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TOGORIANIE 

Togorianie to dzicy wojownicy pochodzący z 
planety Togoria. Dawni sprzymierzńcy 
Mandalorian do dziś są poszukiwanymi w całej 
Galaktyce łowcam nagród i najemnikami.  

Fizjologia: Togorianie to potężnie zbudowane i 
bardzo zwinne kotowate istoty. Samce osiągają 
wzrost blisko trzech metrów, a samice nieco 
ponad 2 metry. Całe ich ciała mają pokryte futrem, 
często prążkowanym lub centkowanym w 
kolorach od szaro-białego po czarne. Ich kości są 
niezwykle gęste, dzięki czemu są w stanie 
wytrzymać o wiele większe obrażenia niż inne 
istoty o podobnej fizjonomi. 

Społeczeństwo: Togorianie są społeczeństwem 
razczej prymitywnym. Samce są nomadami 
wędrującymi po olbrzymich, pokrytych trawą 
równinach rodzinnej planety. Samice natomiast 
mieszkają w stałych osadach, które są 
jednocześnie centrami kulturalno-technicznymi 
planety. Mężczyźni są ksenofobami i opuszczają 
Togorię dość rzadko, najczęsciej jako najemni 
wojownicy lub w poszukiwaniu większych 
wyzwań niż oferuje planeta. Kobiety są 
nastawione bardziej kosmopolitycznie i częściej 
można je spotkać poza Togorią.   

Togorianie (zwłaszcza mężczyźni) są bardzo silnie 
związani z udomowionymi przez siebi latajacymi 
jaszczurami – mosgothami. Potężne bojowe 
wierzchowce towarzyszą im praktycznie zawsze. 
Zarówno mężczyźni jak i kobiety wybierają je jako 
środki transportu chętniej niż jakiekolwiek 
pojazdy. Mosgothy często podróżują ze swoimi 

panami mimo, że są olbrzymi i transport ich bywa 
kosztowny. 

 

 

 Bardzo cenionymi rzemieślnikam na Togorii są 
mistrzowie kowalscy. Wykuwane przez nich 
sejmitary nazywane „sc’rath” są podstawą 
uzbrojenia Togorian. Są one cenione również 
wśród kolekcjonerów. Najlepsze, wychodzące 
spod młotów klanu Yil rzadko opuszczają planete 
i na czarnym rynku osiągają sporą cenę. 
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Togorianie są zaprzyjaźnieni z Mandalorianami.  
Kilka klanów współpracuje z opancerzonymi 
najemnikami i żyje zgodnie z zasadami własnej 
wersji Resol’nare. Nazywa się ich Beskarowym 
Bractwem i są oni bez wątpienia najlepszymi 
wojownikami wśród Togorian mimo, że w walce 
nie korzystają z pomocy mosgothów. Noszą oni 
natomiast własną wersję mandaloriańskich 
pancerzy. 

Rodzinny świat: Togoria znajduje się w 
Środkowym Kręgu i poza nielicznymi osadami jest 
też zasadniczo niektnięta przez zaawansowaną 
technologię. 

Język: Togorianie posługują się własnym językiem 
– toghar. Większość kobiet i Ci nieliczni 
mężczyźni, którzy opuszczają planetę 
przynajmniej rozumieją Wspólny. Togorianie 
wstępujący do Beskarowego Bractwa muszą 
nauczyć się też Mando’a. W większości 
togriańskich domów, zwłaszcza tych 
przyjmujących przybywających na Togorię 
cudzoziemców znajdują translatory. 

Życie na pograniczu:  Togoriańscy mężczyźni 
świetnie odnajdują się jako najemnicy, łowcy 
nagród, eksploratorzy i zwiadowcy. Kobiety 
zazwyczaj zostają technikami pilotami, lub 
dyplomatami.  

Stosunek do Mocy: Wrażliwość na Moc to cecha 
wśród Togorian dość rzadka. Mimo to w annałach 
Zakonu pojawiają się wzmianki o togoriańskich 
Jedi. Ze względu na swoją naturalną porywczość 
są bardzo perceptywni na podszepty Ciemnej 
Strony. W historii planety pojawiali się szczególnie 
potężni przywódcy samczych band, 
podświadomie korzystający z Ciemnej Strony 
Mocy. Ich krwiożerczość i dzikość zmuszała inne 
watahy do łączenia sił i rozbijania band opętanych 
żądzą mordu pobratymców.  

