy księżyca. Ich wilcza 
forma jest równie sprawna manualnie i intelektualnie 
co ludzka. Vorefowie w wilczej postaci nie starzeją 
się, jakby czas dla nich zamarł co czyni je praktycznie 
nieśmiertelnymi. 

Na szczęście vorefowie nie są zazwyczaj istotami 
wrogo nastawionymi, najczęściej chcą by zostawić ich, 
ich las i czasem osady którymi się opiekują w spokoju. 
Najlepiej z nimi nie zadzierać bo niejednego już wiedź-
mina na tamten świat wysłali

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

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 9

Bójka 10

Czujność 9

Krzepa 8

Skrytość 6

Odwaga 9

Wytrzymałość 7

Łamanie magii 7

Rytuały 7

Zaklęcia 8

Zwinność 9

Mutagen Efekt PT Pomniejsza mutacja

Voref bohater przestaje się starzeć 28 Całkowita utrata włosów

Nazwa Odwaru PT Czas Składniki Efekt

Odwar z vorefa 20 1h Postać regeneruje 8 PZ na turę

BROŃ
Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Pazury +18 4k6+6 Krwawienie (40% ) 2

Ugryzienie +18 6k6+8 Krwawienie (70%) 1


