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Kodeks Wolnych Stad  
 

1. Smok winien jest lojalność, posłuszeństwo i wierność stadu, jego Przywódcy i Zastępcy. 

Smok winien jest szacunek Bogom, oraz wszystkim innym żyjącym smokom bez względu na 

ich rangę lub Stado.  

2. Smok, który złamał przysięgę lojalności wobec stada, powinien zostać okrzyknięty 

zdrajcą. Przywódca zdradzonego stada ma prawo wydać rozkaz zabicia zdrajcy.  

3. Zdrajcą może być okrzyknięty także Przywódca lub Zastępca, którego czyny szkodzą 

dobru stada i jego członków. Karę takiemu smokowi wyznaczają Prorocy/dorośli członkowie 

stada.  

4. Zmiana stada jest możliwa za obopólnym porozumieniem przywództwa obu stad 

zainteresowanych (stada opuszczanego i stada, do którego smok pragnie dołączyć). W 

takim wypadku smok nie może być okrzyknięty zdrajcą.  

 

5. Zastępcę powinien wybierać Przywódca. Może to zrobić po poznaniu opinii pozostałych 

członków Stada co do kandydata, ale nie musi kierować się wolą większości.  

6. Zastępcą może zostać smok, który spełnia poniższe wymagania:  

- ukończył 20 księżyców;  

- jego wierność nie była kwestionowana.  
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7. Przywódcą zawsze zostaje Zastępca Stada. Jeżeli Zastępca odmówi objęcia tego urzędu, 

nowy Przywódca powinien być wybrany spośród smoków spełniających wymagania na 

rangę Zastępcy przez uzyskanie głosów większości spośród dorosłych smoków Stada. 

Przywódcą nie może być smok mający więcej niż 85 księżyców życia.  

8. Przywódca wstępujący na urząd ma ceremonię prowadzoną przez:  

- proroka;  

- ustępującego mu Przywódcę;  

- boga lub ducha aktualnie nawiedzającego Wolne Stada.  

Wybór należy do nowego Przywódcy.  

9. W czasie ceremonii pasowania na Przywódcę, smok musi wybrać imię, którego jednym z 

członów będzie:  

- Ogień/Płomień  

- Życie  

- Cień  

- Woda  

Żaden inny smok nie może mieć tych słów w swoim imieniu (zakazanym członem jest także 

"Gwiazda" jako charakterystyczny element imienia Proroka).  

 

10. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek nauczyć swoje pisklę podstawowych 

umiejętności, chyba że pisklę wykaże ochotę uczenia się u innego smoka za zgodą 

Opiekuna.  

11. Aby zostać pasowanym na Adepta, pisklę winno ukończyć 7 księżyc życia i posiadać 

podstawowe elementy wiedzy, które umożliwią mu dalszą naukę.  

12. W czasie ceremonii pasowania na Adepta, młody smok powinien wybrać dwuczłonowe 

imię, zakończone na Łuska (samice) lub Kolec (samce).  

13. Mistrz przydzielony Adeptowi podczas ceremonii pasowania ma obowiązek nauczyć go 

podstawowych umiejętności wybranej przez Adepta profesji. Mistrz przeprowadza także 

obowiązkowy test po ukończeniu szkolenia, sprawdzający umiejętności Adepta.  

14. Adept może być pasowany na dorosłego smoka po ukończeniu 9 księżyca życia, po 

poznaniu podstaw wszystkich dziedzin i po zdaniu testu na rangę. W czasie ceremonii 

Adeptowi przysługuje prawo wyboru nowego imienia.  

 

15. Adept uczący się na Uzdrowiciela tytułowany jest Klerykiem. Obowiązują go te same 

prawa i obowiązki co pozostałych Adeptów.  

16. W Stadzie może być maksymalnie dwójka smoków uczących się/umiejących sztukę 

Uzdrawiania.  
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17. Uzdrowiciel nie może zostać wyzwany/wyzwać na pojedynek arenowy. Może jednak 

brać czynny udział wojnie, jeżeli jego Przywódca podejmie taką decyzję.  

 

18. Zabicie smoka, który nie ukończył 8 księżyca życia lub smoka niewyszkolonego karane 

jest wyrokiem śmierci. W przypadku wystąpienia odpowiednich okoliczności, należy zdobyć 

pozwolenie Proroków/Bogów na egzekucję takiego smoka.  

19. Smok, który ukończył 80 księżyców, jeśli wiódł godne i przykładne życie, może być 

nagrodzony rangą Starszego Stada. Taki smok winien jest ogromny szacunek, bowiem 

poświęcił całe swe życie dobru Stada.  

20. Zasłużony smok, po ukończeniu 45 księżyców, może zostać nagrodzony imieniem 

trójczłonowym, ukazującym wszystkim jego godną pochwały postawę. Decyzję o przyznaniu 

takiego imienia powinni podjąć Przywódcy. 

Regulamin Forum -  Smoki Wolnych Stad  

 

1. Regulamin Ogólny. 

 

 

1.0 SWS PBF jest forum typu RPG, gdzie jedyną grywalną rasą jest smok. Wszelkie zasady 

mechaniczne zostały opisane w tematach w odpowiednim podforum (LINK). 

Nieprzestrzeganie tych zasad uznawane jest za łamanie regulaminu.  

 

1.1 Zakazane jest używanie wulgaryzmów (w formie zarówno polskiej jak i obcojęzycznej), 

rozpowszechnianie treści niecenzuralnych oraz powszechnie uznawanych za obraźliwych 

dla grup etnicznych oraz treści sprzecznych z prawem panującym w Polsce.  

 

1.2 Zakazane jest umieszczanie na stronie floodów, warezów oraz spamów.  

 

 

1.3 Jedynym sposobem reklamy własnej strony na forum SWS jest użycie działów do tego 

wyznaczonych (Wymiana Bannerami). Wysyłanie reklam na PW bez zgody użytkownika jest 

zabronione.  

 

1.4 Administracja SWS nie ponosi odpowiedzialności za kłótnie zarówno na forum jak i poza 

nim.  
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1.5 Zakazane jest wyśmiewanie się z czyichś wierzeń, poglądów, stylu życia lub po prostu z 

danej osoby. Niedozwolone jest ubliżanie, obrażanie i grożenie.  

 

1.6 Rozmiar avataru w profilu nie może przekraczać 250 pikseli szerokości, a podpis 450 

pikseli wysokości. Niedozwolone jest także posiadanie avataru niebędącego wizerunkiem 

smoka.  

 

1.7 Rejestracja na forum wiąże się z akceptacją regulaminu i wszystkich zasad na nim 

panujących. Nieznajomość zasad nie zwalnia z ich przestrzegania.  

 

1.8 Nick może składać się zarówno z jednego wyrazu, dwóch wyrazów lub jednego wyrazu 

dwuczłonowego. Nick również nie może zawierać treści niecenzuralnych oraz powinien być 

zgodny z zasadami języka polskiego.  

 

1.9 Zakładanie multikont jest możliwe jedynie jeśli pierwsza postać osiągnęła już rangę 

dorosłego smoka. Ilość takich multikont jest ograniczona do jednego na każdą dorosłą 

postać użytkownika, a jego multikonto nie może zostać przyjęte do macierzystego stada 

pierwszej postaci. Bardzo mile widziane jest też powiadomienie Administratora o każdym 

założonym multikoncie.  

Każde porzucenie konta na rzecz innego będzie odnotowywane przez Zarząd. Notoryczne 

powtarzanie tego czynu będzie karane banem na multikonta lub zakazem zakładania nowej 

postaci przez określony przez Zarząd okres czasu.  

 

 

1.10 Każde konto posiadające aktywną fabularnie i mechanicznie postać winno mieć w 

podpisie następujące elementy: aspekty mechaniczne zatwierdzonych atutów oraz, jeśli 

smok jest w posiadaniu kompana, link do Karty Kompana oraz statystyki tego kompana 

(zgodne z tym, co znajduje się w KK).  

Każde konto posiadające aktywną fabularnie i mechanicznie postać winno mieć w profilu 

link do Karty Postaci w polu oznaczonym "KP".  

 

1.11 Pełniąc rolę Przywódcy/Zastępcy/Uzdrowiciela nie można zgłaszać nieobecności na 

czas nieokreślony. Smok pełniący jedną z tych funkcji może zgłosić nieobecność na 

maksymalnie trzy tygodnie w przeciągu trzech miesięcy. Zgłoszenie nieobecności na czas 

nieokreślony lub okres dłuższy niż trzy tygodnie oznacza automatyczną rezygnację z funkcji.  
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Ogłaszając swoją nieobecność Przywódca/Zastępca/Uzdrowiciel powinien upewnić się, że 

na ten czas stado będzie miało kogoś, kto będzie w stanie wypełniać obowiązki dotąd 

pełnione przez nieobecną osobę.  

 

1.12 Po śmierci którejkolwiek z postaci gracza, musi on odczekać tydzień przed założeniem 

nowej Karty Postaci.  

 

1.13 System SWS jest objęty prawami autorskimi (mechanika & tematy fabularne). Każda 

wprowadzona nowość staje się własnością forum SWS.  

 

1.14 Na forum SWS obowiązują uniwersalne zasady netykiety, włącznie z nakazem 

poprawnego pisania.  

 

1.15 Postać fabularna osoby pełniącej funkcję Administratora nie może być mianowana 

Zastępcą lub Przywódcą Stada (wyjąwszy sytuacje wyjątkowe).  