 

 

ZDOLNOŚCI SPECJALNE 

 

 

 Poziom żywotności: 14+ Krzepa 

 Poziom zmęczenia: 9 + Siła Woli 

 Startowe doświadczenie: 90 PD 

 Specjalne zdolności: Togorianin zaczyna z 
jednym poziomem w umiejętności Odporność 
(Resillience). Umiejętność ta nie może 
przekroczyć 2 w trakcie torzenia postaci. 

 Odporność na obrażenia: Togorianinie ze 
względu na swoją narutalną wytzymałość 
lepiej znoszą obrażenia krytyczne zaczynają 
więc z jednym poziomem Atutu Wytrzymałość 
(Durable) 

 
 

Mimo pozornie silnego rodziału kulturowego między płciami Togorianie są monogamistami 
I traktują swoje związki bardzo poważnie. Przedstawiciele obojga płci są w stanie uczynić 
bardzo wiele, a poświęcić jeszcze więcej dla swojego partnera.  Jednym z częstszych 
powodów dla których Togorianie opuszczają planetę są poszukiwania zaginionej „drugiej 
połowy”, lub zemsta po jego (lub jej) śmierci. 
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TOGORIA 
Dane astronawigacyjne: układ Thanos, sektor Taldot, 

Środkowy Krąg 

Dane orbitalne: 372 dnia/ 23 godziny 

Władza: dziedziczny tytuł margrafa 

Populacja: 160 mln (95% togorianie, 5% inni) 

Języki: togoriański, wspólny 

Ukształtowanie terenu: rozległe równiny, gęste lasy, 
szerokie kaniony 

Główne miasta: Caross 

Interesujące miejsca: Caross, Wielki Kanion Yillardi 

Główne towary eksportowe: najemnicy, sc’rath 

Głowne towary importowe: towary konsumpcyjne,  
zaawansowane technologie 

Trasy handlowe: Mniejsza Trasa Lantiańska 

Tło planety:  Współczesna togoriańska cywilizacja 
wyłoniła się z pomroku dziejów na długo przed Wojnami 
Mandaloriańskimi. Zbieracko-wędrowne klany togorian 
zaczęły się wtedy osiedlać w pobliżu gniazd mozgothów. 
W ciągu zaledwie kilku stuleci udało się udomowić same 
mosgothy oraz lifony i bisty. Powoli rozpoczęto wytop 
metali kultura togorian powoli opuściła epokę kamienia i 
przeszła w epokę brązu. Gdzieś w tym czasie doszło do 
podziału wśród togorian wzdłuż linii płci. Mężczyźni, 
gnani wewnętrzą potrzebą podboju znów wyruszyli na 
równiny, a wolące stabilność kobiety pozostały w 
osadach i kontynuowały rozwój. 

W czasie Wojen Mandaloriańskich planeta została 
najechana przez Neo-Krzyżowców. Po raz pierwszy i 
ostatni w całej historii planety klany togorian zjednoczyły 
się by wydać wojnę najeźdźcy. Po serii początkowych 
porażek togorianom udało się zdobyć nieco 
mandaloriańskiej bronii i role w wojnie się odwróciły. Po 
klęsce mandalorianie byli pod takim wrażeniem 
umiejętności togorian, że zaproponowali im przyłączenie 
się do krucjaty. Wielu wojowników opuściło wtedy 
planetę i walczyło po stronie Neo-Krzyżowców, aż do ich 
ostatecznej klęski. Od tamtego czasu togorianie 
regularnie współpracują z mandalorianami, pracują jako 
najemnicy i łowcy nagród.  

W trakcie Wojen Klonów Togoria była częscią 
Konfederacji. Rozegrała się tu nieduża bitwa w trakcie 
której wojska klonów zostały zmasakrowane przez 
togorian dowodzonych przez samego generała 
Greviousa.  

Po wojnie planeta została siłą włączona do Imperium, 
jednak ze względu na swoje zacofanie nigdy nie byla 
specjalnie ekploatowania. Imperialna obecność na 
planecie ogranicza się do nieregularnych wizyt ze strony 
lokalnych sił. 

