
Bestiarium 
Północy

Część IIb

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 topielica natomiast jest autorstwa  
vinegar i pochodzi ze strony www.deviantart.com/vinegar

Stworzenia wód i bagien cz.2



Zagrożenie

Słabe 
Złożone

Nagroda

10

Wyparowania

8 
(0 ogień)

CIAŁO 5
EMOCJE 2

FACH 1
GRACJA 6

REAKCJE 5
ROZUM 2
TEMPO 0
WOLA 6
FART 4

Wigor 0
Bieg nd
Skok nd
PP 50
PW 25
PZ 25
Zdr 5
Det nd

Udźwig 80

Wysokość około metra

Waga 5-7kg

Występowanie bagniska, bagniste lasy

Inteligencja brak

Organizacja kępa (5-7), łęg(10-15)

Komunikacja brak

Echinops



Wrażliwy na

Ogień zadaje echi-
nopsom dodatkowe 

2k6 obrażeń

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 0

Bójka 3

Czujność 6

Krzepa 2

Strzelanie 5

Zwinność 3

Moce i zdolności 
specjalne

Skryte zagrożenie

Na potrzeby testów 
Czujności ich ROZUM 

wynosi 5. 
Gdy zbliża się przeciwnik 
wykonują grupowy test 

przeciwstawny Skrytości 
przeciw Czujności wroga. 

z modyfikatorem +3. 
Jeżeli wygrają należy ro-
zegrać normalne zasady 
zasadzki z tym, że trak-
tujemy całą grupę jakby 

zdała test

Zatrute kolce

Jeżeli cel otrzyma obra-
żenia w wyniku ataku 

dystansowego echinopsa 
otrzymuje efekt Zatruty

Odporność

Echinops jest całkowicie 
odporny na trucizny i 

magiczne odziaływania 
wpływające na umysł

ŁUP

   kłącze echinopsa

   gruczoł z kolcami

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekt Zasięg Ciosy

Ugryzienie +8 2k6 - - 1

Kolec +11 2k6+2 zatrucie 3m 1

WIEDZA POWSZECHNA
(SZTUKA PRZETRWANIA PT 12)

Wedle bajań wioskowych dziadygów echinopsy spo-
tkać można tam, gdzie zbrodnie straszne się stały lub 
krwi wiele przelano. Tam też plenią się jak ony perz i w 
kępach całych znaleźć je tam można

Echinopsy w ziemi się chowają i gdy człek się zbliży 
plują kolcami swemi by człeka zatruć i zjeść, bowiem 
mimo, że są one roślinami to mięsem się żwywią. Nieje-
den już drwal, czy babina podpałkę zbierająca ich ofia-
rą się stały. 

Uważać wtedy należy za każdym razem gdy na ba-
gnisko się człek udaje na to czy na ściółce nie widać 
czerwonych kwiatów o trzech płatkach. Znak to nie-
chybny, że Echynopsy kajś tam się plenią.

- „Bujdy i prawdy Północy” Jaxa z Vicovaro

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

Nie jest do końca prawdą że echinopsy lęgną się tam 
gdzie dokonano strasznej zbrodni, plenią się raczej w 
tych częsciach bagien, gdzie łatwo o padlinę lub świeże 
mięso. Znane są mi też przypadki specjalnego sadzenia 
echinopsów przez Scoia’tael lub driady, by zabezpieczyć 
podejścia do swych kryjówek.

Echinopsy prawie wyłącznie występują w grupach 
zwanych „kępami” lub „łęgami” gdyż jedna ofiara wiel-
kości człowieka jest w stanie bez trudu wyżywić większą 
grupę tych stworzeń.

Są bardzo wrażliwe na ogień, nie ważne czy jest to 
Igni, magia, pochodnia czy petarda. Nie znany mi jest 
natomiast olej, który byłby przeciw nim skuteczny.

Można je spotkać bardzo często w sąsiedzwie arche-
osporów, wtedy sytuacja może zrobić się podwójnie nie-
bezpieczna, gdyż często walcząc z potężniejszą z mięso-
żernych roślin zapominamy o mniejszych, które mogą 
nas dotkliwie pokąsać. 

