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 UPIORY WSZELAKIE



Zagrożenie

Słabe 
Złożone

Nagroda

20

Wyparowania

0

CIAŁO 6
EMOCJE 2

FACH 1
GRACJA 6

REAKCJE 7
ROZUM 2
TEMPO 7
WOLA 6
FART 4

Wigor 0
Bieg 21
Skok 5
PP 50
PW 30
PZ 35
Zdr 7
Det nd

Udźwig 80

Wysokość jak duży pies

Waga jak duży pies

Występowanie wszędzie

Inteligencja jak duży pies

Organizacja sfora (5-10 sztuk)

Komunikacja magia

Barghest

Autor grafiki:  Anna Podedworna



Wrażliwy na

Olej przeciwko upio-
rom

Moce i zdolności 
specjalne

Półmaterialny

Barghest zystkuje od-
porność na wszelikie 

obrażnia. Jest również 
niewrażliwy na trucizny

Zaślepiony przez 
gniew

Patrz podręcznik strona 
307

Widzenie w ciemno-
ściach

Patrz podręcznik strona 
307

Zwierzęcy

Na potrzeby Czujności 
ich ROZUM wynosi 7.

Taktyka Stada

Barghesty otrzymu-
ją modyfikator +2 do 

ataku za każdego innego 
przeciwnika w zwarciu z 

wrogiem

Atak Powalający

Barghest może skoczyć 
na przeciwnika i po zda-
nym teście przełamania 
Krzepy powalić przeciw-
nika a następnie wykonać 
atak na PR równe GRA-
CJI. Przeciwnik trakto-

wany jest jak Przewróco-
ny i Pochwycony

ŁUP

   Czaszka barghesta

   pył śmierci

WIEDZA POWSZECHNA
(WYKSZTAŁCENIE PT 12)

Barghesty wedle podań powstają ze zbyt wiernych 
albo zbyt dzikich psów. Jedni mówią, że do ich narodzin 
prowadzą morderstwa ich panów lub hodowców, a te 
nawet po śmierci strzegą swych panów. Inni, że szcze-
gólnie brutalne pandy dzikich psów, nawet po śmierci 
gnane są swą potrzebą do polowań i pozostają na tym 
łez padole jako barghesty.

Jeszcze inni, głównie kapłani, twierdzą, że barghesty 
to dopust bogów za grzechy ludzkie na ich karki spusz-
czony.

Barghesty działają w stadach, walczą bardzo agre-
sywnie i z rzadka jeno uciekają. Chroni przed nimi krąg 
z soli i modlitwa. Albo bardzo, bardzo sprawne nogi.

- „Bujdy i prawdy Północy” Jaxa z Vicovaro

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

Barghesty zwane czasem upiornymi psami to jedne z 
najpośledniejszych upiorów. Rodzą się ze zwierząt lub 
przedśmiertnych klątw. Niektóre czarownice i mago-
wie potrafią także stworzyć takowe upiory za pomocą 
swej magii. W przeciwieństwie do nekromancji czy ge-
ocji tworzenie barghestów nie jest zakazane, gdyż upio-
ry owe tworzone są z istot nieinteligentnych. Jednakże, 
jak opowiadała mi jedna znajoma czarodziejka bardzo 
trudno jest kontrolować gdyż napędza je agresja. Po-
dobno trzecia część wszystkich barghetów na świecie to 
została stworzona przez pechowych czarowników, któ-
rych potem zjadły.

Do stworzenia barghesta potrzebna jest czaszka psa 
lub wilka, która po śmierci istoty jest cennym składni-
kiem alchemicznym

Są stworzeniami nocnymi i tylko wtedy można je spo-
tkać w świecie materialnym. Barghesty jak można się 
spodziewać walczą w stadach, starają się dopaść ofia-
rę ze wszystkich stron i przewrócić. Są półmaterialne, 
przez co ciężko je zabić bez użycia znaku Yrden lub 
Księżycowego Pyłu.