Rządy na planecie sprawuje dzieciczny władca 
nazywany margrafem. Jest on przywódcą wszystkich 
mężczyzn i dowódcą wojskowym. Zaprowszenie od niego 
jest wielkim honorem (zwłacza dla pozaświatowców) 

 

Jego partnerka (lub siostra, jeżeli margraf nie jest z 
nikim związany) sprawuje rządy nad miastami planety. 
Kieruje też dyplomacją i przyjmuje większość gości spoza 
planety. 

Goście spoza planety witani są niechętnie i mają 
całkowity zakaz opuszczania stolicy. Przyłapani na na 
opuszczaniu jej bez pozowolenia skazywani oddawani są do 
osądzenia kobietom w stolicy. Złapani drugi raz skazywani 
są na śmierć. 

 

 

Kanion Illradi to siedziba klanu Yil. To tutaj znajdują 
się dobrze strzeżone przez Togorian złoża 
kryształów wykorzystywanych przez klan do 
produkcji najlepszych sc’rath. W czasach Republiki 
kilka korporacji było zainteresowanych kupnem 
kryształów do badań, jednak klan odmawiał 
sprzedarzy. Imperium próbowało wziąść je siłą, 
jednak plątanina kanionów, ostre skały i liczni 
obrońcy nie sprzyjają zdobywaniu kryształów przy 
pomocy regularnej armii. Poza Togorią jest wielu 
zainteresowanych kupnem próbek. Duże pieniądze 
czekają na kogoś na tyle zuchwałego by je ukraść 

Togorianie żyjący zgodnie z zasadami Resol’nare są 
elitą najemników. Nie są zbyt liczni, ale za to 
świetnie wyszkoleni i uzbrojeni. Dysponują też 
sporymi, zbierami przez. wieki finansami. Wynająć 
ich jest bardzo trudno gdyż nie podejmują się 
pospolitych zadań i nie pracują dla istot, które 
uważają za niegodne. Beskarowe Bractwo 
przyjmuje w swoje szeregi każdego (nie tylko 
togorian) kto jest w stanie wykonać zleconą przez 
nich serię prawie niewykonalnych zadań.  



 

 
 
 
 

dziwaczny blog Jaxy 

BESTIE TOGORII 

MOSGOTH [NEMESIS] 

Mosgothy to olbrzymie latające gady, które 
udomowili Togorianie. Większość przedstawicieli 
tego gatunku zamieszkuje gniazdowiska w 
pobliżu togoriańskich osad, reszta żyje w 
wyższych partiach gór.  

Złapanie i udomowienie mosgotha jest jednym z 
najważniejszych rytuałów jakie musi przejść 
młody togorianin nim wejdzie w dorosłość. 
Większość „łapie” udomowione gady, nieliczni i 
najdoważniejsi próbują schwytać dzikich 
przedstawicieli gatunku.  

Poluje się prawie wyłącznie na młode osobniki, a i 
te są niezwykle trudnymi przeciwnikami. Do 
dorosłych osobników lepiej nie zbliżać się bez 
uzbrojenia podkładowego. Podczas Bitwy o 
Togorię zanotowano conajmniej kilka 
przypadków w których mosogthom zdarzało się 
strącać airspeedery. 

Dorosłe mosgothy mają przeciętnie około 10 
metrów długości, mają cztery potężne łapy i 
skrzydła o rozpiętości do 40 metrów. W walce z 
nimi najbardziej należy uważać na pysk. Jednym 
kłapnięciem są w stanie przegryźć calową stalową 
płytę, ludzkie cialo nie stanowi więc dla nich dużej 
przeszkody. 

MŁODY MOSGOTH [NEMESIS] 

 

 

 

 

Umiejętności: Walka wręcz 3 (222222222111111), 
Koordynacja 2 (222222), Dyscyplina 2 ( 222222), 
Odpornoność 2 (222222222111111) 

Talenty i zdolności: Rozmiar 2, Adwersarz 1 
(Wszelkie ataki przeciwko niemu mają poziom 
trudności podniesiony o 1), Masywny 1 (Ataki za 
pomocą zwyczajnej broni wymagają o 1 więcej a 
by trafić krytycznie. 

