
Bestiarium 
Północy

Część VI

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

barbarzyńskich Krainych uczynił i ku wiecznej  
pamięci spisał.

GRA FABULARNA

Pseudoszczury i szczurołaki pochodzą z  dzieła Wiedźmin gra wyobraźni, 
zeugl natomiast jest autorstwa Atanasa Lozanskiego 

Bestia Kanałów



Zagrożenie

Przeciętne
Proste

Nagroda

10

Wyparowania

0

CIAŁO 6
EMOCJE 1

FACH 1
GRACJA 5

REAKCJE 5
ROZUM 1
TEMPO 6
WOLA 4
FART 4

Wigor 0
Bieg 18
Skok 3
PP nd
PW 15
PZ 40
Zdr 5
Det nd

Udźwig 5

Wysokość pojedyncza sztuka jest wielkości małego pies

Waga jak mały pies

Występowanie wszędzie

Inteligencja jak duży pies

Organizacja stada liczące od 6 do 18 sztuk

Komunikacja szczurołaki umieją rozmawiać z pseudoszczurami

Stado PSEUDOSZCZurów



Wrażliwy na

Olej przeciwko be-
stiom

Moce i zdolności 
specjalne

Stado atakuje

Pseudoszczury prawie ni-
gdy nie atakują pojedyn-

czo. Walczące stado to 
średnio 6 sztuk mających 

w turze wspólny atak.

Gdy PZ grupy spadną do 
1/2 otzymuje ona -2 do 
trafienia i - 2k6 obrażeń

Gdy PZ grupy spadną 
do 1/4 musi ona zdać 

test odwagi na PT 14 lub 
ucieka z pola walki

Widzenie w ciemno-
ściach

Patrz podręcznik strona 
307

Zwierzęcy

Na potrzeby Czujności 
ich ROZUM wynosi 7.

Zwierzęcy

Na potrzeby Czujności 
ich ROZUM wynosi 7.

Odporność na trafie-
na krytyczne

Stado pseudoszczurów 
jest całkowicie odporne 
na trafienia krytyczne

ŁUP

   zwłoki k6

WIEDZA POWSZECHNA
(WYKSZTAŁCENIE PT 10)

Ci kuzyni zwykłych kanałowców powstali wedle le-
gendy w Mariborze, gdzie byli oni pozostałocią po plu-
gawych eksperymentach czarownika Malaspiny gdy ów 
dopiero zaczynał swoją karierę. Stamtąd rozpełzły się 
po całym Kontynencie nie oszczędzając ani nilfgaardz-
kiej stolicy, ani Lan Exeter.

Stworzenia mnożą się szybciej niż zwykłe szczury i są 
od nich sprytniejsze. Prawie nigdy nie atakują pojedycz-
no i zawsze działają większymi stadami.

Zazwyczaj nie stanowią dla ludzi większego zagroże-
nia, ale w czasie głodu potrafią stać się niebezpieczne. 
Istnieje wiele historii o całych wioskach wyludnionych 
przez głodne pseudoszczury.

- „Bujdy i prawdy Północy” Jaxa z Vicovaro

WIEDZA SPECJALISTYCZNA
(WIEDZA O POTWORACH/WIEDŹMIŃ-
SKI TRENING PT 12)

Pseudoszczury zazwyczaj nie stanowią poważnego 
zagrożenia dla wytrenowanego wojownika i bardzo 
rzadko atakują nie mając olbrzymiej przewagi nad 
przeciwnikiem. Zdarza się to, zwłaszcza gdy ktoś przy-
padkowo naruszy ich gniazdowiska albo zagrozi mło-
dym. W takich wypadkach potrafią być śmiertelnie nie-
bezpieczne.

Mimo, że wiele stad żyje samodzielnie, większe ich 
grupy widywane są w tych częściach kanałów, w któ-
rych mieszkają szczurołaki. Hodują oni pseudoszczu-
ry i potrafią się z nimi porozumiewać mentalnie. Jako, 
że niektóre szczurołaki potrafią korzystać ze zmysłów 
pseudoszczurów wykorzystywane są one jako zwiadow-
cy i strażnicy szczurołaczych gniazd.

Legenda co do ich powstania jest conajmniej kilka, 
jedni mówią że są to obłożeni klątwą strażnicy dawno 
zapomnianego władcy, że za ich stworzeniem stoi prze-
klęty szczurołactwem czarodziej korzystający z nich by 
wiedzieć o wszystkim co dzieje się na świecie.