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

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 7

Bójka 6

Czujność 8

Krzepa 5

Skrytość 6

Odwaga 6

Wytrzymałość 4

Zwinność 7

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Ugryzienie +13 2k6 Krwawienie (40%) 1

Ugryzienie Przewróconego +13 3k6 Krwawienie (50%) 1



Zagrożenie

Średnie 
Złożone

Nagroda

200

Wyparowania

0

CIAŁO 8
EMOCJE 2

FACH 1
GRACJA 6

REAKCJE 7
ROZUM 3
TEMPO 9
WOLA 8
FART 4

Wigor 0
Bieg 27
Skok 6
PP 50
PW 30
PZ 55
Zdr 7
Det nd

Udźwig 80

Wysokość jak bardzo duży pies

Waga jak bardzo duży pies

Występowanie wszędzie

Inteligencja większa niż duży pies

Organizacja pojedynczo lub ze sforą barghestów

Komunikacja magia

UPIORNY OGAR

Autor grafiki:  Anna Podedworna



Wrażliwy na

Olej przeciwko upio-
rom

Moce i zdolności 
specjalne

Nie z tego świata

Patrz strona 307

Widzenie w ciemno-
ściach

Patrz podręcznik strona 
307

Zwierzęcy

Na potrzeby Czujności 
ich ROZUM wynosi 9.

Piekielny skowyt

Zamiast atakować mogą 
wyć. Jeżeli przwciwnik 
przegra test przeciw-

stawny Zaklęć przeciw 
Odwadze uzyskuje status 
Oszołomiony na kolejne 

3 tury.

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

   Czaszka barghesta

   Nasączony pył

WIEDZA POWSZECHNA
(WYKSZTAŁCENIE PT 12)

Upiorne ogary to prawdziwi królowie barghestów. 
Przewodzą stadom tych bestii jak udzielni panowie. Są 
to stworzenia rozumne bardziej niż pies czy człowiek. 
Ponoć powstają one ze szczególnie mądrych psów lub 
charyzmatycznych przywódców watach.

Strzec się należy ich wycia gdyż sprowadza ono sza-
leństwo i strach i nawej najmęższy z wojów może za-
drżeć, słysząc ich demoniczny ryk.

- „Bujdy i prawdy Północy” Jaxa z Vicovaro

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

Wokół upiornych ogarów narosło wiele mitów, praw-
da jest jednak taka, że są to po prostu szczególnie wyro-
śnięte barhghesty będące przywódcami upiornych sfor. 
Są większe i silniejsze (i mocniej nasączone magią) od 
swych pobratymców, lecz na tym różnice się różnią.

Są też oczywiście od nich inteligentniejsze, co czyni 
je niebezpiecznymi przeciwnikami. Potrafią przejrzeć 
pułapkę wycofać się wraz ze swą sforą, atakowac u za-
sadzki.

Powstają prawie wyłącznie jako efekt klątwy i to nie 
ze szczególnie inteligentnych zwierząt a raczej z ludzi, 
którzy zaprzedali swą duszę demonom lub czarowni-
com.  

Podobnie jak z barghestami, czy upiorami walczyć 
znimi trzeba przy użyciu znaku Yrden lub Księżycowe-
go Pyłu.

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

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 8

Bójka 9

Czujność 8

Krzepa 8

Skrytość 6

Odwaga 6

Wytrzymałość 6

Zaklęcia 5

Zwinność 8

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Ugryzienie +13 4k6 Krwawienie (40%) 1

Ugryzienie Przewróconego +13 5k6 Krwawienie (50%) 1

Przywódca sfory

Jak długo żyje, wszystkie 
umiejęstności barghe-

stów są zwiększone o 2.

Mutagen Efekt PT Pomniejsza mutacja

Piekielny Ogar

Kosztem 5 PW na 1 turę 
można stać się Półma-

terialnycm, efekt można 
poddtrzymywać za 3 PW.

