
Zagrożenia 
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, gra wiedźmin, autrora/autorki grafiki  do czuj-
nej nie udało mi się ustalić  

Łowcy Czarownic



W 
niniejszym liście za-
łączam, Panie, ana-
lizę łowców czarow-
nic, którą poleciłeś 
mi sprokurować. 
Organizacja ta ma 
większy wpływ na 

życie  Nordlingów niż nam na północy zada-
je się wydawać. Rozrosła się niepomiernie i to 
w krótkim czasie. Stoją za nią duże pieniądze, 
duże wpywy, a przede wszystkim napreawdę 
duża, jak na Nordlingów, polityka. 

Można gdybać skąd wzięła tak silna 
niechęć wobec czarodziejów, czy z żądzy włą-
dzy, czy z bogactwa, czy tego, że trakowali oni 
ludzi bez talentu jak gorszych od siebie. Gniew 
ludzi Północy w końcu się jednak przeciw nim 
obrócił i że posłużę się lokalnym przysłowiem, 
„przyszła kryska na Matyska”. Powstali Łowcy 
Czaronic. Organizacja i instytucjonalnie i wro-
ga magom i magiczkom

Czasem trudno powiedzieć czy łow-
cy czarownic to zalegitmizowana służba czy 
banda rzezimieszków. Ich zachowanie jednak 
sprawia, Wasza miłość, że z moich obserwa-
cji są trochę jednym i drugim. Tam gdzie my, 

Panie staramy się wykorzystać magików tam 
Radowid z Redanii z Cyrusem Hemmelfartem 
z Nowigradu starają się dokonać ich całkowite-
go zniszczenia. Nasi, działający z rozkazu Jego 
Cesarskiej Wysokości, Łowcy Magów, różnią 
się od swej nordlińskiej aproksymacji jak dzień 
od nocy. Tam gdzie nasi, wyszkoleni specjaliści 
starają się złapać niezarejestrowanych czaro-
dziejów żywcem i doprowadzić ich do Gweison 
Haul żywcem, tam Łowcy Radowida częściej 
przypominają upojonych żądzą zemsty szaleń-
ców próbujących spalić tym swoim Wiecznym 
Ogniem wszystkich odstających od „normy”.

Rozumiem niebezpieczeństwo płynące 
z pozostawiania samym sobie niezarejestro-
wanych samouków. Mój stryjeczny brat zginął 
incydencie w Kalgen, gdy jedno z takich źle wy-
szkolonych Źródeł spaliło w napadzie szału pół 
miasteczka, ale rzeczy, które dzieją się na Pół-
nocy wykraczają daleko poza zdrowy rozsądek.  
Te setki spalonych na stosach i zamęczonych w 
kazamatach nie przypominają sprawiedliwo-
ści, a raczej najgorsze z obraców krain demo-
nów.

Nie można odmówić jednak Łowcom 
Czarownic skuteczności. Magowie i magiczki, 
którzy niegdyś trzęśli Północą dziś w popłochu 
zmykają na cztery strony świata, lub gdy mają 
pecha giną na stosach lub w salach tortur. Łow-
cy czarownic jednak w mej obserwacji zbytnio 
polegają na donosach i zdecydowani za czę-
sto aresztują niewinnych ludzi. Rozumiem, że 
magowie, z różnych powodów, mogą być celem 
niezadowolenia Nordlingów, ale co zawiniły im 
mądre kobiety, znachorzy, nieludzie i do Wiel-
kiego Słońca alchemicy? Następnym krokiem 
będą ludzie nauki. Wybacz, Panie, że pozwole 
sobię tu na osobistą dygresję, ale gdy widzę to 
zacofanie się to cieszę się, nasz Najjaśniejszy 
Pan zdecydował się ogniem i mieczem zanieść 
na Północ ład i cywilizację.