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

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 4

Bójka 6

Czujność 5

Krzepa 5

Skrytość 4

Odwaga 4

Wytrzymałość 5

Zwinność 7

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Ugryzienie +11 4k6 Krwawienie (40%) 1



Zagrożenie

Średnie 
Złożone

Nagroda

200

Wyparowania

10

CIAŁO 6
EMOCJE 5

FACH 4
GRACJA 7

REAKCJE 8
ROZUM 5
TEMPO 6
WOLA 6
FART 4

Wigor 0
Bieg 18
Skok 5
PP 50
PW 30
PZ 55
Zdr 7
Det nd

Udźwig 60

Wysokość jak niski człowiek

Waga jak niski człowiek

Występowanie kanały

Inteligencja jak człowiek

Organizacja pojedynczo, stadem, często z pseudoszczurami

Komunikacja szczurołaki rozmawiają we wspólnym

SZCZUROŁAK



Wrażliwy na

Olej przeciwko prze-
klętym

Moce i zdolności spe-
cjalne

Przeklęty

Po zadaniu obrażeń za 
pomocą ugryzienia prze-
ciwnik musi wykonać test 
Wytrzymałości o PT 14. 

Niezdany powoduje zara-
żenie klątwą teriatropią.

Jeżeli nie zostanie ona 
zdjęta do pierwszej pełni, 

zarażony przyjmuje postać 
pół-człowieka pół-bestii 
i usunięcie klątwy ma PT 

zwiększone o 6.

Widzenie w ciemno-
ściach

Patrz podręcznik strona 
307

Regeneracja

Szczurołaki regenerują 
5PZ na turę. Nie działa, 

gdy otrzyma rany od Oleju 
przeciw przeklętym.

Wezwanie pseudo-
szczurów

Zamiast atakować szczu-
rołak może wezwać na 
pomoc pobliskie Stado 

Pseudoszczurów

Zmysły pseudoszczura

Niektóre z pseudoszczu-
rów potrafią mental-

nie komunikować się z 
pseudoszczurami, widzieć 
ich oczami i kontrolować 

ich działania

WIEDZA POWSZECHNA
(WYKSZTAŁCENIE PT 12)

Szczurołaki to ludzie zarażeni klątwą szurołactwa. 
Wedle podań można się z nią urodzić, lub zarazić po-
przez ugryzienie. W przeciwieństwie do innych zmien-
nokszałtnych nie moga oni zmieniać formy na ludzką i 
w pierwszą pełnie po zarażeniu na stałe stają się przera-
żającymi pół-ludźmi pół-bestiami.

Szczurołaki żyją w gniazdach w kanałach wielu du-
żych miast zazwyczaj nie będąc agresywne bez powodu. 
Są za to złodziejami. Okradają kupców i miejskie składy 
po to by pozyskać potrzebne rzeczy dla swojego stada. 
Z tego powodu służby miejskie toczą z nimi nieustan-
ną wojnę a gildie kupieckie wynajmują wiedźminów do 
eliminacji ich populacji. Mówi się też, że niektóre z gil-
dii kupieckich nawiązały z nimi różnego typu relacje a 
nawet te bardziej postępowe przyjęły niektóre ze stad w 
swoje szeregi.

- „Bujdy i prawdy Północy” Jaxa z Vicovaro

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

Jak długo są najedzone szczurołaki żyjące w stadach 
nie są specjalnie niebezpieczne. Łatwo z nimi negocjo-
wać, a nawet się dogadać. Zależy im na przetrwaniu 
i są inteligentne. To jednak co ułatwia z nimi kontakt 
może stać się też zagładą dla nieostrożnych. Szczurołaki 
dobrze znają kanały i często mają sojuszników w lokal-
nym półświatku. Atakują z ukrycia, często w otoczeniu 
pseudoszczurów (opowieść o ich wzajemnej nienawiści 
jest bajeczką rozpuszczaną przez szczurołaki.

Głodne szczurołaki bardzo mocno wracają do swej 
zwierzęcej natury, atakują powierzchnie porywając 
zwierzęta, zapasy a nawet ludzi. Głodne szczurołaki 
tracą większość sprytu i rozsądku i atakują póki nie zdo-
będą jeszenia

Najbardziej nienawidzą kotołatków. Gniazda szuro-
łaków polują na tych teriantropów z olbrzymią zawzię-
tością nieszczędząc sił i środków

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

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 4

Bójka 6

Czujność 10

Kradzież 7

Krzepa 4

Skrytość 9

Odwaga 3

Wytrzymałość 4

Zwinność 10

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Ugryzienie +14 4k6 Klątwa 1

Pazury +14 5k6 Zatrucie (50%) 2

ŁUP

Codzienne fanty 1k6

Pamiątka bycia człowie-
kiem

2k6 Koron

ślina szczurołaka

Zdjęcie klątwy szczu-
rołactwa

Poziom Trudności: 16
Czas rytuału: 2h
Składniki: ślina szczuro-
łaka, woda źródlana, ko-
cie sadło, jajo endriagi, 
esencja wody.
W zmieszanych składni-
kach zakażonego wyką-
pać trza i moc w niego 
wlewać aż kąpiel czarna 
się zrobi



