
Bestiarium 
Północy

Część I

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. MATERIAŁ UCZYNIONY KU UCIESZE 
MISTRZÓW GRY I GRACZY



Zagrożenie

Średnie
Trudne

Nagroda

800

Wyparowania

25

CIAŁO 14
EMOCJE 2

FACH 3
GRACJA 7

REAKCJE 8
ROZUM 3
TEMPO 4
WOLA 8
FART 4

Wigor 0
Bieg 12
Skok 2
PP 100
PW 40
PZ 80
Zdr 10
Det nd

Udźwig 140

Wzrost około 2,5 metra

Waga 200-250kg

Występowanie laboratoria, siedziby Salamandry, 

Inteligencja poniżej ludzkiej

Organizacja jako wsparcie Salamandry

Komunikacja wspólny

BRACIa WiękSi



Wrażliwy na

Jad Wisielców

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 7

Bójka 6

Broń bitewna 9

Czujność 5

Krzepa 10

Łamanie magii 8

Nieugiętość 8

Odwaga 8

Wytrzymałość 8

Zwinność 4

Moce i zdolności 
specjalne

Mutacja Salamandry

Dzięki mutacjom Sala-
mandry Bracia Więksi 
są praktycznie niezabi-
jalny, o wiele silniejsi i 

wytrzymalsi od zwykłych 
ludzi. Dodatkowe staty-
styki wliczono w ogolne 
współcznynniki przeciw-

nika.

Regeneracja

Bracia więksi regenerują 
10 PZ na turę. Nie działa, 

gdy otrzyma rany od 
Jadu Wisielców

Niewrażliwość na ból

Bracia więksi nie są 
wrażliwi na ujemne mo-
dyfikacje trafień krytycz-

nych.

Redukcja

Bracia Więksi reduku-
ją obrażenia od Cięć, 

Pchnięć i Ognia

ŁUP

Codzienne fanty 1k6

Pamiątka bycia człowie-
kiem

kawałki metalu

młot bojowy

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Maczuga +17 6k6+12

3k6+9  
(stłuczenia), 

Niszczenie pan-
cerza

1

Pięści +14 3k6+9 stłuczenia 2

WIEDZA POWSZECHNA
(WYKSZTAŁCENIE PT 14)

Potworne te istoty z magii zrodzone jak oni wiedźmi-
ni. Eksperymenta plugawych magów na bogów się boją-
cych ludziach były czynione. 

W swej pogonii za mamoną porywani oni doświad-
czonych weteranów, wyziewami mamili a gdy Ci cał-
kiem zgłupieli magią i sycili i w stal zakuwali. Potwory 
te rosły w siłę i w złość a zbroje w które je zakuwano w 
ciało im wrastały. Tych kilku co spotkanie z nimi prze-
żyło i opowiada od sile tylko z trollem porównywalne i 
wytrzymałości dziesięciu ludzi.

Dzięki niech będą Wiecznemu Ogniowi, że oną Sala-
mandre król Foltest rozbił i w niwecz obrócił. Kto jed-
nak wie czy jakowiś pogrobowcy tej plugawej bandy nie 
kryją się gdzieś, albo inszy magowie szuki ich tworzenia 
nie posiedli.

WIEDZA SPECJALISTYCZNA
(WYKSZTAŁCENIE MAGICZNE PT 18)

Magowie związani z Salamandrą wykorzystali zdo-
bycze Alzura, Malaspiny oraz Ortolana z Rissbergu by 
stworzyć kolejną wersją bojowego wsparcia dla ma-
gów, bezpieczniejszą od rytuału tworzenia golemów a 
przedewszystkim możliwą do seryjnej produkcji.

Badania Salamandry pozwoliły udoskonalić i nieco 
uprościć Podwójny Krzyż Alzura, który wraz odpowied-
nimi mutagenami pozwala na tworzenie istot nazywa-
nych roboczo Braćmi Większymi. Nie są oni zbyt szyb-
cy i inteligentni ale nadrabiają swoje niedociągnięcia 
wytrzymałością, grubym opancerzeniem i przerażają-
cym wyglądem. Trudni ich zabić, ale jakiś błąd w eks-
perymentach uczynił ich niezwykle podatnymi na Jad 
Wielców. Korzystając z tej wiedźmińskiej pasty (będącej 
prostą alchemiczną trucizną), ograniczymy zdolność 
mutanta do regenracji i będzie nam o wiele łatwiej go 
zabić