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



Zagrożenie

Średnie 
Złożone

Nagroda

600

Wyparowania

20
10 (ogień)

CIAŁO 10
EMOCJE 2

FACH 1
GRACJA 9

REAKCJE 7
ROZUM 2
TEMPO 0
WOLA 6
FART 6

Wigor 0
Bieg nd
Skok nd
PP 80
PW 35
PZ 50
Zdr 7
Det nd

Udźwig 100

Wzrost między 3 a 4 metry

Waga ok 50-60kg

Występowanie bagniska, bagniste lasy

Inteligencja brak

Organizacja pojedyncza,

Komunikacja brak

Archeospor

Autor grafiki: Anna Podedworna



Wrażliwy na

Olej przeciw  
przeklętym

Ogień zadaje echi-
nopsom dodatkowe 

1k6 obrażeń

UMIEJĘTNOŚCI

Bójka 7

Czujność 11

Krzepa 6

Strzelanie 7

Wytrzymałość 8

Zwinność 5

Moce i zdolności 
specjalne

Zatute kolce

Jeżeli cel otrzyma obra-
żenia w wyniku ataku 

dystansowego echinopsa 
otrzymuje efekt Zatruty.

Trucizna archeosporów 
jest dość silna. Aby ją 

zwalczyć należy zdać test 
Wytrzymałości na PT 
17 (w wypadku arche-
osporów brązowych 
i zielonch), PT 18 (w 
wypadku archeospo-

rów osowatych) i 20 (w 
wypadku archeosporów 

fioletowych

Odporność

Archeospory są całkowi-
cie odporny na trucizny 
i magiczne odziaływania 

wpływające na umysł

Kamuflaż

Gdy archeospor zakopie 
się testy wypatrzenia go 

mają PT podniesione o 5.

ŁUP

soki archeospora k6

kłącza k6

zarodniki k3

WIEDZA POWSZECHNA
(SZTUKA PRZETRWANIA PT 12)

Archeospory to stworzenia bardzo niebezpieczne. Gó-
rujące nad echinopsami jak człek nad wiewiórką czy 
inszym stworzeniem. Podbnież do mniejszych swych 
krewniaków chowają się w ziemi i czają się na ludzi i 
zwierzęta nieopatrznie w ich pobliże się zbliżających.

Są drapieżnie i zawsze głodne i zaatakują nawet gdy 
są najedzone, gdyż jemony w nich siedzą i do zlego na-
mawiają. Na szczęście istoty te w ziemie są wrośnięte i 
ino na zaskoczenie liczą. Gdy zauważone z daleka łatwo 
je ominąć albo ogniem spalić

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

Archeospory w przeciwieństwie do echinopsów na-
prawdę lęgną się tam gdzie dokonano strasznej zbrod-
ni lub na polach bitew gdzie przelano dużo krwi. Nie-
które wiedźmińskie księgi uważają, że wyrastają z tych 
samych nasion co echinopsy, inne że są one po prostu 
wyrośniętymi echinopsami. Nieźle się kryją i atakują 
z dużo większej odległości niż echinopsy. Na szczęscie 
działają na nie oleje i są są podatne na ogień. Najlepiej 
się na nie więc wybrać w towarzystwie maga.

Najczęściej spotykane odmiany to archeospory brązo-
we i zielone, poza nimi występują też dwie inne o wiele 
rzadsze odmiany, bardziej jadowiete fioletowe (wystę-
pujące głownie w Dol Angra i Beauclaire) oraz osowate 
(wyhodowane sztucznie przez magów z Ban Ard, jako 
strażnicy ich domostw i pozbawione wrażliwości na 
magię. Archeospory występują często w towarzystwie 
łęgu lub kępy echinopsów, co czyni je podwójnie niebez-
piecznymi

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

Mutagen Efekt PT Pomniejsza mutacja

Archeospor +10% odporność na Toksyczność 18 zzieleniała skóra

Archeospor fioletowy +25% odporność na Toksyczność 22 zzieleniała skóra

Nazwa Odwaru PT Czas Składniki Efekt

Odwar z archeospora 20 1h Zwiększa o 15% odporność na Toksyczność

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekt Zasięg Ciosy

Ugryzienie +14 5k6 Przebicie pancerza 1

Kolec +16 6k6 zatrucie 12 1



Zagrożenie

Trudne 
Złożone

Nagroda

800

Wyparowania

0

CIAŁO 7
EMOCJE 6

FACH 1
GRACJA 6

REAKCJE 7
ROZUM 7
TEMPO 6
WOLA 9
FART 0

Wigor 10
Bieg 18
Skok 3
PP 60
PW 30
PZ 60
Zdr 6
Det 50

Udźwig 70

Długość jak człowiek

Waga brak

Występowanie stawy, jeziorka, wolno płynące rzeki

Inteligencja ponadludzka

Organizacja samotnik (w otoczeniu dworu utopców)