 

1.16 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zobowiązana jest do 

poinformowania o każdej zmianie regulaminu forum.  

 

 

 

2. Regulamin Fabularny. 

 

 

2.1 Rasą postaci jest smok.  

 

2.2 Obowiązkowe jest zachowywanie klimatu w podforach fabularnych (tj. Obozy, Tereny 

Wspólne, Granica).  

 

2.3 Pisanie postów typu "Przyleciał" nie jest polecane. Wymagania co do jednego postu to 

co najmniej trzy rozbudowane zdania.  

 

2.4 Niedozwolone są posty fabularne szczegółowo opisujące okrucieństwo, intymne 

spotkania lub inne treści postrzegane za nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich.  

 

2.5 Transfer międzystadny jest możliwy tylko za zgodą Przywódcy i Zastępcy stada, do 

którego pragnie się przenieść postać.  
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2.6 Pisklę ma zawsze imię jednoczłonowe (wyjątek: kiedy słowo pochodzi z fuzji dwóch 

wyrazów).  

Adept i Kleryk ma zawsze imię dwuczłonowe (pierwszy człon - przymiotnik [np. Biały], drugi 

człon - Łuska [samica] lub Kolec [samiec]).  

Dorosły smok ma zawsze imię dwuczłonowe (drugi człon dowolny). Może mieć także imię 

jednoczłonowe, pochodzące z fuzji dwóch wyrazów (np. Fioletowooka).  

Przywódca powinien mieć imię związane z nazwą Stada, któremu przewodzi [drugi człon 

jest jednocześnie nazwą stada].  

Istnieje także możliwość zdobycia imienia trójczłonowego, które przyznawane jest 

wyłącznie za szczególne zasługi smoka na fabule.  

 

2.7 Jeżeli smok bierze udział w misji, jego polowania oraz tematy u Nauczyciela zostają 

zamknięte na czas jej trwania. Smoka wciąż obowiązuje karmienie postaci tak, jakby 

normalnie polował.  

 

2.8 Wiedza użytkownika nie jest równa wiedzy postaci. Smok nie może posiadać 

wiadomości o rzeczach, których nie był świadkiem/o których mu nie opowiedziano.  

 

2.9 Pozostałe zasady obowiązujące smoki w fabule znajdują się w temacie Prawa Smoków.  

 

 

3. Regulamin Kar. 

 

 

3.1 Każdy użytkownik nieprzestrzegający regulaminu dostaje ostrzeżenie/inny wymiar kary.  

 

3.2 Po trzech ostrzeżeniach użytkownik dostaje zakaz pisania na forum.  

 

3.3 W przypadku braku wyraźnej poprawy, użytkownik dostaje zakaz wchodzenia  

na forum. Blokowane jest jego IP, konto oraz email.  

 

3.4 Administrator ma prawo do zastosowania rozmaitych sankcji w celu utrzymywania 

porządku na forum. Ostrzeżenia nie są jedyną formą kary za wykroczenie przeciwko 

regulaminowi.  

 

3.5 W zależności od powagi wykroczenia różny jest czas obowiązywania kary.  
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3.6 Ostrzeżenia i kary są cofane po zauważeniu poprawy w zachowaniu użytkownika.  

 

Rejestracja i Karta Postaci 

Witaj Drogi Wędrowcze. 

 

 

Wkraczasz w niezwykły świat Smoków Wolnych Stad i mam nadzieję, że spodoba ci się tutaj 

wyjątkowo i zostaniesz w naszej społeczności jak najdłużej. Jak każdy żółtodziób nie masz 

zapewne zielonego pojęcia od czego zacząć. Ułatwię ci to zadanie i poinstruuję co robić 

dalej.  

 

Przed przeczytaniem wszystkich zasad warto wpierw się zarejestrować i zapisać do 

konkretnego stada.  

Zacznijmy od rejestracji. 

 

 

 

PODCZAS REJESTRACJI... 

 

 

Możesz skorzystać z Szybkiej Rejestracji, bądź kliknąć w Rejestrację w głównym menu pod 

logo głównym. Ja osobiście polecam tą opcję bardziej na spokojnie, czyli drugą.  

Przechodzimy do formularzu rejestracji. Teraz omówię kolejne punkty:  

 

Użytkownik. Jest to imię twojej przyszłej postaci, którą będziesz grał. Ściśle zależne od rangi 

twojej postaci (a zaczynać grę możesz na dwóch rangach - Pisklę lub Adept). Typowe imiona 

w naszym świecie są dwuczłonowe. Dla Adepta są to przymiotniki połączone z drugim 

członem: Łuska (dla samicy) oraz Kolec (dla samca), na przykład Lawendowa Łuska. Pamiętaj 

o tym podczas wyboru imienia. Dla Wojownika oba człony imienia są dowolne. Przykładem 

mogą być: Słodka Zemsta, Płonąca Gałązka. Oczywiście zabronione są słowa takie jak 

Ogień/Płomień, Życie, Cień, Woda oraz Gwiazda dla drugiego członu, gdyż są to nazwy stad. 

Jedynym wyjątkiem są imiona dla Pisklaków, które są tylko jednoczłonowe, na przykład 

Łapa, Pazur, Rzeka, Jastrząb. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości co do 

doboru imienia.  
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Uwaga na przyszłość: wraz z awansem (wzrostem postaci z pisklaka na adepta, a potem na 

dorosłego) imię smoka zmienia się podczas kolejnych ceremonii. Dlatego wskazane jest 

obmyślenie imion na całą karierę twojej postaci już na początku gry.  

 

Stado. Jest to ważna decyzja, którą musisz podjąć przed wysłaniem zapisu. Nie jest 

konieczny wybór od razu przy rejestracji, ponieważ istnieje opcja Waham się. Warto zajrzeć 

do tematu opisującego poszczególne stada, czyli tu . Każde stado ma swój niepowtarzalny 

wyjątkowy charakter oraz cechy charakterystyczne (np. dla smoków Ognia +1 do Siły)  

 

Rasa. Czyli gatunek twojego smoka. Jest to trudny, ale ważny wybór, gdyż po zapisie nie 

będzie on mógł zostać zmieniony. Wszystkie rasy opisane są tutaj . Wygląd, główne cechy. 

Warto także pamiętać o tym, że twoja rasa jest uzależniona od rasy rodziców. Najczęstszym 

gatunkiem jest smok skrajny, podczas gdy rodzice są różnych gatunków. O tym także warto 

pamiętać, dlatego przed wysłaniem zapisu należy podpytać się Przywódcy stada, którego 

stado wybrałeś, o smokach, które możesz wybrać na matkę bądź ojca.  

 

Księżyce. Wiek Twojej postaci. 1 księżyc = 1 "miesiąc". Pisklęta mają od 1 do 6 księżyców, 

natomiast adepci od 7 do 10 księżyców. Podczas rejestracji powinieneś się zmieścić w tym 

przedziale.  

 

Płeć. Tego chyba nie muszę wyjaśniać.  

 

Reszta (Opiekun, Mistrz, Partner, Rodzina, Charakter) możesz sobie na razie odpuścić. Te 

rzeczy można wypełnić już w trakcie gry.  

 

 

 

… PO REJESTRACJI 

 

 

Dobrze. Zarejestrowałeś się już, ale nie wiesz co dalej. Zacznijmy więc od podstawowych i 

najważniejszych rzeczy. Zaznajomienie się z podstawowymi zasadami panującymi w tej 

krainie to dobry początek.  

 

Polecam przeczytanie wpierw takich tematów jak Regulamin oraz Prawa Smoków . Są tam 

główne zasady, których należy przestrzegać dla dobra swojego i innych. Są także ogólne 

wiadomości o bardziej klimatycznej stronie SWS.  
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Gdy odbyłeś już fascynującą wycieczkę po obu tych tematach czeka się rzecz najistotniejsza 

dla nas. Zapis.  

Tak, tak. Trzeba wreszcie wybrać stado. Już to zrobiłeś? Świetnie.  

Przejdź do odpowiedniego forum, stwórz własny temat z tytułem w formie imienia twojej 

postaci. Gdy wybrałeś Ogień, powinieneś zajrzeć TU , gdy Życie jest twym żywiołem przejdź 

TU, jeżeli skłaniasz się ku Cieniowi zajrzyj TU, zaś jeśli twojemu sercu bliższa jest Woda 

skieruj się TU. Pamiętaj jednak o tym, że niektóre stada mogą być zamknięte ze względu na 

sporą ilość smoków w niej. Adnotacja o tym znajduje się w Ogłoszeniach na stronie głównej 

forum lub w Ogłoszeniach podforum Administracja.  

 

Dalej powinieneś skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj. Imię, Stado, Wiek oraz 

Rasę objaśniłem ci już we wcześniejszych częściach poradnika. Teraz skupimy się na takim 

ciekawym zagadnieniu jakim jest Ranga. Gdy rozpoczynasz grę możesz zostać Pisklakiem 

bądź Adeptem. W pierwszym przypadku potrzebujesz rodzica, w drugim zaś mistrza. Oboje 

są zobowiązani wprowadzić was jak najlepiej w nasz świat i przygotować do dalszej nauki. 

Natomiast ta druga opcja jest nieco bardziej skomplikowana. Będąc bowiem adeptem nie 

masz stałego nauczyciela. Każdy chętny z twojego stada może nauczyć cię określonej 

zdolności jeśli tylko go o to poprosisz.  