- „Alchemiczne dziwa Północy” Jaxa z Vicovaro



Zagrożenie

Średnie
Trudne

Nagroda

600

Wyparowania

10 (bez głowy)

CIAŁO 9
EMOCJE 3

FACH 3
GRACJA 9

REAKCJE 11
ROZUM 5
TEMPO 8
WOLA 7
FART 6

Wigor 0
Bieg 24
Skok 5
PP 80
PW 50
PZ 50
Zdr 10
Det nd

Udźwig 90

Wzrost jak człowiek

Waga jak człowiek

Występowanie laboratoria, siedziby Salamandry, 

Inteligencja jak człowiek

Organizacja jako wsparcie Salamandry

Komunikacja wspólny

Zabójcy Salamandry



Wrażliwy na

Jad Wisielców

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 6

Bójka 4

Czujność 5

Krzepa 3

Łamanie magii 7

Nieugiętość 8

Skrytość 7

Szermierka 9

Szt Przetrwania 5

Odwaga 6

Wytrzymałość 4

Zwinność 9

Moce i zdolności 
specjalne

Mutacja Salamandry

Dzięki mutacjom Sa-
lamandry Zabójcy są 

praktycznie niezabijal-
ny, o wiele zwinniejsci 
i szybsi od zwykłych 

ludzi. Dodatkowe staty-
styki wliczono w ogolne 
współcznynniki przeciw-

nika.

Regeneracja

Zabójcy regenerują 5PZ 
na turę. Nie działa, gdy 
otrzyma rany od Jadu 

Wisielców

Redukcja

Zabójcy redukują obra-
żenia od Cięć, Pchnięć i 

Ognia

Drugi atak

Kosztem 3 PW mogą wy-
konać drugą serię ataków 

z modyfikatorem -3

Podatność na muta-
geny

Ze względu na pocho-
dzenie niektorzy Zabójcy 

mogą być dodatkowo 
poddani jednemu z nuta-

genów

ŁUP

Codzienne fanty 1k6

Pamiątka bycia człowie-
kiem

2k6 Koron

dwa sejmitary

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy
Dwa sejmi-

tary +20 4k6+6 Krwawienie 
(40%) 2

Pięści +15 1k6+4 stłuczenia 2

WIEDZA POWSZECHNA
(WYKSZTAŁCENIE PT 14)

Nieludzie Ci podobnie jak Bracia Więksi owocem eks-
perymentów są i przez oną Salamandrę zostali stworze-
ni by dobrych ludzi terroryzować.

Trudno ich czasem od ludzi odróżnić zwłaszcza gdy 
twarze swe ze znamionami mutacji pod kapturami 
ukryją. Stąd też wykorzystywani oni byli przez Sala-
mandrę do ochrony lub skrytobójstwa.

Piekielnie są szybcy, refleksem jeno może wiedźmi-
nom ustępują, jednakże w przeciwieństwie do tamtych 
odmieńców na ludzi się zasadzają a nie na potwory. 

Teraz, po tym jak król Foltest rozbił oną Salamandrę, 
Ci co z mutantów co przetrwali miecze swe wynajmują 
rozamitym zbirom, szpiegom i złoczyńcom.

WIEDZA SPECJALISTYCZNA
(WYKSZTAŁCENIE MAGICZNE PT 18)

Podobniej jak przypadku Braci Większych i tu wy-
korzystno generyczne eksperymenty wielkich magów z 
przeszłości - Alzura, Malaspiny oraz Ortolana z Riss-
bergu. Bazą dla dalszych eksperymentów były zapiski 
skradzione ze Szkoły Wilka zwłaszcza te dotyczące Pró-
by Traw.

W wypadku tych mutantów popularnie nazywanych 
Zabójcami mamy do czynienia z przypadkiem „niedo-
robionych” wiedźminów. Uzyskano ich refleks i szyb-
kość, lecz bez ich dostępu do magii oraz potencjału do 
przyjmowania eliksirów i odwarów. Opracowano na-
tomiast metodę do mutowania dorosłych ludzi i mimo 
mniejszego współczynnika przeżywalności zwiększono 
(podobnie jak w przypadku Braci Większych) przemy-
słowość produkcji. 

Lubią działać z zaskoczenia lub ukrycia, łatwo ich 
jednak rozpoznać po mutacjach twarzy, dlatego też czę-
sto je zasłaniają.

„Zabójcy” mają też tę samą wadę produkcyjną co ich 
większe odpowiedniki - zwiększoną wrażliwość na Jad 
Wisielców.