Wracając do meritum. Jeżeli chodzi o 
samą organizację to dość zmieszana grupa i 



ciężko powiedzieć kto nimi tak naprawdę rzą-
dzi. Oczywistą postacią są nowigradzki hierar-
cha Hemmelfart i jego dowódca straży Kaleb 
Menge. Jednakże podobnie silny ośrodek wła-
dzy znajduje się w Tretogorze, tamtejszy kapłan 
Wilemer, temerczyk wygnany jeszcze przez Fol-
testa, przewodzi łowcom z rozkazu Radowida. 
Wilemer i Hemmelfart nienawidzą się jak psy i 
przy każdej okazji próbują zdyskredytować je-
den drugiego i oderwać sobie nieco wpływów. 
Łowcy im podlegający takoż mocno się różnią. 
Ci od Hemmelfarta zorganizowani są ze stra-
ży miejskiej, liczni, ale prości i brutalni. Dzia-
łają zgodnie z zasadą – „Zabijmy wszystkich, 
Płomień rozpozna swoich”. Wilemer, otacza 
się natomiast profesjonalistami pokroju byłe-
go mistrza zakonu Płonącej Róży Zygfryda z 
Denesle i niejakiego Gradena. Mimo tego, że 
sam Wilemer jest zelotą, jego podwładni mają 
raczej rozsądne podejście, bliższe naszym Łow-
com Magów. Nie oznacza to, że zupełnie nie 
aresztują i nie skazują niewinnych, ale odsetek 
nie-magów zabijanych przez wilemerczyków 
jest znacząco mniejszy niż wśród hemelfartczy-
ków. Dodatkowo ten Graden, mający zdaje się 
doświadczenie płynące z pracy w redańskim 
wywiadzie, sięgnął po pomoc dostępnych mu 
Czujnych (co podobno doprowadziło Hemmel-
farta do apopleksji) Obie grupy czasem dzia-
łają wspólnie (choć Graden z Zygfrydem bar-
dzo uważają, by ich Czujni nie brali udziału w 
takich akcjach bez opieki kilku byłych rycerzy 
zakonnych.  Obie grupy, na pierwszy rzut oka 
są od siebie nieodróżnialne. Radziłbym więc, 
Panie, w rozkazach do naszych ludzi na Półno-
cy, nie sugerować się różnicami tylko kazać im 
generalnie unikać Łowców niezależnie od ich 
pochodzenia. 

Jednym z głownych powodów sukcesu  
Łowców czarownic są ich donosiciele. Chary-
zmatyczne kazania wędrownych kapłanów, 
sowite nagrody i co oczywiste zwykła, ludzka 
zawiść spowodowały, że całkiem spora grupa  
Nordlingów sklada Łowcom mniej lub bar-

dziej regularne raporta. W karczmach, wsiach, 
w miasteczkach i w obozach uchodźców w całej 
Termerii, Redanii, w części Aedirn i Kaedwen 
znajdą się ludzie chętnie przekazujący infor-
macje o dzwinie zachowujących się ludziach. 
System działa całkiem nieźle (u Wilemera służy 
kilku byłych agentów Dijkstry) i z tego co wiem 
nawet kilku naszych agentów już znalazło się w 
rękach Łowców i spłonęło na stosach.

Zalecam szczególną ostrożność i w mia-
rę możliwości nie wysyłanie naszych magów 
na północ od linii frontu. Jeżeli taka twa wola, 
sporządzę również odpowiednią notatkę do na-
szych ludzi na Północy. Radziłbym również w 
miarę możliwości wprowadzić naszych agentów 
do otocznia Wilemera i Hemmelfarta.

Łącząc wyrazy niesłabnącego szacunku,

Jaxa z Vicovaro.



Zagrożenie

Słabe 
Średnie

Wyparowania

8

CIAŁO 6
EMOCJE 3

FACH 4
GRACJA 5

REAKCJE 6
ROZUM 3
TEMPO 4
WOLA 5
FART 0

Wigor 0
Bieg 12
Skok 2
PP 80
PW 30
PZ 20
Zdr 8
Det nd

Udźwig 60

Knechci
UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 4

Bójka 7

Czujność 6

Krzepa 5

Łamanie magii 1

Nieugiętość 6

Skrytość 3

Szt Przetrwania 5

Szermierka 7

Odwaga 6

Zastraszanie 5

Zwinność 6

OPIS
Szeregowi łowcy. Prości ludzie, ledwie tylko lepiej wyszkoleni i przygotowani do walki 
od zwyczajnych bandytów. Ich główną zaletą jest ich ilość. Wszyscy przeszli przyzwoite 
przeszkolenie, albo w wojsku, albo w straży miejskiej. Umieją więc słuchać rozkazów 
i je wykonywać. Niektórzy są głupi, przekupni lub łatwi do wystraszenia. W grupie 
mogą stanowić zagrożenie dla nawet dla wyszkolonych wojowników. Knechci często są 
zelotami. Gorące kazania kapłanów i odezwy czytane im na obowiązkowych pogadan-
kach przez podoficerów powodują, że często nie myślą zbyt racjonalnie.