Co do Wyglądu, Charakteru oraz Historii nie ma w niej żadnych wskazówek oraz ograniczeń 

(poza jednym wyjątkiem - Twoją postacią musi być smok i jej wygląd powinien budzić 

skojarzenia ze smokiem!). Niech twoja wyobraźnia zadziała jak najlepiej. Nie napisz tego 

byle jak. Postaraj się, bo siłą w naszym świecie jest potęga pisania. W niej tkwi cały urok gry 

na naszym forum.  

 

Pamiętaj. Zanim wyślesz swój post z zapisem upewnij się, że jest on dopracowany na glanc, 

ponieważ po wysłaniu tematu nie będziesz miał możliwości już niczego zmieniać. Edycja w 

dziale Zapisów jest wyłączona dla przeciętniaka.  

 

Na koniec polecam przeczytanie wszystkich zasad dotyczących mechaniki, ale również 

smoczego świata . Nie musisz łyknąć tego w całości. Rozłóż sobie lekturę na kilka porcyjek, 

na kilka dni. Jeśli nadal nie będziesz rozumiał wszystkiego i będą nurtujące pytania nie 

obawiaj się. Admin oraz twój nauczyciel powinni zaspokoić z przyjemnością twą ciekawość. 

Nie bój się pytać. 
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Fabularna strona SWS 
 

Zawitałeś do domeny Smoków Wolnych Stad, świata pełnego tajemnic, magii i, rzecz jasna, 

smoków. Pozwól, że opowiem ci co nieco o tej krainie, po której przyjdzie ci się poruszać - 

nie chcemy w końcu, byś wpadł w kłopoty, nie znając naszych zwyczajów i tradycji!  

 

 

Poruszane tematy:  

~ stada;  

~ tereny;  

~ rangi i profesje;  

~ gatunki;  

~ życie i śmierć;  

~ czas;  

~ magia.  

 

 

Stada 

 

Pierwszą rzeczą, od której chcę zacząć, są same Stada: Ogień, Życie, Cień i Woda. Każde z 

nich szczyci się tym, że jest lepsze od pozostałych, ale niech cię nie zwiodą te przechwałki. 

Wszystkie mają swoje zalety i swoje wady, więc kieruj się przede wszystkim własnym 

rozsądkiem. Oto kilka określeń, które mogą charakteryzować dane stado.  

Ogień - tu przynależą smoki o płomiennym temperamencie. Są indywidualistami, nie dzielą 

się z nikim swoimi problemami i sprawiają wrażenie smoków o kamiennych sercach. 

Potrafią być agresywne, czasem nawet szalone.  

Życie - smoki, które na zewnątrz często starają się być stateczne, a w rzeczywistości w ich 

wnętrzach wręcz buzują emocje. Wierność jest tu ważną cnotą, na ogół trafiają tu smoki, 

które lubią towarzystwo innych.  

Cień - cenią sobie smoki pełne sprytu, ambitne i zdyscyplinowane. Starają się być 

samowystarczalne i do innych podchodzą ze sporą dozą nieufności.  

Woda - cechują się wrodzonym opanowaniem. Mimo to, niczym wzburzona nagle rzeka, 

często poddają się swym namiętnościom i pragnieniom, które realizują z godną pochwały 

niezłomnością.  

 

Każdy smok, przebywający na tych terenach, musi należeć do jednego z Wolnych Stad. 

Żaden z żyjących przedstawicieli tego gatunku nie jest na tyle potężny, aby przeżyć 
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samodzielnie w tym świecie pełnym niebezpieczeństw. Nie obawiaj się, taka jest kolej i 

natura rzeczy. Przypuszczam nawet, że po jakimś czasie dostrzeżesz wiele zalet, które 

wynikają z takiego stanu.  

Ważna jest świadomość tego, że wraz z przynależnością do stada będziesz miał do 

wykonania pewne obowiązki. Na przykład wykonanie patrolu, albo walczenie w imieniu 

stada na wojnie. Jeśli masz dalsze pytania co do tego, to zwróć się do starszych członków 

swojego stada - na pewno chętnie ci pomogą, wytłumaczą i pokażą o co chodzi!  

 

Tereny 

 

Wolne Stada żyją w malowniczej krainie. Są to rozległe tereny, podzielone granicami 

wydzielającymi ziemie przynależące do każdego ze Stad. Z czasem każdy zaczyna się 

poruszać doskonale znanymi drogami. Ale mimo tak ogromnych ziem, smoki z danego stada 

zawsze żyją wspólnie, w jednym miejscu, zwanym przez nich obozem.  

Tam też, lub w okolicy, lubią uczyć się i trenować umiejętności, które umożliwią im 

przetrwanie. Czasami jednak najmłodsi i bezbronni mogą się znaleźć w wielkim 

niebezpieczeństwie podczas samotnych wypraw, dlatego warto postępować na początku 

wedle zaleceń Opiekuna! Nigdy nie wiadomo na jakiego stwora można się natknąć nawet na 

Terenach Wspólnych, a to może się okazać groźne dla zdrowia i życia najmłodszych.  

 

Rangi i profesje 

 

W każdym stadzie są smoki, które pełnią różne funkcje i wykonują różne zadania, 

uzupełniając się wzajemnie. Najważniejszym smokiem w stadzie jest przywódca, który 

kieruje pozostałymi, opiekuje się nimi i jest za wszystkich odpowiedzialny. U jego boku stoi 

zastępca, wspomagając go przy tym zadaniu.  

Każdy z pozostałych smoków wybiera jedną z trzech profesji: wojownik, czarodziej lub 

łowca i szkoli się w obranym kierunku, aby w przyszłości swymi umiejętnościami wspomóc 

stado.  

 

Gatunki 

 

Zapewne przebywając na tych terenach będziesz miał okazję widzieć i poznać smoki, które 

różnią się od ciebie kilkoma cechami budowy fizycznej. Niech cię to nie dziwi, bowiem 

smoczy rodzaj ma wiele różnych odmian, a każda z nich jest tak samo interesująca.  
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Życie i śmierć 

 

Długość życia smoka odmierzana jest według upływu księżyców. Za pisklę uznawany jest 

osobnik, który nie ukończył jeszcze 7 księżyców, natomiast o dorosłości smoka możemy 

mówić dopiero, kiedy ten ukończy około 15 księżyców.  

Pewnie w tak młodym wieku wydaje ci się, że jesteś nieśmiertelny. Niestety! Smoki ulegają 

starości, niektóre starzeją się wolniej, inne szybciej, niemniej żaden nigdy nie osiągnął 

więcej niż 106 księżyców.  

Warto mieć na uwadze to, że smok żywy to smok aktywny na fabule (czyli gracz piszący 

posty fabularne). W przypadku braku aktywności, nawet pomimo młodego wieku postać 

może zostać uznana za zmarłą/zaginioną (zazwyczaj następuje to po dwóch tygodniach od 

ustania aktywności fabularnej)!  

 

Czas 

 

Jak już wspomniałem wcześniej, kraina Wolnych Stad jest nawiedzana przez różne pory i 

okresy. Zimna i śniegowa, nazywana bardzo trafnie Porą Białej Ziemi, potem mokra, coraz 

cieplejsza Pora Kwiecistych Ziem. Kiedy mijają deszcze, nadchodzi czas Pory Gorejącego 

Słońca, kiedy zgrzane smoki tęsknią za mrozem. Ich życzenia zostają spełnione, a nadejście 

chłodu świadczy o Porze Liściastych Dywanów, kiedy to krajobraz wygląda niezwykle 

barwnie i malowniczo.  

 

Magia 

 

Zapewne pierwszy raz będąc w krainie tak tętniącej magią masz nadzieję na korzystanie z 

tego dobrodziejstwa aż do granic możliwości. Muszę cię niestety przestrzec. Korzystanie z 

magii potrafi być bardzo trudne i wyczerpujące, a niewprawnemu magikowi może nawet 

grozić śmierć. Dlatego odwiedź najpierw smoka-czarodzieja, by ten nauczył cię praw i 

zakazów tak zwanej maddary. 

 

Mechaniczna strona SWS 
 

Zapewne czujesz się trochę oszołomiony, widząc te wszystkie zasady i nie masz pojęcia, za 

co powinieneś się zabrać na pierwszym miejscu. Nie martw się, w niniejszym poradniku krok 



18 
 

po kroku przeprowadzę cię przez mechanikę Smoków Wolnych Stad, co ułatwi ci późniejszą 

grę w znacznym stopniu!  

 

Ważne! Pamiętaj, że Twoja postać, a więc odgrywany przez ciebie smok, nie ma zielonego 

pojęcia o tym, co będzie poruszane w tym poradniku. Znajdą się tu specjalistyczne terminy i 

określenia, które powinieneś znać jako gracz, ale których twój smok nie powinien używać.  

 

Poruszane tematy:  

~ statystyki;  

~ raporty;  

~ polowanie;  

~ status "głodny";  

~ opis.  

 

 

Statystyki 

 

Zapewne zdziwiło cię, że tutaj nie ma czegoś takiego jak Punkty Życia, Doświadczenie i tym 

podobne. Nasz system różni się trochę od innych gier RPG PBF, ale dzięki tym różnicom 

udało nam się położyć nacisk na jakość gry fabularnej. Tutaj liczy się to co piszesz i w jaki 

sposób to piszesz, a nie wysoki poziom twojej postaci czy duża ilość Punktów Życia.  