Broń: 

 Pazury – Walka wręcz ( 222222222111111) Zasięg: 
Zwarcie, Obrażenia 8, Trafienie Krytyczne 
aaaa,  

 Ugryzienie – Walka wręcz, Zasięg: Zwarcie, 
Obrażenia 10, Trafienie krytycznie: aaa 
Cechy: Rozbicie (Sunder), Okrucieństwo 
(Vicious) 3, Przełamanie (Breach) 1 

 

 

LIFON [RYWAL/SŁUGA] 

Lifony to kolejny gatunek latających gadów z 
Togorii. Te mniejsze od mosgothów stworzenia (o 
rozpiętości skrzydeł do dwóch metrów) w 
zamierzchłej przeszłości były jednym z 
najpoważniejszch zagrożeń dla przymitywnych 
mieszkańców planety. Dziś są jednak zazwyczaj 
irytującym szkodnikiem atakującym pojedynczych 
wędrowców lub zakradającym się się do 
gniazdowisk mosgothów po jaja.  

Lifony żyją i polują stadnie. Zazwyczaj ich grupy są 
niewielkie i liczą od 2 do 6 sztuk. W czasach głodu 
małe stada zbierają się w większe, by skuteczniej 

Dorosłe Mosgothy mogą być używane jako 
wierzchowce i mogą być wykorzystywane w 
walce. 

Poniżej znajdują się statystyki mosgotha jako 
wierzchowca. 

 

 

Sensory: brak 
Załoga: pilot 
Ładowność: 12 
Pasażerowie: 1 
Koszt: 30,000/9 
Broń: Ugryzienie (Przedni Łuk; Obrażenia: 3, 
Krytyk 4, Zasięg: Zwarcie) 
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radzić sobie z większymi ofiarami. W takich 
wypadkach grupy lifonów liczące po kilkaset 
sztuk mogą zagrozić nawet niewielkiej osadzie lub 
wędrownej watasze samców. Historia zna 
przykłady nawet całkiem dużych grup togorian, 
którzy ulegli megastadu. Każdej grupie, małej czy 
dużej, przewodzi n’kere, osobnik alfa,  większy, 
silniejszy i bardziej zajadły od pozostałych. 

 W walce z nimi należy uważać na słabą 
neurotoksynę, wstrzykiwaną po ugryzieniu. Nie 
jest ona w stanie zabić istoty w sile wieku, ale w 
niektórych przypadkach jest w stanie poważnie 
osłabić walczącego. Lifony walcząc zazwyczaj 
krążą wokół przeciwnika i starają się rozproszyć 
jego uwagę piskliwymi krzykami. W najmniej 
oczekiwanym momencie jeden osobników pikuje 
na niego z góry, gryzie raz i natychmiast znów 
podrywając się do towarzyszy. 

LIFON N’KERE [RYWAL] 

 

 

 

 

Umiejętności: Walka Wręcz 2 ( 222222111), Dyscyplina 
1 ( 222111), Skradanie się 1 ( 222111), Koordynacja 2 
( 222222111) 

Talenty i zdolności: Adwersarz 1 (Wszelkie ataki 
przeciwko niemu mają poziom trudności 
podniesiony o 1), Neurotoksyna (Jeżeli atak zada 
choć jedno obrażenie należy wykonać Przeciętny 
( 111111) test Odporności. W razie nie zdania cel 
otrzymuje 3 punkty zmęczenia +1 za każdy t w 
teście, oraz -1 za każde aa w teście. 
Wyrzucenie d oznacza, że trucizna działa 
mocniej niż zazwyczaj i test należy powtórzyć w 
następnej turze. 

Broń: 

 Pikowanie – Walka Wręcz (222222111), Zasięg: 
Zwarcie, Obrażenia 6, Trafienie Krytycznie 
aaa , Cechy: Przebicie (Pirecing) 3 

 

 

LIFON [SŁUGA] 

 

 

 

 

Umiejętności: Walka wręcz, Koordynacja 

Talenty i zdolności: Neurotoksyna (Jeżeli atak 
zada choć jedno obrażenie należy wykonać 
Przeciętny ( 111111) test Odporności. W razie nie 
zdania cel otrzymuje 3 punkty zmęczenia +1 za 
każdy t w teście, oraz -1 za każde aa w teście. 
Wyrzucenie d oznacza, że trucizna działa 
mocniej niż zazwyczaj i test należy powtórzyć w 
następnej turze. 