24 skóra w ciemnościach lekko świecąca na zielono

Nazwa Odwaru PT Czas Składniki Efekt

Odwar z  ogara 16 30 +3 do testów obronych wobec czarów i 
zdolności potworów opartych o dźwięk



Zagrożenie

Średnie 
Złożone

Nagroda

400

Wyparowania

8

CIAŁO 8
EMOCJE 6

FACH 1
GRACJA 7

REAKCJE 7
ROZUM 2
TEMPO 6
WOLA 8
FART 6

Wigor 0
Bieg 18

Skok 5
PP 80
PW 35
PZ 50
Zdr 7
Det nd

Udźwig 100

Wzrost jak człowiek

Waga jak człowiek

Występowanie różnie

Inteligencja oszalały duch

Organizacja pojedyncza,

Komunikacja utrudniona

Beann’shie

Autor grafiki:  Marek Madej



Wrażliwy na

Olej przeciw  
upiorom

Księżycowy Pył i 
znak Yrden blokują 
działanie Nie z tej 

ziemii

ŁUP

pył śmierci k6/2

nasycony pył k6/2

esencja upiora k6/2

WIEDZA POWSZECHNA
(WYKSZTAŁCENIE PT 12)

Beann’shie zwana również wyjcem, lub wyjką to 
upiór zrodzony z kobiety, która za życia pozostawiła 
wiele spraw lub przeżyła ciężkie chwile. Jej płacz i zawo-
dzenie zwiastuje śmierć rychłą i jest bardzo złym ome-
nem. Wieść niesie, że zły omen odwrócić można ducha 
uwalniając i w zaświaty odsyłając

Wyjka sama z siebie nie atakuje żywych, ale sprowo-
kowana łacno do śmierci doprowadzić może. Pojawia 
się w postaci zalanej łzami kobiety, o wysuszonej twarzy 
i trupim ciele

- „Bujdy i prawdy Północy” Jaxa z Vicovaro

WIEDZA SPECJALISTYCZNA
(WIEDZA O POTWORACH/WIEDŹMIŃ-
SKI TRENING PT 16)

Zdania są podzielone czy beann’shie ciągnie do ludzi, 
którym przeznaczony jest zły los czy raczej one go powo-
dują. Pewne jest jednak, że osobę która ujrzy lub usłyszy 
zawodzenie tego szczególnego upiora rychło czeka zły 
koniec. Co ciekawe nawet gdy duża grupa spotka wyjca 
to jej wycie usłyszy tylko potencjalny cel.

Klątwę można odczynić. Trzeba tylko grób wyjca 
znaleźć, kości wykopać, obsypać proszkiem z suszonej 
koniczyny i spalić. Problemem może być jednak to, że 
gdy ktoś kości beann’shee odkryje, ta spokojna upiorzyca 
atakuje go z pełną furią.

Niektórzy uważają, że beann’shie są isotami przyja-
znymi ludziom, które pozostając w krainie zmarłych wi-
dzą przyszłość i starają się pomóc ludziom ostrzegając 
ich przed zagrożeniem. Zwolennicy tej teorii mówią, że 
zamiast niszczyć kości upiorzycy należy ją wezwać, udo-
bruchać przezentami i przekonać by wyjawiła straszny 
koniec jaki czeka tego który słyszał jej zawodzenie.

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

Mutagen Efekt PT Pomniejsza mutacja

Beann’shie +5 do max PZ 16 wysuszona skótr

Nazwa Odwaru PT Czas Składniki Efekt

Odwar z beann’shie 15 1h +1 do wszelkich testów Konania

Moce i zdolności 
specjalne

Nie z tego świata

Patrz strona 307

Zwiastun Zguby

Człowieka, który usłyszy 
zawodzenie Baenn’shee 

zostaje obłożony Klątwą, 
która w niedługim czasie 
prowadzi do jego śmierci

Widzenie w ciemno-
ściach

Patrz podręcznik strona 
307

Krzyk beann’shie

Zamiast atakować mogą 
wyć. Jeżeli przwciwnik 
przegra test przeciw-

stawny Zaklęć przeciw 
Odwadze uzyskuje status 
Oszołomiony na kolejne 
3 tury i otrzymuje 5k6 

obrażeń.

Upiorny dotyk

Udany atak za pomocą 
pazurów zabiera dodat-

kowo 2k6 PW.