Co oczywiście nie oznacza, że w ogóle nie posiadamy statystyk.  

Na naszym forum statystyki można podzielić na dwie kategorie: atrybuty oraz umiejętności.  

 

Atrybuty są w zasadzie dla twojego smoka najważniejszymi statystykami. Bowiem w 

mechanice 1 punkt Atrybutu to 1 kostka, za pomocą której Mistrz Gry może sprawdzić 

powodzenie akcji. Im więcej punktów w danym Atrybucie, tym więcej kostek.  

Dla każdej akcji pod uwagę brany jest tylko jeden Atrybut. Przykładowo: jeśli twój smok robi 

unik przed atakiem poprzez odskoczenie, oznacza to, że dla Mistrza Gry liczy się Zręczność.  

 

Natomiast Umiejętności (zwane też Uzdolnieniami) dzielą się na dwie podkategorie: 

normalne oraz specjalne.  

W przeciwieństwie do Atrybutów, wszystkie Umiejętności nowa postać ma na poziomie 

zerowym. Oznacza to, że na drodze stosownego treningu twój smok musi się nauczyć takich 

rzeczy jak bieganie, skakanie, skradanie się i tak dalej.  
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Istnieje możliwość zdobycia Umiejętności już na starcie. Związana ona jest z koniecznością 

napisania opowiadania utrzymanego w klimacie SWS, o maksymalnej długości 2 tysięcy 

słów (więcej informacji pod linkiem powyżej).  

 

Raporty 

 

Być może zauważyłeś już to podforum bądź twój nauczyciel polecił ci złożyć raport po 

treningu danej umiejętności. Nie martw się, nie ma nic prostszego od złożenia poprawnego 

raportu. Wystarczy skorzystać z odpowiedniego schematu, dokładnie wypełniając podany 

tam wzór. Wtedy zakładasz własny temat w podforum Statystyki i tam publikujesz raport.  

Pamiętaj, że dopiero po zatwierdzeniu raportu przez Administratora dana umiejętność 

zostanie wpisana do twojej Karty Postaci przez moderatora. Nie wcześniej!  

 

Polowanie 

 

Kiedy twój smok, będąc już adeptem, dorobi się umiejętności: Bieg, Skoki, Lot, Skradanie, 

Śledzenie i umiejętności pozwalające na atakowanie i bronienie się, będzie mógł wyruszyć 

na własne polowanie. Na polowaniu możesz napotkać wiele rozmaitych rzeczy, między 

innymi zwierzynę łowną, kamienie szlachetne i groźne drapieżniki, dlatego lepiej na każdą 

ewentualność być przygotowanym.  

Na polowanie smok może wyruszyć jedynie, jeżeli ma status "głodny" (wyjątkiem jest 

przypadek, kiedy twoja postać jest łowcą).  

 

Status "głodny" 

 

Jak można się domyślić, smoki podlegają prawom natury. Oznacza to, że jak każde inne 

żyjące stworzenie, smoki również muszą jeść. Aby zdobyć pożywienie, muszą chodzić na 

polowania.  

Porcja mięsa, która nasyci postać na dwa tygodnie, określana jest jako '4/4 sztuk mięsa'. 

Pożywienie można również dostać od łowcy stada, ale w ten sposób pozbywasz się szansy 

na zdobycie na przykład kamieni szlachetnych, które są ważną walutą przy zdobywaniu 

wysokich poziomów umiejętności.  

A jak sprawdzić status twojego smoka? Każda zatwierdzona Karta Postaci ma pole ze 

statusem sytości pod Statystykami. Wystarczy więc wejść do tematu opisującego twoją 

postać by dowiedzieć się ile czasu zostało ci na jej nakarmienie!  
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Opis 

 

Musisz wiedzieć, że w tym systemie opis gra bardzo istotną rolę. Im jest dokładniejszy i 

bardziej zrozumiały, tym Mistrzowie Gry będą więcej wiedzieli i być może zwiększy się 

powodzenie wykonywanej przez ciebie akcji.  

Warto też wspomnieć, że przyjemność gry z osobą, która dokładnie opisuje wykonywane 

przez smoka czynności, jest dużo większa, niż z osobą, która pisze 'po łebkach'. 

 

 
Legenda  

Czarna linia przerywana - granice stad.  

Fioletowa linia przerywana - bariera stworzona przez Naranleę [nie przepuszcza do środka 

smoków mających w sobie krew Równin i złe zamiary wobec Wolnych Stad].  

Ciemnobrązowe nazwy terenów - miejsca dostępne wyłącznie dla smoków górskich.  

Morskie nazwy terenów - miejsca dostępne wyłącznie dla smoków morskich. 
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Dzieje wolnych stad 

ERA DRUGA 

 

Zaraza, podział stad, powstanie nowych i kilka słów o osobach mających sporo zasług dla 

Smoczego Królestwa. 

 

 

 

Szlachetne Światło była matką wspaniałych dzieci, które gdy dorosły stanęły na czele stad. 

To były złote czasy, za rządów dzieci Szlachetnego Światła. Dobre wydarzenia, o których 

wiemy bardzo mało zostały jednak przerwane zarazą, która wybuchła, gdy smoki były u 

szczytu siły. Ich obozy były umocnione, posiadały wielu wspaniałych wojowników, którzy 

gotowi byli oddać życie w imię stada.  

 

Epidemia wybuchła nagle. Nikt dokładnie nie wie, co było tego przyczyną. Niektórzy 

powiadali, że to jakieś ranne zwierze przyniosło ze sobą chorobę i gdy zdychało znajdowało 

się w stadzie roznosząc w tenże sposób chorobę. Inni uważali, że winne były temu jeziora, 

które od pewnego czasu wydawały im się skażone. Jak było naprawdę – pozostaje nam 

tylko zgadywać.  

Walcząc z okropną chorobą atakującą od razu narządy wewnętrzne, smoki jeden po drugim 

padały martwe na ziemię, by już nigdy się nie podnieść.  

 

To były złe czasy, smoki chciały uciekać ze skażonych terenów, lecz nie mogły, gdyż 

rozniosły by chorobę jeszcze dalej powodując większe szkody. Panika ogarnęła wszystkich, 

lecz choroba w końcu się poddała.  

 

Zebrała jednak wielkie żniwo i bardzo niewiele smoków zostało przy życiu. Ze wszystkich 

dzieci Szlachetnego Światła przeżyła tylko Płonąca Gałązka oraz Fioletowa Łuska. To właśnie 

one zdecydowały, iż zbiorą „niedobitki” i założą od nowa stada, by wszystko powoli wróciło 

do harmonii. Płonąca Gałązka stanęła na czele Smoków Lasu, zaś Fioletowa Łuska na czele 

stada Ognia. W końcu udało im się zebrać wszystkie smoki należące do starych stad za 

panowania dzieci Szlachetnego Światła. Niewiele ich zostało, lecz przynajmniej byli znów 

wszyscy razem. Nikt nie miał pojęcia, dlaczego pozwolili młodej wojowniczce oraz jeszcze 

młodszej adeptce stanąć na czele wszystkich smoków, lecz musiały w jakiś sposób poruszyć 

serca innych smoków.  
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Nadszedł czas, gdy Płonąca Gałązka spotkała na stadach Smoków Wolnych Stad intruzów. 

Były to smoki dotychczas im nieznane. Na czele stała Morska Gałązka, która pomimo próśb 

czy gróźb Płonącej Gałązki nie chciała opuścić Smoczej Krainy.  

 

Płonąca Gałązka raz po raz opuszczała rodzinne strony, by rozmówić się z błękitną 

smoczycą. Lecz bez większych rezultatów, bowiem tamta zaparła się i nie chciała ustąpić.  

Powstał długi, niemający końca konflikt, żadna ze stron nie chciała ustąpić, przez to 

powstało wiele wydarzeń, przez co cały czas zgrzytało między smokami. Nie obyło się też 

bez następstw.  

 

Wtedy także nastąpiły bardzo przedziwne wydarzenia. Młoda smoczyca będąca jeszcze 

adeptką Srebrzysta Gałązka udała się z delegacją do Fioletowej Łuski, która w między czasie 

awansowała na wojownika i przyjęła imię Fioletowookiej i rozmówiła się z nią.  

Srebrzysta Gałązka wraz z siostrą Płonącej Gałązki zorganizowały spotkanie na Okrągłych 

Skałach, gdzie przybyć miała sama, we własnej osobie, Płonąca Gałązka, oraz Morska 

Gałązka. Udało im się dojść do porozumienia i połączyć stada, by razem mogły żyć w 

zgodzie, w Smoczej Krainie.  

 

Dzięki temu na Smoczej Ziemi zamieszkiwały Smoki Lasu, Ognia, Wody, Wiatru oraz Energii. 

Przywódczynią Ognia została Fioletowooka, Płonąca Gałązka przyjęła imię Wschodzącej 

Gwiazdy i dołączyła do Proroków, by stać się Starszym Prorokiem (później Najwyższym 

Mędrcem) i służyć wszystkim smokom. Przywódczynią Lasu została Lśniący Szpon, Wody – 

Morska Gałązka, a Energii – Astral. Wiatr zaś nie istniał zbyt długo, bowiem przywódczyni, 

którą była Srebrzysta Gałązka, uznała, iż istnieje za dużo stad, przez to stała się zwyczajną 

adeptką Ognia i przyjęła imię Srebrzysta Łuska, jak nakazywało prawo smoków. Jej matką 

została Szafirowa Łuska, która awansowała na wojownika, przyjęła imię Szafirowej Mgły i 

została zastępczynią Ognia.  