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekt Zasięg Ciosy

Miecz +13 2k6+4 - - 2

Łapacz ludzi +14 2k6+4 Chwyt 2m 1

Moce i zdolności specjalne

W kupie siła

Gdy atakuje w towarzy-
stwie sojusznika tego 
samego przeciwnika 

otrzymuje +1 do testów 
Szermierki i Bójki

W służbie Płomienia

Knechci mają prawo do 
aresztowania i przesłuchi-
wania ludzi wszędzie tam 
gdzie sięga władza Rado-

wida i Nowgradu

Łapacze ludzi

Knechci dysponują często 
łapaczami ludzi. Po zda-

nym teście ataku tą bronią 
przeciwnik trakowany jest 
jak był był pod wpływem 

Chwytu i Duszenia



Zagrożenie

Słabe 
Średnie

Wyparowania

12

CIAŁO 7
EMOCJE 4

FACH 5
GRACJA 6

REAKCJE 7
ROZUM 5
TEMPO 4
WOLA 6
FART 2

Wigor 0
Bieg 12
Skok 2
PP 50
PW 30
PZ 30
Zdr 8
Det nd

Udźwig 70

PODOFICEROWIE
UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 7

Bójka 7

Czujność 5

Krzepa 7

Łamanie magii 4

Nieugiętość 6

Przywództwo 5

Strzelanie 6

Szermierka 7

Odwaga 6

Zastraszanie 7

Zwinność 7

OPIS
Dowódcy knechtów, podlegają bezpośrednio pod wyszkolonych Łowców. W przeci-
wieństwie do swoich ludzi przeszli oni podstawowe szkolenie w walce z magami i za-
zwyczaj mają na wyposażeniu jedną lub dwie dwimerytowe bomby. Dowodzą oni w 
mniej istotnych operacjach (jak choćby łowach na mądre kobiety czy alchemików) i 
dowodzą mniej istotnymi patrolami lub posterunkami. Rzadko są zelotami, częściej to 
zawodowi żołnierze, pracujący dla Łowców ze względu na wysoki żołd i nagrody. Cięż-
ko ich przekupić i niełatwo zastraszyć. A najłatwiej oberwać od nich bełtem z kuszy.

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekt Zasięg Ciosy

Miecz +14 4k6+2 - - 2

Kusza +13 4k6+4 - - 1

Moce i zdolności specjalne

Dowódca

Raz na turę może dać 
dowolnemu sojusznikowi 

+2 do ataku

W służbie Płomienia

Knechci mają prawo do 
aresztowania i przesłuchi-
wania ludzi wszędzie tam 
gdzie sięga władza Rado-

wida i Nowgradu

Chroniony

Dwa razy na ture atak 
dystansowy który miałby 

trafić Podoficera trafia jed-
nego z knechtów



Zagrożenie

Słabe 
Średnie

Wyparowania

15

CIAŁO 8
EMOCJE 8

FACH 7
GRACJA 7

REAKCJE 8
ROZUM 8
TEMPO 6
WOLA 9
FART 5

Wigor 0
Bieg 18
Skok 3
PP 80
PW 40
PZ 40
Zdr 8
Det nd

Udźwig 100

ŁOWCZY
UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 7

Bójka 7

Czujność 9

Perswazja 7

Łamanie magii 8

Nieugiętość 9

Strzelanie 9

Przywództwo 7

Szermierka 8

Odwaga 8

Zastraszanie 10

Zwinność 8

OPIS
Creme de la crème organizacji. Wszykoleni Łowczy, znający się na magii i wiedzy ta-
jemnej. Wyszkoleni w łamaniu zaklęć i wyposażeni w spore ilości dwimerytu. To albo 
skrajni fanatycy religijni, albo dobrze opłacani profesjonaliści, albo ludzie którzy z 
osobistych powodów nienawidzą magów. Przekupienie ich lub zastraszenie graniczy 
z cudem. Ci najrozsądniejsi są też najbardziej niebezpieczni. Nie mają problemów z 
korzystaniem z magicznych artefaktów mających im pomóc w pracy. Jeżeli trafią na 
czyjś trop będą nim podążać aż do samego końca.

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekt Zasięg Ciosy

Miecz +16 5k6 - - 2

Kusza +17 4k6+4 - 50m 1

Moce i zdolności specjalne

Bełt z dwimerytem

Czarodziej po udanym 
trafieniu z kuszy przez 

Łowczego musi wykonać 
test obrony przed dwime-

rytem

W służbie Płomienia

Knechci mają prawo do 
aresztowania i przesłuchi-
wania ludzi wszędzie tam 
gdzie sięga władza Rado-