Regenracja

Regeneruje 5 PW na turę

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 5

Bójka 7

Czujność 8

Krzepa 4

Skrytość 6

Odwaga 6

Wytrzymałość 5

Zaklęcia 7

Zwinność 8

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Pazury +14 3k6 Upiorny dotyk 3



Zagrożenie

Trudne 
Złożone

Nagroda

1500

Wyparowania

0

CIAŁO 7
EMOCJE 6

FACH 1
GRACJA 6

REAKCJE 9
ROZUM 3
TEMPO 7
WOLA 9
FART 0

Wigor 10
Bieg 18
Skok 3
PP 90
PW 40
PZ 70
Zdr 6
Det 50

Udźwig 70

Długość jak człowiek

Waga brak

Występowanie różnie

Inteligencja rozżalona upiorzyca

Organizacja samotnik

Komunikacja utrudniona

MOROWA dziewica

Autor grafiki: Ala Kapustka



Wrażliwy na

Olej przeciw  
upiorom

Księżycowy Pył i 
znak Yrden blokują 
działanie Nie z tej 

ziemii

ŁUP

pył śmierci k6/2

nasycony pył k6/2

esencja upiora k6/2

WIEDZA POWSZECHNA
(WYKSZTAŁCENIE PT 12)

Morowe dziewice rodzą się ze strasznych chrób, klątw 
i kary bogów. Chodzą między ludźmi sprowadzając za-
razę chorobę i śmierć. Udobruchać ich nie można, ma-
gów, wiedźminów i inszych mądrych ludzi pomocy trza 
szukać.

Z wyglądu przypominają one ciężko chore niewiasty 
z rozpadającymi się ciałami i zawsze podróżujące w or-
szaku swych szczurzych sług

- „Bujdy i prawdy Północy” Jaxa z Vicovaro

WIEDZA SPECJALISTYCZNA
(WIEDZA O POTWORACH/WIEDŹMIŃ-
SKI TRENING PT 18)

Bogom niech będą dzięki, że potworzyce owe są tak 
rzadkie, inaczej świat nasz już wymarłby. Znane mi 
są dwa przypadki pojawienia się tych istot, zawsze to-
warzyszyły im straszne zarazy. Rodzą się one ze szcze-
gólnych tragedii, związanych z niezwykle długimi i bo-
lesnymi chorobami, które dotknęły młode i niewinne 
kobiety. 

Walka z nimi przypomina starcie z każdym innym 
upiorem. Należy jednak uważać na ich dotyk, bo ten 
może być niebezpieczny nawet dla wiedźmińskiego im-
munitetu.

Są też wyjątkowo trudne do zabicia dopóki trwa cho-
roba, którą wywołują. Po zniszczeniu ciała wracają w 
pełni sił po 3 dniach. Chyba, że odczyniony zostanie 
urok nad ich zwiłokami lub choroba wygaśnie.

Do odczynienia uroku, potrzeba jaskółczego ziela, 
łajna biesa i śliny wampira. Należy je zmieszać z alkhe-
stem, polać zwłoki lub szkielet, a następnie go podpalić. 
Gdy spłonie morowa dziewica przepadnie na wieki

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

Mutagen Efekt PT Pomniejsza mutacja

Morowa dziewica całkowita odporność na choroby 16 owrzodenia na twarzy i ręach

Nazwa Odwaru PT Czas Składniki Efekt

Odwar z morowej dziewicy 18 1h Celne trafienie zabiera k6 PW

Moce i zdolności 
specjalne

Upiór

Morowa dziewica me 
wszelkie zdolności upio-

ra. Patrz strona 307

Zwiastun Choroby

Dotyk Morowej dziewicy 
sprowadza chorobę. Każ-
dy dotknięty przez tego 

upiora wykonuje test 
Wytrzymałości o PT 18 

(Wiedźmini i czarodzieje 
PT 14)

Słudzy choroby

Zamiast atakować dzie-
wica może wezwać 2k6 

szczurów będących Zwia-
stunami Choroby.

PT testu obronnego 
przeciw zachorowaniu na 

szczurzą odmianę Za-
wiastuna Choroby to 12, 
wiedźmini i czarodzieje 
są całkowicie odporni

Upiorny dotyk

Udany atak za pomocą 
pazurów zabiera dodat-

kowo 3k6 PW.
Regenracja

Regeneruje 10 PW na 
turę

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 5

Bójka 8

Czujność 8

Krzepa 4

Skrytość 6

Odwaga 6

Wytrzymałość 5

Zaklęcia 8

Zwinność 8

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Pazury +17 4k6 Upiorny dotyk 3

Atak Unik PZ Obr Cecha szczególna

+7 +10 7 k6+1 Zwiastun Choroby

SZCZUR