 

Minęło wiele spokojnych księżyców i nad Smoczą Ziemią nareszcie zawisł spokój, które 

jednak musiał być przerwany następującymi wydarzeniami…  

 

Do Smoków Wody dołączyło zabłąkane pisklę – Saphira, która nie miała matki. Jednak po 

pewnym czasie uznała, iż woli dołączyć do Lasu i opuściła tereny Smoków Wody. O tym, co 

działo się potem nie wiemy prawdy, lecz Saphira opowiadała, iż Morska Gałązka przegoniła 

ją z terenów Smoków Wolnych Stad, z zazdrości, iż ta wolała inne stado od jej samego. W 

wyniku kłótni Morska Gałązka, okrzyknięta „złą”, opuściła terytoria smoków i ruszyła na 

poszukiwanie lepszego świata.  
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W Smokach Wody pozostała Noc, Śmiertelna Noc oraz Rian. Wschodząca Gwiazda uznała, iż 

należy niezwłocznie zlikwidować Stado Wody. Młode smoczyce zostały zabrane do Smoków 

Lasu, by tam pośpiesznie przeszły nauki. Noc, która awansowała na adeptkę i przybrała imię 

Nocnej Łuski, by następnie stać się Białą Nocą, przywódczynią Smoków Wiatru. Dołączyły 

tam również dwie pozostałe smoczyce, które dotychczas znajdowały się w Wodzie. Rian 

przybrała imię Księżycowej Mgły i została zastępczynią Białej Nocy. Śmiertelna Noc została 

Demonem Śmierci, wojowniczką Wiatru.  

 

Po pewnym czasie postało jeszcze Stado Nocy, które wpierw miało się nazywać Stadem 

Lodu, lecz przywódca stwierdził, iż było zbyt podobne do nazwy hańbiącego stada – 

smoków Wody.  

W między czasie Astral bez żadnego słowa opuścił tereny Smoków Wolnych Stad, 

pozostawiając swoje stado bez opieki, które po pewnym czasie również znalazło swój 

koniec, by już nigdy nie wrócić.  

 

W stadach co rusz pojawiały się nowe smoki, stare odchodziły, bądź zostawały – zależnie od 

tego, czy podobało im się w Smoczej Krainie. Fioletowooka, jedyna pozostała przy życiu 

siostra Wschodzącej Gwiazdy (która w międzyczasie ponownie zmieniła imię na Wirującą 

Gwiazdę), dołączyła do Proroków, by pomóc siostrze w rządzeniu Smokami Wolnych Stad, 

również Srebrzysta Mogiła (dawna Srebrzysta Łuska) dołączyła do sióstr, a przywódczynią 

Ognia została Szafirowa Mgła.  

 

Tak kończy się pierwszy okres naszych dziejów.  

Zatem przejdziemy do następnego – bardziej burzliwego, budzącego wiele kontrowersji. 

 

 

ERA TRZECIA 

 

Przeciwnicy, Smoki Światła i pierwsza przeprowadzka. 

 

 

Nadszedł czas, gdy sielankowe życie dobiegło końca. Wirująca Gwiazda ponownie zmieniła 

imię, by stać się Wieczorną Gwiazdą, wraz ze swoją siostrą wyruszyła na tereny, które 

dotychczas nie zostały zbadane. Spotkanie ze Smokami Równin, które zamieszkiwały tamte 

tereny było dosyć kłopotliwe, lecz udało im się dojść do przymierza, by zaniechać wojen. 

Smoki Wolnych Stad do wszystkich były usposobione pokojowo, nie chciały mieć wrogów.  
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Lecz los chciał inaczej. Po pewnym czasie Smoki Równin zbuntowały się i po raz pierwszy 

zaatakowały.  

 

Burzowy Powiew tymczasem założyła swoje własne stado. Stado Światła.  

Życie mijało powoli, smoki żyły w dostatku, od czasu do czasu musiały chronić się przed 

napadami Smoków Równin. Nadszedł jednak czas, gdy Wieczna Gwiazda (bo znów zmieniła 

imię) została zamordowana przez przywódcę Smoków Równin – Wiecznego Cierpienia.  

 

Miejsce Najwyższego Mędrca przypadło Fioletowookiej. Niestety smocza nie pozostała na 

nim długo, zmuszona została do odejścia ze Smoczych Krain, a Mędrcem została Szafirowa 

Mgła.  

 

O czasach, które nastąpiły potem mówi się, że były czarnymi, iż nad Smokami Wolnych Stad 

zawisła czarna, groźna chmura. Smoki masowo odchodziły by przejść do innych, wrogich 

stad. I wtedy wybuchł pożar. Podpaliwszy tereny, na których żyły smoki, nie nadawały się 

już do niczego. Smokom pozostała tylko ucieczka, by znaleźć inne miejsca, gdzie mogą się 

osiedlić, by na nowo naprawić błędy, które popełniały. Nikt nie widział sensu, by zostać na 

terenach, które nie nadawały się już do niczego. Rzeki i jeziora zostały zatrute, popiół dostał 

się do wodopojów, drzewa dające schronienie smokom przestały być już drzewami, szczerze 

mówiąc niewiele przetrwało po okropnym pożarze, którego pomimo starań smoków nie 

udało się ugasić. Powoli dogasł sam, lecz tereny nie nadawały się już do niczego.  

 

Nastąpiła przeprowadzka. Większość smoków nawet nie zdążyło zabrać się za uciekającymi, 

do dnia dzisiejszego poszukuje się tych, którzy kiedyś tworzyli zgraną społeczność. W końcu 

udało się smokom odnaleźć niezamieszkane tereny, na których mogły się na nowo 

zakwaterować. Szafirowa Gwiazda jednak odeszła. Nikt nie znał powodu jej decyzji, lecz 

uszanowali ją – Szafirowa Mgła wiele zrobiła dla smoków i tak, więc pretensji zbyt wielkich 

nie miał raczej nikt.  

 

Tereny były dobre, lecz zbyt małe, toteż smoki podzieliły się na trzy stada: Smoków Wody 

(następnie nazwa zmieniła się na Smoki Burzy), Smoki Ziemi (następnie Lasu) oraz Smoki 

Ognia.  

 

Srebrzysta Mogiła próbowała zaprowadzić porządek w nowej krainie, lecz bez pozytywnych 

skutków. Była na to zbyt słaba, cała przeprowadzka wyprowadziła ją z równowagi, lecz 

mimo wszystko chciała doprowadzić to miejsce do porządku, bo wybuchł niekontrolowany 
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chaos. Musiała opuścić Smoczą Krainę aż dwa razy, by uporządkować wszystko w swoim 

umyśle.  

Podczas jednej z wypraw natknęła się na Morską Gałązkę, która zapragnęła wrócić do 

Smoczego Królestwa pod nowym imieniem – Nadzieja Rodów. Smoczyca nie została miło 

przyjęta, ale przynajmniej większość zaakceptowała jej obecność.  

 

Tereny mimo wszystko były zbyt małe i trzy smoczyce: Srebrzysta Mogiła, Czarny Ogień oraz 

Kruczy Cień (tudzież Kruczy Płomień, będąc przywódcą) postanowiły znaleźć nowe miejsce i 

przed kolejną przeprowadzką doprowadzić je do porządku. Zmagania smoczyc obserwowała 

z góry Wieczna Gwiazda i od czasu do czasu wspierała ich w tym zmaganiu.  

 

W końcu nastąpiła przeprowadzka – tak bardzo potrzebna smokom. Wszyscy mieli nadzieję, 

że uda im się tchnąć nowe życie w krainę, którą chcieli przemienić w swoją własną.  

 

Dalsze losy smoków znane będą w przyszłości. Jednak minęło jeszcze wiele księżyców, nim 

Wolne Stada ujrzały czasy pokoju. 

 

 

ERA CZWARTA 

 

Nowy porządek i zagłada 

 

 

Czasy panowania Czarnej Gwiazdy, wcześniej Czarnego Ognia, były dość krótkie. Smocza 

Kraina nie liczyła wielu członków, dodatkowo jej członkowie często opowiadali się po 

różnych stronach, w ten sposób przyczyniając się do rozłamu. Przyczyną tego była obecność 

Wiecznej Gwiazdy. Szczęściem było, że smoczyce młodsze od niej, pełne energii i zapału, 

powróciły na tereny Wolnych Stad i wzięły się za ich odbudowę, już bez Wiecznej Gwiazdy.  

 

Ustalono w końcu nowy porządek. Odtąd zaczęła się Trzecia Era Wolnych Stad.  

Najwyższym Mędrcem została Krucza Gwiazda, wcześniej Kruczy Cień, Kruczy Płomień. 

Stanowisko jej zastępcy obrała Szmaragdowołuska, dawniej Płonąca Nadzieja, Płomień 

Nadziei. Wysłannikiem była Czarny Pożar, całkiem jeszcze niedawno Czarna Gwiazda. 

Zapomnianym, bo takie miano teraz przyjęli Prorocy, udało się doprowadzić smoczą krainę 

do względnego porządku. Powróciło wielu dawnych jej członków.  