Zagrożenie

Trudne
Złożone

Nagroda

1400

Wyparowania

15 (macki)
35 (korpus)

CIAŁO 14
EMOCJE 1

FACH 1
GRACJA 3

REAKCJE 5(8)
ROZUM 2
TEMPO 1
WOLA 5
FART 6

Wigor 0
Bieg 2

Skok 1
PP 130
PW 40(20)
PZ 60(20)
Zdr 10
Det nd

Udźwig 100

Wzrost korpus około 3metrów, macki dorastają nawet do 10 metrów

Waga półtorej tony

Występowanie kanały, bagna

Inteligencja zwierzęca

Organizacja pojedyncza

Komunikacja utrudniona

ZEUGL

Autor grafiki:  Atanas Lozanski



Wrażliwy na

Olej przeciw  
reliktom

Znak Aksji może wy-
łączyć z tury 1 mackę 
za każde 2 PW wyda-

ne na zaklęcie

ŁUP

esencja zeugla k6

codzienne fanty k6

macka zeugla k6 

WIEDZA POWSZECHNA
(WYKSZTAŁCENIE PT 14)

Zeugle, albo inaczej cojgle to potworne bestie żyją-
ce w brudzie i ludzkich nieczystościach. Na tychże się 
pasie aż rozmiar uniemożliwiający mu poruszanie się 
osiągnie.

Nieruchawa to poczwata ale macki ma bardzo nie-
bezpieczne, bo żywotne one i szybkie, a także często cho-
róbskami jakimiś są one zarażone

Na moje to trza po prostu siedliska nieruchawego coj-
gla unikać i wiedźmaka rychcikiem nająć i grosza nie 
szczędzić.

- „Bujdy i prawdy Północy” Jaxa z Vicovaro
WIEDZA SPECJALISTYCZNA
(WIEDZA O POTWORACH/WIEDŹMIŃ-
SKI TRENING PT 16)

Zeugle to relikty pokoniunkcyjne które wyjątkowo do-
brze zadomowiły sie w naszym świecie. Żyją w najgor-
szych częsciach kanałów i na śmierniskach żywiąc się 
wszystkim co im w macki wpadnie. Niektórzy magowie 
uważają że zaugle mogą być kluczem do zarządzania 
odpadami jednak jest to tylko czarownicza mżonka.

Z wyglądu przypomiają nieruchawcy kartofel o pół-
przezroczystej skórze z mackami. Sam zeugl i jego oko-
lica potwornie śmierdzą. Smród jest tak dojmujący, że u 
słabszych ludzi może powodować omdlenia. Cojgle po-
ruszają się, ale bardzo powoli, ale ich macki potrafią za-
atakować szybko, schwycić ofiare i zanieść ją do paszczy. 

Kluczem w walce z nim jest wyłączenie z walki ma-
cek, a następnie rozsiekanie korpusu. Należy być jednak 
ostrożnym bo zeugle bardzo szybko regenrują macki. 
Pomaga na opalenie kikuta macki ogniem, ale nie za-
wsze gdyż znane są przypadki zeugli, które mimo tego 
potrafiły odrosnąć kończynę.

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

Mutagen Efekt PT Pomniejsza mutacja

Zeugl pozwala na odrośnięcie utraconej kończyny 16 skóra pokryta śluzem

Nazwa Odwaru PT Czas Składniki Efekt

Odwar z zeugla 19 1h +125% do maksymalnego zatrucia

Moce i zdolności 
specjalne

Macki

Zeugl zaczyna walkę z 
sześcioma mackami. Ich 
statystyki podane są w 
nawiasach. Dysponują 
one własną Inicjaty-

wą/PW/PZ. Atakujący 
znajdujący się w zasięgu 
zawsze może wybrać czy 
atakuje mackę czy kor-

pus. Zeugl nie ma głowy 
na potrzeby celowania

Regeneracja

Każda macka regeneruje 
5PZ na turę

Odporność na truci-
zny

Stwór jest całkowicie 
odporny na choroby i 

trucizny.
Przyśpieszona rege-

neracja macki

Zeugl zamiast atakować 
ugryzieniem może wydać 

10 PZ i 10 PW by cał-
kowiecie zregenerować 
nawet odciętą mackę.

Smród

Przeciwnicy w promie-
niu 10 metrów od zeugla 
zmuszeni są wykonać test 
Wytrzymałości o PT 16 
lub zyskuje statu Oszo-
łomiony (aż do zdania 

testu) i Mdłości

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 3

Bójka 7(9)

Czujność 5

Krzepa 14(8)

Skrytość 1

Odwaga 5

Wytrzymałość 10

Zwinność 2(9)

BROŃ
Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Macki +17 4k6 Zatrucie (40% ) 6

Ugryzienie +12 6k6+16 Zatrucie 1