Komunikacja wspólny

TOPIELICA

Autor grafiki: vinegar



Wrażliwy na

Olej przeciwko upio-
rom

Księżycowy Pył oraz 
Znak Yrden unie-

możliwiają korzysta-
nie z Bezcielesności

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 5

Bójka 7

Czujność 6

Krzepa 6

Łamanie magii 9

Skrytość 5

Szt Przetrwania 6

Wykształcenie 6

Zaklęcia 9

Zwinność 7

Moce i zdolności 
specjalne

Bezcielesna

Patrz podręcznik główny 
strona 303.

Zwabienie pod wode

Topielica może podjąć 
próbę zmuszenia kogoś 
do wejścia pod wodę. 

Musi w tym celu przeła-
mać w teście Zaklęć Wolę 

celu. 
Cel ściągnięty pod wodę 
może co ture wykonać 

test przeciwstawny Nie-
ugiętości przciw Zaklę-

ciom Topielice

Ofiara ściągnięta do 
wody traktowana jest 

jako Pochwycona, Oszo-
łomiona i Dusząca się

Zaklęcia

Zazwyczaj: Grad Carysa, 
Mgła Dormyna, Władza 
nad Wodami, Antalwch, 

Magiczne Leczenie

Dar Topielicy

Topielica włada pogodą 
i naturą w promieniu 

kilkunastu kilometrów 
od swojej siedziby, może 

zapewnić urodzaj lub 
klęskę dla plonów, spro-

wadzić deszcze lub leczyć 
chorych i rannych

ŁUP

Esencja upiora k6

Esencja wody k6

Nasycony pył k6

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekty Ciosy

Pazury +14 4k6+6 - 2

WIEDZA POWSZECHNA
(WYKSZTAŁCENIE PT 14)

Topielice zwane czasem wodjanichami to boginki i 
dobre duchy dla ludzi żyjących w pobliżu bagien. Tak 
długo jak Ci skadają im regularne ofiary topielice od-
wdzięczają się urodzajem, dobrym zdrowiem i opieką. 
Ofiary te zazwyczaj są proste - dobre jadło i napitek, 
jednakże co dziesięć lat wodjanichy żądają młodego i 
jurnego mężczyzny do własnej zabawy. Mężczyzna taki 
nigdy już z jeziorka, w którym siedzibę ma topielica nie 
wraca. 

Gdy żądań topielicy się nie spełni albo o nich zapo-
mni, gniew jej jest straszliwy. Ziemia przestaje plon da-
wać, zwierzęta chorują, a bagnisko do tej pory spokojne 
potwory rodzi. Tedy chłopi płacą życiem synów swoich 
lub przypadkowych podróżnych, bo lepiej co lat dziesięć 
młodzieńca poświęcić niźli całą wieś na zatracenie zo-
stawić.

- „Bujdy i prawdy Północy” Jaxa z Vicovaro

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

Zdaniem niektórych topielice to duchy starożytnych 
Aen Sidhe, poświęconych w jakichś pradawnych elfich 
rytuałach, inni mówią, że to nimfy, boginki bagnisk. 
Jaka jest prawda - nie wiem. Wiem, że to upiorzyce w 
swej naturze do południc nieco podobne. Topielice to 
istoty inteligentne i magią wody i natury władające. 
Jako przeciwnicy są bardzo groźne jednak układać się 
z nimi można bo rozsądek zazwyczaj góruje u nich nad 
emocjami.

Mężczyźni, których biorą w ofierze najpierw służą im 
swiom jako zabawki, a potem dołączają do ich dworu 
jako podobni utopcom ożywieńcy.