 

Powstały trzy stada; Ognia, Wiatru, Lasu. Tak, jak było na początku, bez Nocy i Światła.  
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Przywódcą Ognia została Śnieżny Płomień, Wiatru - Gwiezdny Wicher, Lasu - Jaśminowa 

Gałązka. Życie toczyło się we względnym spokoju, Wolne Stada nie odczuwały już tak 

boleśnie obecności Równinnych, zażegnano też większość sporów.  

 

Do smoczej krainy wróciła też Wieczna Gwiazda, pod swym starym imieniem - Płonącej 

Gałązki. Po krótkiej naradzie, wybaczeniu i zapomnieniu niektórych spraw, została 

Uzdrowicielem Zapomnianych.  

 

Z tego samego ‘stada’ odeszła Srebrzysta Mogiła. Słuch o niej zaginął. Żałowano, ale żal nic 

nie mógł pomóc. Smoki żyły dalej.  

 

Można było powiedzieć, że Wolne Stada przeżywały kolejny rozkwit. Było dość spokojnie, 

stada rosły w siłę, nic nie zagrażało życiu młodych i starych smoków. Postanowiono, że 

utworzy się kolejne stado, stado dobrze smokom znane - stado Nocy.  

Jego przywódcą został Rubinowy Miecz, a właściwie Rubinowy Mrok. Nadal nic nie 

zwiastowało tragedii.  

 

Wśród Równinnych panowało poruszenie. Nikt nie wiedział, że zbierają się w siłę, nikt nie 

wiedział, że o planach Wolnych Stad donosi im szpieg i zdrajca.  

 

Pierwsze ataki Równinnych nie były silne. Jednak wraz ze zwiększeniem ich częstotliwości 

zachodziło pytanie - co dalej? Smoki Równin znowu stały się najgroźniejszym przeciwnikiem 

smoczej krainy. Coraz częściej z nimi walczono, coraz częściej wcale nie wygrywano. 

Kończyło się na wspólnym wycofywaniu sił.  

 

Nikt nie zauważył, że pewien smok Ognia zdradził swych pobratymców i donosił 

Równinnym. Nikt nie podejrzewałby Płomiennego Cienia...  

 

Wolne Stada toczyły coraz cięższe bitwy z Równinnymi. Smoki traciły wiarę; bogowie nie 

pomagali im, nie pokazywali nawet, że są. Wolne Stada były same, zdane tylko na siebie.  

Aż w końcu nadeszła tragedia. Tragedia, której się nie spodziewano, która miała być 

początkiem końca.  

 

I była.  
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Pod osłoną nocy zaatakowano Wolne Stada. Podpalono tereny, wszystko zasnuwał dym. 

Wieczne Cierpienie, wraz ze swym oddziałem, rozpoczął walkę, do której stanęli wszyscy 

wojownicy Wolnych. Tylko Sekret Pustyni, leśna uzdrowicielka, dostała specjalne zadanie. 

Miała wyprowadzić adeptów i pisklęta do Białej Puszczy, miejsca, które rzekomo było 

chronione przez bogów i jeszcze nie zajęte przez agresorów.  

 

Walka tymczasem przeobraziła się w rzeź, przewaga Równinnych była znacząca. Wieczne 

Cierpienie najpierw dobił Płonącą Gałązkę, ranną już podczas zwiadu, a następnie przy 

pomocy swych poddanych pobawił życia Szmaragdowołuskiej, która, jak się okazało, była 

jego siostrą.  

 

Następna padła Czarny Pożar, zabita przez Okrutnego Szpona. Mglisty Świt, Milknący Szept, 

Dzika Rozkosz.  

 

A potem umarła ostatnia Zapomniana, Krucza Gwiazda. Życia pozbawił jej oczywiście 

Wieczny, odnajdując w zabijaniu Zapomnianych cudowną radość.  

 

Wolne Stada nie miały już żadnych przewodników. Walczyły za siebie, każdy za każdego. 

Równinni jednak wygrali, głównie dzięki przewadze liczebnej, którą zawdzięczali także 

defiasom, demonom, trójwidłoniom i innym stworzeniom, które przekupili.  

W krótkim czasie Wolne Stada upadły.  

 

Ocalała jedynie Sekret Pustyni, wraz z kilkoma pisklakami i adeptami. Równinni nie 

pozbawili ich życia po odnalezieniu, ale wcielili do swego stada. Uzdrowicielka Lasu jednak 

nie miała zamiaru tak łatwo się poddać. Próbowała podburzać Równinnych, przyświecał jej 

jeden cel - ucieczka i odbudowa Wolnych Stad.  

 

Za to została zabita.  

 

Pisklęta i adepci, uratowani z zagłady, wychowywali się w obozie Równinnych. Okazało się, 

że są silni, zdrowi i gotowi walczyć o odzyskanie wolności.  

 

Wieczne Cierpienie umarł, uśmiercony przez bogów chaosu. Próbował bowiem dorównać 

im władzą, ponadto sam obwoływał się bogiem. Jego miejsce zajął Niosący Śmierć, dotąd 

zastępca.  
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Przez kilka pokoleń pozostałości Wolnych Stad nie mogły jednak nic zrobić. Zabijano 

każdego, którego uważano za SWS i który ukończył 50 księżyc. Zostawały więc smoki młode, 

nie mające wielkiego pola manewru.  

 

Dopiero gdy jeden z Równinnych zakochał się w młodziutkiej smoczycy Wolnych Stad, udało 

się wykryć plany wroga. Zastygły Jad, który zdradził swych braci, pomógł Wolnym Stadom w 

ucieczce. Potomkowie, którzy nie zaznali wolnego życia, nagle znaleźli się na nowych 

terenach. Sami, bez wyraźnego przewodnika, bez znajomości terenu, z zagrożeniem 

Równinnych i tylko jednym celem.  

 

Odbudowaniem Wolnych Stad.  

 

Od czasu wielkiej ucieczki na nowe tereny potomków Wolnych Stad zaczęła się Piąta Era. 

 

 

 

ERA PIĄTA 

 

Powrót Najstarszych. 

 

 

Smoki Wolnych Stad poczęły ginąć masowo. Tereny gdzie żyły i mieszkały nawiedziła 

straszliwa epidemia śmiertelnej odmiany Czarciej Grypy. Potężne i silne smoki zaczęły nagle 

padać jeden po drugim jak słabowite muchy. Śmierć i rozpacz górowały nad terenami 

Wolnych Stad. Coraz mniej smoków, coraz więcej śmierci. Zapomniani nic nie mogli na to 

poradzić, najszczersze ich modły nie dawały żadnych rezultatów. Dolina pustoszała. Śmierć 

w końcu dopadła i samych Wybrańców bogów.  

 

Mgliste Wspomnienie zachorował jako pierwszy, zaraz po nim Śniąca Gwiazda. Oboje 

wkrótce zmarli w straszliwych męczarniach. Kraina pozostała bez jakiejkolwiek opieki, gdyż 

Zdradliwe Serce jeszcze przed tragiczną śmiercią Najwyższego Mędrca oraz Wysłannika 

opuściła Smoki Wolnych Stad. Wybrała życie wśród Smoków Równin, które, według niej, 

było lepsze. Oni przyjęli ją z wielką chęcią. Swoją siłą, zdecydowaniem i okrucieństwem 

objęła wkrótce władzę wśród Równinnych, wiążąc się z Przywódcą, Niosącym Śmierć, a tym 

samym skazując jego byłą partnerkę, Biegnący Wicher, na śmierć. Wspinała się ku chwale 

szanowana przez Równinnych, a znienawidzona przez Wolne Stada, będąca od tamtego 

czasu najnędzniejszym zdrajcą.  
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Po stracie wszystkich Zapomnianych smoki nie potrafiły się znów podnieść. Ci co przeżyli 

pochowali się do najciemniejszych dziur, by tam oczekując niechybnej śmierci w całkowitej 

samotności. Smoki Wolnych Stad ponownie zniknęły z powierzchni ziemi na okres 

trzydziestu księżyców.  

 

Lecz czy to magia, czy cud bogów się stał?  

W Dolinie pojawiły się dwie tajemnicze istoty. Nikt o tym przybyciu nie wiedział. 

Majestatyczni i jakże już starzy Jastrzębi Pazur oraz Rdzawy Kieł. Nie były to żadne zjawy, 

żadne duchy, ale prawdziwe, silne smoki z krwi i kości. Dwa jedyne smoki na świecie, które 

żyły jeszcze przed Zagładą i ją przeżyły ją zjawiając się na nowych terenach Smoków 

Wolnych Stad.  

Swoim doświadczeniem i umiejętnościami podnieśli osłabione psychiczne smoki, dając im 

nadzieję na życie. Jastrzębi Pazur, jako świetny Uzdrowiciel, wyeliminowała całkowicie 

Czarcią Grypę nie dając jej najmniejszych szans. Wraz z potężną magią Rdzawego Kła 

stworzyła skuteczny medykament zapobiegający śmiertelnej chorobie, by ta nigdy już nie 

zawitała w Dolinie i nie zdziesiątkowała ponownie Wolnych Stad. Odtąd każde pisklę jest 

osobiście naznaczone przez dwójkę starych smoków.  

 

Dzięki nim nastąpił ponowny rozkwit Wolnych Stad. Młode smoki powychodziły z ukrycia by 

ujrzeć nową przyszłość. Przyszłość, która wcale nie będzie musiała być pisana smoczą krwią i 

cierpieniem… Lata świetności wciąż mogą osiągnąć zjednoczeniem i ciężką, oddaną pracą…  

 

Kilka księżyców później, po dziwacznym pojawieniu się zaginionej córki Jastrzębiego Pazura, 

zwanej Płonącą Gałązką, zauważono brak Zapomnianych... Na początku zapach, który 

docierał do stad stawał się mniej intensywny, ale smoki nie przywiązywały do tego wagi. 