Broń: 

 Pikowanie – Walka Wręcz, Zasięg: Zwarcie, 
Obrażenia 5, Trafienie Krytycznie aaa , 
Cechy: Przebicie (Pirecing) 2 
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TOGORIAŃSKI EKWIPUNEK 

SC’RATH 

Sc’rath znane sejmitarami sc’rath nijak nie 
przypominają innych sejmitatów znanych w  
Galaktyce, zwłascza tych wywodzących się z 
ludzkich kultur. To długie na mniej więcej 
czterdzieści centymetrów sztylety o wąskim 
grawerowanym ostrzu i długich zakrzywionych w 
kierunku  ostrza wąsach jelca. Sc’rath są mistrenie 
rzeźbione i rzadko zdarzają się dwa takie same 
egzemplarze. Sc’rath wykonywane są z prawie 
wyłącznie na zamówienie, a najlepsze często 
przechodzą w danej watasze z pokolenia na 
pokolenie. Sejmitary sc’rath wykonuje się z 
różnych materiałów. Niegdyś dominowała stal, po 
kontakcie z Mandalorianami pojawiły się również 
ostrza z bardziej zaawansowanych 
technologicznie materiałów.  

BESKAROWE SC’RATH 

Beskarowe Bractwo ma na swoim wyposażeniu 
kilkanaście sc’rath wykonanych z beskaru. To dar 
jaki togoriańscy najemnicy otrzymali od jednego z 
Mand’alorów ponad cztery millenia przed 
Wojnami Klonów. Wśród zwyczajnych togorian 
krąża legendy na temat tych ostrzy. Podobno 
można nimi przeciąć transparistal i sparować 
uderzenie miecza świetlnego. Otrzymanie 
jednego z nich nawet przez oficera Beskarowego 
Bractwa to olbrzymi honor, przekazanie takiego 
sc’rath poza bractwo nie zdarzyło się od ponad 
tysiąca lat. 

SC’RATH Z KLANU YIL 

Sc’rath wykuwane przez klan Yil różnią się 
znacznie od innych produkowanych na planecie. 
Na terenach po których wędrują samce z tego 
klanu znajdują się złoża kryształu, który po 
odowiednim obrobieniu wykorzystywany jest jako 
ostrze Sc’rath. Kryształ ten ma świetne 
właściwości przewodzące i dzięki wbudowanemu 
w rekojeść porażaczowi ma moc powalającą 
porównywalną z pałką ogłuszającą. 

 

Togorianie po raz pierwszy pojawili się w 
książce Rajska pułapka A.C. Crispin (I tom 
trylogii Hana Solo) Od tamtej pory 
bohaterów tej rasy można było spotkać w 
wielu innych wydawnictwach z EU (dzisiejsze 
Legendy) miedzy innymi w świetnej serii Dark  
Times. Póki co rasa ta nie pojawiła się w 
oficjalnych dodatkach od Fantasy Flight 
Games, postanowiłem więc naprawić to 
niedpopatrzenie. 

Grafiki pochodzą z komiksów Dark Times i z 
podręcznika Ultimate Aliens Anthology do 
SW d20. Wzór layoutu strony stworzony 
został przez OggDude, człowieka który dal 
nam kreator postaci 

 

TABELA 1-1. BROŃ BIAŁA 

Nazwa Um Obr Krytyk Zasięg Obc Mod Cena Dost Specjalne 

Sc’rath 
Broń 
Biała 

+1 3 Zwarcie 1 1 300 5 
Przebicie 1, 

Okrucieństwo 1 

Sc’rath z Yil 
Broń 
Biała 

+1 3 Zwarcie 1 1 3000 7 
Przebicie 2, 

Okrucieństwo 
1, Ogłuszenie 3 

Sc’rath z 
beskaru 

Broń 
biała 

+2 2 Zwarcie 1 3 100,000 9(R) 
Przebcie 3, 

Okrucieństwo 
3, Cortosis 

 