Walka z nimi jest trudna, są bezcielesne, władają ma-
gią i mają na swoich usługach zazwyczaj hordę kilku-
nasu ożywionych absztyfikantów

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

Mutagen Efekt PT Pomniejsza mutacja

Topielica +1 WIGOR 22 zieleniejące włosy

Nazwa Odwaru PT Czas Składniki Efekt

Odwar z Topielicy 20 1h +2 WIGOR



Zagrożenie

Przeciętne 
Złożone

Nagroda

400

Wyparowania

10

CIAŁO 8
EMOCJE 3

FACH 3
GRACJA 7

REAKCJE 8
ROZUM 3
TEMPO 5
WOLA 6
FART 6

Wigor 0
Bieg 15
Skok 3
PP 70
PW 35
PZ 45
Zdr 7
Det nd

Udźwig 80

Wzrost jak dość niski człowiek

Waga 50-70kg

Występowanie jeziora, duże bagienne stawy, wolno płynące rze-
ki, bagna, wody przybrzeżne

Inteligencja trochę głupsza od człowieka

Organizacja pojedynczo lub w otoczeniu utopców

Komunikacja utrudniona

Baba Wodna

Autor grafiki: Adrian Smith



Wrażliwy na

Olej przeciw 
trupojadom

UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 8

Bójka 8

Czujność 7

Krzepa 9

Łamanie magii 7

Skrytość 8

Szt Przetrwania 7

Odwaga 6

Wytrzymałość 8

Zwinność 5

Moce i zdolności 
specjalne

Istota wodna

Dla bab wodnych woda 
jest naturalnym żywio-

łem. Jak długo przebywa-
ją na błocie lub w wodzie 
Regenrują 5PZ na turę.

Dodatkowo potrzeby 
Czujności ich ROZUM 

wynosi 7.

Może również przebwać 
pod wodą dowolną ilość 

czasu

Błotem po oczach

Po skutecznym ataku za 
pomocą błota przeciw-
nik traktowany jest jak 

Oślepiony i Oszołomiony 
jednocześnie

Redukcja

Zabójcy redukują obraże-
nia od Cięć i Pchnięć

Wezwanie utopców

Zamiast atakować, baba 
wodna może wyciem 

przyzwać na pomoc po-
bliskie utopce. W kolej-
nej rundzie pojawia się 

k6 utopców.

ŁUP

dziwaczne fanty k6

ekstrakt jadu k6

zęby baby wodnej k6

Runa

esencja wody k6

WIEDZA POWSZECHNA
(SZTUKA PRZETRWANIA PT 12)

Baby wodne, wodnicami czasem zwane to dziewki co 
to się z żałości za swemi kawalerami potopiły i po śmier-
ci z utopcami się gżą. Hultajstwa te całemi horodami 
chodzą i bogom posłusznych ludzi jedzą.  

Niektóre, leża swoje mają w głebi bagien i stamtąd 
okolicą rządzą jak udzielne panie na czele utopców stoj-
ce, inne przemieszczają się ze swym dworem i całą za-
atakować nawet mogą ludzi zeżreć a ich dobytek na dno 
jeziora ścignąć...

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

Wbrew obiegowej opinii baby wodne, podobnie jak 
ich cmentarne krewniaczki nie są ożywionym ludźmi. 
To po prostu samice utopców i podobnie jak one są post-
kiunkcyjnymi trupojadami. Ichniejsze społeczeństwo 
podobne jest do mrówek, czy pszczół, z tym, że jedna 
samica otoczona jest przez stado samców nad którym 
panuje jak udzielna królowa.

Baby wodne zazwyczaj prowadzą osiadły tryb życia, 
znajdują soie wygodne leże i tam mnożą się dając żywot 
nowym pokoleniom utopców. Czasem, mniej więcej raz 
na pięć dziesiątek rodzi się kolejna baba. Naonczas mat-
ka oddaje córce kilku swych synów i wyrzuca ją  w świat 
by ta szukała sobie nowego domu. Młode baby wodne 
zazwyczaj mają w swoim stadzi kilka utopców, stare na-
wet i kilkadziesiąt.

Leża bab wodnych, to czasem podwodne groty, cza-
sem jaskinie lub przejęte wioski. Można w nich skarby 
znaleźć, bo baby wodne za błyskotkami przepadają, ale 
łacno tam też śmieć znaleźć i kolejnym posiłkiem dla 
stata zostać.

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

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekt Zasięg Ciosy

Ugryzienie +16 6k6 zatrucie 1

Szpony +16 4k6+4 Przebicie pancerza 2

Błoto +15 3k6 patrz opis 10 1

Mutagen Efekt PT Pomniejsza mutacja

Baba Wodna +5 maksymalnych PZ 18 skóra pokryta śluzem

Nazwa Odwaru PT Czas Składniki Efekt

Odwar Baby Wodnej 16 30min regeneracja 2 PW na turę przez cały czas działania