Jakiś czas później Płonąca Gałązka, odwiedzając legowisko matki, zastała je puste. Czekała i 

czekała, ale Najstarsza nie przybywała. Sfrustrowana i trochę wystraszona Płonąca 

przeszukała legowisko, znajdując na jednej ze skał wryty napis:  

Wierzymy, że dacie radę.. 

 

I tak Zapomnieni zostali zapomnieni... 

 

 

ERA SZÓSTA 

 

Przybycie stada Ziemi, pierwsza wojna i przybycie Naranlei oraz dwa poważne zagrożenia z 

zewnątrz 
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Jakiś czas po odejściu Zapomnianych, kiedy przywódcą Wody była Zwiastun Zemsty, a 

przywódcą Ognia Skrzydło Ciemności, na tereny Wolnych Stad przybyła grupa smoków pod 

dowództwem Nefrytowej Pieśni. Twierdzili oni, że byli potomkami jednego z najstarszych 

stad, stada Lasu, ale postanowili obrać miano smoków Ziemi.  

Osiedlili się na wschodnich terenach, które przynajmniej według nich dotąd nie należały do 

nikogo. Ale właśnie te tereny stały się źródłem spięć między stadami i tak stado Wody, 

które w międzyczasie zmieniło przywódcę na smoczycę o złowrogim imieniu Zbrodniarz 

Uczuć, wiedzione pragnieniem zemsty na nowych za obrażenie ich dawnej przywódczyni, 

wyzwało Ziemię na wojnę.  

 

Jednak nie przewidzieli tego, że stado Ognia opowie się po stronie Ziemi. Ogień, 

przewodzony wtedy przez Zachłanną Czerń, smoczycę z Ziemi, czuł się związany z Ziemią, 

która pomagała mu podczas ich kryzysu. I tak więc dwa stada walczyły przeciwko tyranowi. 

Stado Wody zostało pokonane, a Zbrodniarz Uczuć zabita, tym samym znikło odczuwane 

przez wszystkich zagrożenie.  

 

Pokój nie trwał długo. Kiedy to w stadach raz jeszcze zmieniło się przywództwo (Ziemia: 

Pierzasta Łapa, Woda: Krwawa Łza, Ogień: Karmazynowy Gniew), na terenach zaczęły 

pojawiać się dziwne zjawiska. Smocze ślady, porzucone łuski, dziwne zapachy... To wszystko 

zwiastowało powrót dawnych wrogów Wolnych Stad, uosobienia tego wszystkiego, czym 

Wolne Stada nie były. Na nieszczęście przywódcy Ognia i Wody uznali, że będą 

współpracować ze Smokami Równin, w ten sposób być może gwarantując przeżycie swoim 

podkomendnym.  

 

Wolne stada zostały wystawione na ciężką próbę. Równinni, wrogowie ich przodków, 

przybyli na ich obecne tereny. Walka z nimi była ciężka, a spotkania samotnego smoka, 

który niczego nieświadomy zdradził, że jest Czarodziejem, kończyła się natychmiastową 

śmiercią. Bezwzględne potwory. Czerpały przyjemność z samego zabijania. Uzdrowiciele i 

Czarodzieje byli dla nich niepotrzebni. Jeśli smok nie jest w stanie walczyć, nie może być 

Równinnym. Więc się go zabije. Prawo pięści. Prawo pazura.  

 

Jednak wolne stada nie pozostały same. Bogowie im pomogli. To wówczas powrócili 

Prorocy. Smoki, które kontaktowały się z bogami, aby pomóc innym. To dzięki nim wolne 

stada miały pewność, że bogowie ich nie opuścili, że wciąż nad nimi czuwają. Pierwszym z 

nich był Posłaniec Gwiazd, dawny Przywódca jednego ze Stad. Został wybrany przez bogów, 

aby głosić ich słowa i prawdy. I pomagać. Jednak nie był jedynym. Drugi prorok pojawił się 
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wkrótce potem. Ale jego pojawieniu się towarzyszyło inne, bardzo ważne wydarzenie. Jeden 

z bogów zstąpił na ziemię. Tak właściwie to bogini. Patronka magii, Naranlea. Przybyła ona, 

aby pomóc swym dzieciom, swoim podopiecznym w walce z nieprzyjacielem. Drugim 

prorokiem okazała się być Białe Serce, Łowczyni, która zaginęła. Ale bogini ją odnalazła. I 

przywróciła wolnym stadom.  

 

Jednak działania bogini nie ograniczyły się tylko do tego. Zadbała o to, aby jej podopieczni 

byli bezpieczni i nie musieli się obawiać Równinnych. Przy pomocy potężnych Czarodziei i 

ducha dawnej Uzdrowicielki, Natchnionej Myśli, stworzyła barierę, która chroni te tereny 

przed wtargnięciem Równinnych. Wówczas także powstało kolejne Stado. Stado Wiatru. 

Stworzyła je trójka Równinnych, którzy nie chcieli żyć tak, jak ich przodkowie. Naranlea 

wzięła po kawałku terenów od Wody i Ognia i wraz z Wyspą Kła podarowała je tej trójce. 

Pod przywództwem Serca Wiatru, Uzdrowicielki i Łowczyni Stado to rosło w siłę i starało się 

dopasować do życia, jakie wiodły pozostałe Stada.  

 

I tak rozpoczął się kolejny rozdział w historii wolnych stad. Jednak obecność bogini jako 

fioletowołuskiej smoczycy nie była wieczna. A szkoda, bowiem dopóki bogini była obecna, 

smoki nie umierały w wyniku zadanych im ran. Jednak gady nie wiedziały, kiedy bogini 

odejdzie. Przekonały się o tym, gdy na arenie zmarł Mistyczny Zew, syn Lamentu Upadłych i 

Przywódczyni Ziemi. Wówczas smoki dostały jasny sygnał. Koniec z taryfą ulgową. Czas 

zadbać o siebie.  

 

Naranlea przed swym odejściem zostawiła jeszcze jeden prezent Wolnym - przesunęła 

południową część Bariery, by zwiększyć ziemie. To był wyścig, kto pierwszy spatroluje te 

tereny i do kogo będą one teraz należeć. Wygrało Stado Wody, które od tamtego dnia 

zaczęło zajmować największe ziemie ze wszystkich.  

 

Niedługo po tym wydarzeniu, znów zaczęło się dziać coś niedobrego. Kamienie, znajdywane 

na polowaniach, stawały się potworami. Nazywano je Żywiołakami. Były potężne i niejeden 

smok ucierpiał po tym, gdy natrafił na z pozoru niewinną błyskotkę. Nie trwało to wcale 

krótko i Wolni przekonali się całkiem szybko, że każdy kamień szlachetny się liczył, bo nie 

było takiego, o który nie trzeba by było stoczyć boju. Co gorsza, nie skończyło się na samym 

utrudnianiu zdobywania cennych błyskotek. Nie minęło wiele czasu, a z pozoru chwilowe 

trudności zmieniły się w prawdziwe, poważne zagrożenie - Żywiołaki wyruszyły na Obóz 

Wody. Nawet to duże Stado same w sobie nie było w stanie powstrzymać tak silnej armii 

drapieżców. Pozostałe trzy grupy nie zostawiły jednak towarzyszy wielu ciężkich chwil 

samym sobie. Wszystkie cztery Stada wyruszyły ku terenom Wody, by łapa w łapę, skrzydło 
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w skrzydło, ogon w ogon stoczyć tę bitwę. Nikt nie uznał, że jest to tylko i wyłącznie 

problem Stada Wody. Każdy Wolny wierzył, że wojna z Żywiołakami jest sprawą dotyczącą 

całej czwórki Stad. Walki trwały długo, a że przeciwnicy do słabych nie należeli - były 

niezwykle zacięte. W końcu jednak Wolni wspólnymi siłami pokonali wrogów, wypędzając 

ich na zawsze ze swojego domu. Pokazali, że potęga czterech zjednoczonych Stad pokona 

wszystko...  

 

Znów w Stadach zapanował pokój. Nikt się o nic nie martwił, a tymczasem w Ziemi zaczął 

rosnąć smok, który przez wiele księżyców został zapamiętany. Imię jego - Codardo. Z krwi 

pół Ziemny i pół Ognisty. Młodzieniec miał wielkie ambicje. Jego marzeniem było przejęcie 

władzy nie tylko w swoim własnym Stadzie, lecz we wszystkich czterech. Pragnął być 

Dyktatorem, przed którym uklękną wszystkie smoki. Pragnienia jednak nie zawsze idą w 

parze z charakterem - młodzieniec był strasznie tchórzliwy i leniwy. Niejeden raz był 

upominany przez Przywódczynię, Urodzajną Ziemię, że powinien wziąć się do nauki i że 

może kiedyś dzięki swym zdolnością stanie się na prawdę Zastępcą, a potem też Przywódcą 

Stada. Codardo nie chciał jednak słuchać, był uparty. Któregoś dnia zwołano zebranie, na 

którym odbyło się wyjątkowe głosowanie spowodowane zniknięciem Urodzajnej i 

koniecznością wybrania nowego Przywódcy - kandydatami byli Lament Upadłych i 

tchórzliwe Pisklę. Nikt nie wziął na poważnie Codardo, nie otrzymał on nawet jednego 

głosu, a Ziemia Upadłych kazała mu wziąć się do nauk. Nie posłuchał, został wygnany ze 

Stada. Bynajmniej nie zaprzestał przez to wydarzenie marzyć o staniu się przyszłym 

Dyktatorem Wolnych Stad. Zapragnął tego jeszcze bardziej. Z nieznaną nikomu samicą miał 

syna - Sóleya. Żywili ich Łowcy Stad, ale Przywódcy mieli tego dosyć i zwołali Zebranie w 

sprawie obu bezstadnych. Wydali ultimatum - albo Codardo przyłączy się do któregoś Stada 

i zacznie się uczyć, albo czeka go kara. Nie zgodził się, więc poprowadzono jego egzekucję. 