wida i Nowgradu

Bomba z dwimerytu

jak Podręcznik Głowny 
strona 250



Zagrożenie

Słabe 
Średnie

Wyparowania

25

CIAŁO 10
EMOCJE 4

FACH 4
GRACJA 8

REAKCJE 9
ROZUM 5
TEMPO 6
WOLA 8
FART 5

Wigor 0
Bieg 18
Skok 3
PP 120
PW 50
PZ 60
Zdr 8
Det nd

Udźwig 100

RYCERZE ZAKONNI
UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 9

Bójka 9

Czujność 7

Krzepa 9

Łamanie magii 4

Nieugiętość 6

Przywództwo 5

Broń ciężka 8

Szermierka 10

Odwaga 9

Wytrzymałość 7

Zwinność 7

OPIS
Zakon Płonącej Róży został ostatecznie rozwiązany po wydarzeniach w Loc Muinne. 
Większość byłych zakonników wstąpiła (lub została wcielona) do Łowców Czarow-
nic. Zdecydowanie pełnoprawni rycerze są najlepiej wyszkolonymi wojownikami ze 
wszystkich Łowców. Cięzki opancerzenie i lata praktyki czynią z nich niezwykle trud-
nych przeciwników. Dodatkowo każdy z nich przeszedł podstawowe choćby szkolenie 
łamania zaklęć. Podobnie jak Łowczy, zazwyczaj posiadają również dwimeryt. Nigdy 
nie działają sami, zawsze towarzyszy im grupa szeregowych łowców i często współpra-
cują z Łowczymi i Czujnymi. Takie grupy polują na najniebezpieczniejszych z renega-
tów – czarodziejki z Loży i wykładowców z Ban Ard.

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekt Zasięg Ciosy

Miecz +19 5k6+3 - - 2

Ciężki Młot +17 7k6 - - 1

Moce i zdolności specjalne

Kombinacja ciosów

Rycerz atakuje jak postać 
gracza, może wybierać 

między Silnym a Szybkim 
atakiem i wykonać druga 
sekwencje ciosów w Turze

W służbie Płomienia

Knechci mają prawo do 
aresztowania i przesłuchi-
wania ludzi wszędzie tam 
gdzie sięga władza Rado-

wida i Nowgradu

Powierzchowna rana

Rycerz może wydać 10 
PW żeby zignorować kry-
tyczną ranę przyjąc tylko 

obrażenia



Zagrożenie

Słabe 
Średnie

Wyparowania

0 (chyba że noszą 
zbroje)

CIAŁO 5
EMOCJE 7

FACH 5
GRACJA 7

REAKCJE 7
ROZUM 6
TEMPO 6
WOLA 10
FART 5

Wigor 2
Bieg 18
Skok 3
PP 70
PW 45
PZ 40
Zdr 8
Det nd

Udźwig 100

CZUJNY ŁOWCZY
UMIEJĘTNOŚCI

Atletyka 5

Bójka 6

Czujność 10

Krzepa 2

Łamanie magii 8

Nieugiętość 6

Skrytość 5

Strzelanie 6

Szermierka 7

Odwaga 8

Zaklęcia 8

Zwinność 7

OPIS
Dla niektórych Czujni są taką sama, o ile nie większą abominacją niż magowie. Ich 
głównymi talentami jest telepatia, czytanie wspomnień i sporadycznie psychometria. 
Czujni są niezwykle rzadcy i niezwykle cenieni, głównie przez wywiad i królów. Prze-
chodzą niezwykle restrykcyjne i brutalne szkolenia pod okiem magów i bardzo często 
trzymani są na krótkiej smyczy. Czujnych pracujących z Łowcami charakteryzuje bar-
dzo silna nienawiść do czarodziejów. Możliwość zemsty na ciemiężycielach napędza 
ich i czyni śmiertelnie niebezpiecznymi. Czujni działają najczęściej w towarzystwie 
rycerzy zakonnych. Unikają hemmelfartczyków, którzy najchętniej posłali by ich na 
stos z innymi „abominacjami”, lecz wśród willemerczyków cieszą się swobodą i prero-
gatywami porównywalnymi z Łowczymi.

BROŃ

Nazwa Umiejętność Obrażenia Efekt Zasięg Ciosy

Miecz +12 2k6+4 - - 1

Moce i zdolności specjalne
Wykrycie magii

Czujny Łowców wykrywa 
rzucenie każdego zaklęcia 

kosztujące więcej niż 10 PW w 
promieniu 500 m.

Może wykonać test Czujności 
by namierzyć dokładne miejsce 

rzucenia czaru

Czytanie pamięci
Czujny po dotknięciu głowy 

innej żywej istoty może zużyć 
10 PW i wykonać test przeciw-
stawny Zaklęć przeciwko Nie-
ugiętości albo Łamaniu Zaklęć. 

Jeżeli Czujny wygra test ma 
dostęp do pamięci i wspomnień 

celu.

Psychometria
Czujny może wykonać test 

Zaklęć przeciwko PT 18 (więk-
sze jeżeli próbuje sięgnąć do 

starszych wydarzeń) by poznać 
historię przedmiotu lub zwłok.

Przesłanie myśli
Czujny może bez trudu ko-
rzystać z zaklęcia Telepatia.