 - „Alchemiczne dziwa Północy” Jaxa z Vicovaro



Zagrożenie

Proste
Trudne

Nagroda

100

Wyparowania

8(bez głowy)
3 (głowa)

CIAŁO 8
EMOCJE 3

FACH 3
GRACJA 6

REAKCJE 6
ROZUM 4
TEMPO 10
WOLA 6
FART 6

Wigor 0
Bieg 30
Skok 6
PP 60
PW 35
PZ 35
Zdr 7
Det nd

Udźwig 80

Wzrost jak  duży pies

Waga jak duży pies

Występowanie laboratoria, siedziby Salamandry, 

Inteligencja jak duży pies

Organizacja jako wsparcie Salamandry

Komunikacja rozumieją wspólny

Brytany Salamandry



Wrażliwy na

Jad Wisielców

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 7

Bójka 6

Czujność 8

Krzepa 5

Łamanie magii 2

Nieugiętość 6

Skrytość 4

Szt Przetrwania 5

Odwaga 6

Wytrzymałość 4

Zwinność 6

Moce i zdolności 
specjalne

Mutacja Salamandry

Dzięki mutacjom Bryta-
ny Salamandry są o wiele 

silniejsze od zwykłych 
psów Dodatkowe staty-
styki wliczono w ogolne 
współcznynniki przeciw-

nika.

Regeneracja

Brytany regenerują 3PZ 
na turę. Nie działa, gdy 
otrzyma rany od Jadu 

Wisielców

Taktyka Stada

Brytany otrzymują mo-
dyfikator +3 do ataku za 
każdego innego przeciw-

nika w zwarciu z wro-
giem

Zwierzący

Na potrzeby Czujności 
ich ROZUM wynosi 9. 
Są odporni na Konflikt 

Społeczny

Atak Powalający

Brytan może skoczyć na 
przeciwnika i po zdanym 
teście przełamania Krze-
py powalić przeciwnika a 
następnie wykonać atak 
na PR równe GRACJI. 
Przeciwnik traktowany 
jest jak Przewrócony i 

Pochwycony

ŁUP

Kości bestii 1k6

Psie sadło 1k6

Utwardzona skóra

psie mięso

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Ugryzienie +12 3k6 Krwawienie 
(40%) 1

Ugryzienie 
Przewróconego +13 4k6 Krwawienie 

(50%) 1

WIEDZA POWSZECHNA
(WYKSZTAŁCENIE PT 12)

Brytany Salamandry to pierwsze chyba ze stworzeń 
jakie Ci plugawi czarodziejscy renegaci stworzyli w 
swych magicznych pracowniach. 

Trenowalne do walki psy poddane magicznym rytu-
ałom staly się abominacjami wzbudzającymi strach w 
nawet najmężniejszych sercach. 

Stworzenia te działają zazwyczaj w stadach liczących 
kilka sztuk, nie mniej niż ćwierć, a nie więcej niźli pół 
tuzina. Atakują stadnie próbując przewróci i rozszaprać 
na kawałki swego przeciwnika.

Bestie te wypuszczane są jako pogoń za uciekinierami  
i inszymi wrogami Salamandry. Najłatwiej im uciec 
wchodząc na drzewo, jednakże bestie tak łatwo nie od-
puszczają i potrafią i dzień cały pod onym drzewem wa-
rować.

WIEDZA SPECJALISTYCZNA
(WYKSZTAŁCENIE MAGICZNE/WIEDZA 
O POTWORACH  PT 14)

Brytany powstały jako pierwszy projekt domorosłych 
genetyków Samalandry nim dostali oni w swoje ręce 
pisma dawnych mistrzów. Jak na wynik prób i błędów 
niewykształconych dyletatnów są one jednak projektem 
całkiem udanym. Są rosłe, agresywne i jak na pocho-
dzące od zwykłych zwierząt niezwykle inteligentne. Ata-
kują w grupach woląc wyeliminowywać przeciwników 
pojedynczo. Starają się atakować najpierw słabszych 
bądź wycofanych przeciników. W starciu z nimi należy 
więc uważać na kobiety, dzieci i nieopancerzonych. 

Często działają w zespołach, zwłaszcza z tak zwa-
nymi  zabójcami. Służą jako tropiciele i straż przednia 
(mają doskonały węch więc trudno je podejść).

Co dziwne, nie są wrażliwe na Jad Bestii ale podobnie 
jak inne stworzenia Salamandry raczej na Jad Wisiel-
ców.

 „Alchemiczne dziwa Północy” Jaxa z Vicovaro