Sóley dołączył do Wody.  

 

Niedługo po tym wydarzeniu, Prorocy znów zwołali Wolnych na Skały Pokoju. Tym razem 

nie chodziło im jednak o Spotkanie - na to było jeszcze zbyt wcześnie. Ich celem było 

pożegnanie obecnych, bo nadszedł czas, by obaj wybrani przez Naranleę przed księżycami 

boscy słudzy ulecieli do gwiazd i złączyli się z przyjaciółmi i rodzinami, którzy już dawno 

opuścili te ziemie. Wolni mieli pozostać sami do czasu, aż nie wybrany zostanie kolejny 

Prorok niosący im pomoc na każdym kroku. Po smutnym pożegnaniu oba smoki, biały i 

czerwony, wznieśli się skrzydło w skrzydło w niebo, zostawiając za sobą żywych Wolnych, 

którym nieśli pomoc. Ich odejście zakończyło pewien etap w życiu smoków - czekały ich 

nowe perspektywy, tylko jednostki znały pochodzenie Bariery, a coraz mniej smoków 

pamiętało czasy, gdy Naranlea była wśród Wolnych. Zaczynała się nowa era...  
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ERA SIÓDMA 

 

Elfy i czas Tarrama 

 

Po odejściu Posłańca Gwiazd i Białego Serca, wolni nie posiadali żadnego proroka wśród 

nich, musieli sobie jednak radzić. Na szczęście żadna zaraza nie nawiedziła ich w tym 

niepewnym okresie, a bogowie szybko zdecydowali, kto powinien być ich nowym 

łącznikiem z żywymi - wybór ich padł na Wojenną Pieśń, Zastępczynię Wody. Smoczyca 

musiała opuścić swoje Stado dla dobra wszystkich czterech i zamieszkała na Terenach 

Wspólnych, przyjmując miano Wojennej Gwiazdy. Zdawać się mogło, że niebezpieczne, 

pełne strachu i niepewności dni minęły bezpowrotnie i od teraz wszystko już będzie w 

najlepszym porządku.  

 

Elfy - oto, co nawiedziło Wolne Stada. Niczym plaga, ta uważana za szlachetną rasa, 

rozpanoszyła się po całym obszarze zamieszkiwanym przez smoki. Nie było chyba nikogo, 

kto nie natknął się na nie podczas polowań - nawet młodzi Adepci podczas swych 

pierwszych łowów musieli uważać, by nie stanąć na pułapce. Zwykle były to doły, czasem 

trafiały się pętle, a nieraz zdarzyło się, że smok natknął się na dwunożnego ssaka, który 

celował w gada z łuku. Niektóre uciekały, inne agresywnie podchodziły do uskrzydlonych, 

ale nikt nigdy nie dowiedział się, czemu tak się zachowywali, co robili na Wolnych ziemiach i 

czemu tak nagle zniknęli - niczym koszmar, który kończy się zaraz po przebudzeniu. Nikt nie 

ucierpiał od spotkania z elfem, ale nie było smoka, który w owym czasie nie zapytał: 

dlaczego?  

 

Znów było spokojnie, lecz Wolni nie mieli co liczyć na odpoczynek od problemów. Niektórzy 

wciąż oglądali się podejrzliwie za elfami, a nowe zagrożenie narodziło się w Stadzie Ziemi. 

Grupa smoków wyruszyła na misję, ale nie wszyscy wrócili - a przynajmniej jeden z nich nie 

wrócił jako ten sam osobnik. Hebanowy Oprawca, Wojownik, został zabity przez Kapłana 

Tarrama, bo czym Bóg Śmierci zajął jego ciało i umysł, stając wśród żywych. Początkowo 

niewielu cokolwiek podejrzewało, a już zdecydowanie nie smoki Ognia, Wiatru i Wody, 

które nie zauważyły przemiany Ziemnego. Dopiero, gdy Wojenna Gwiazda zapadła w 

wieczny sen, a niebo zakryło się szarymi chmurami, Wolni uświadomili sobie, że być może 

stoją teraz przed większym niebezpieczeństwem niż kiedykolwiek ktokolwiek przedtem. Ci, 

którzy wiedzieli cokolwiek o Równinnych, wiedzieli że nawet oni są lepsi od Pana Śmierci, 

który bezwstydnie zaczął okazywać swoją potęgę.  
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Najboleśniej pierwsze chwile zjawienia się Tarrama odczuwały smoki polujące. Nieraz Łowcy 

gonili całe stada zwierząt wielkości krowy, by po upolowaniu okazało się, że ich wszelkie 

wysiłki poszły na marne - zwierzyna rozkładała się, gniła, chociaż jeszcze parę chwil temu 

uciekała lub pasła się spokojnie. Nie było to zdecydowanie miłe odkrycie, zapanował głód. O 

ile wcześniej zdarzało się, że brakowało tylko zwierzyny lub tylko kamieni szlachetnych, to 

teraz zabrakło wszystkiego. Smoki głodowały, nawet w Świątyni nie mieli jak wymienić 

kamień na mięso, bo błyskotki były niedostrzegalne dla polujących przez panujący mrok. 

Ten, kto zdobył cokolwiek, szybko zwykle tracił wszystko na nakarmienie braci i sióstr.  

 

W końcu, pewnego księżyca, wszystkie łowy zaczęły iść lepiej. Zwierzęta-zombie zniknęły. 

Nie było jednak powodów do radości, bo jedyne, co się zmieniło to to, że Wolni nie umierali 

z głodu. Mrok panował dalej, przyprowadzając niektórych o szaleństwo. Niejeden smok 

popełnił samobójstwo, kilka popadło w szaleństwo, a w Stadzie Ziemi i Ognia Tarram zaczął 

rozsiewać nasienie zła. Przekonywał pierw Przywódców, a potem resztę smoków, że to on 

zostanie zwycięzcą i powinni do niego dołączyć, jeśli nie chcą ponieść konsekwencji. 

Najmocniej zdecydowanie wpłynął na Ziemię. Wiatr i Woda nie uległy jego szantażom, nie 

ważne jak próbował.  

 

Tarram mimo tej drobnej klęski rządził się, jakby Wolne Stada były jego królestwem, a kto 

ośmielił mu się sprzeciwić - ginął lub zostawał okaleczony. Bogowie nie odpowiadali na 

błagania wiernych, opuścili Wolnych tak jak Wolni opuścili ich. Nie widziano nadziei, 

zapomniano zupełnie o czasach, gdy Stada były zdane same na siebie w starciu z o wiele 

liczniejszymi wrogami, ale gdy zdawało się już, że smoki na zawsze pozostaną pod tymi 

szarymi chmurami i z Bogiem śmiejącym się z ich słabości, Gorejąca Ziemia zwołała 

wszystkich do wspólnej walki przeciw Tarramowi. Wtedy wszystkie smoki, małe i duże, stare 

i młode, złączyły się w jedną wielką grupę przeciwko wrogowi, który od ponad Obrotu 

bezczelnie panoszył się po ich terenach. Wynik walki nie był jednak jeszcze przesądzony... 

 

Era Nieśmiertelnych    

ERA PIERWSZA 

 

Bogowie, ich czyny i tworzenie się świata 
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O stworzeniu smoczego rodu 

 

 

Z miłości Wielkiej Piaszczystej Doliny, którym kiedyś był ten padół i Nieba zrodził się 

Immanor-Kamma.  

Ojciec okraczył go złotym pancerzem, a matka niezwykłym spojrzeniem. Wuj, Wulkan z 

otchłani czerpiący ogień natomiast, nie chcąc być gorszym rzekł:  

"Przed Ogniem ucieka wszelkie żywe  

Byś nigdy nie ugiął karku" 

 

 

I oddał mu cząstkę siebie. Odtąd Immanor-Kamma, to znaczy Potężny i Wytrzymały posiadł  

zdolność rozporządzania ogniem, na życzenie.  

 

Szedł dnia pewnego Immanor wzdłuż granic i rozważał swą moc. Pycha, rozpierająca piersi  

rozerwała go na dwa. I tak powstał Kammanor, brat Immanora, a że była noc, łuski jego  

przybrały granatowy kolor. choć gesty ich były bliźniacze, nie byli jednym. Potężny, stał  

się dobrotliwym, brat jego Silny złośliwym.  

Nimfa Woda, pani Gasząca Pragnienia umiłowała się nad braćmi i ich samotnością. Ze swych  

objęć wypuściła duchy dawno zaklęte, które przyjęły postacie na kształt dwóch braci. Był to  

Valanyan, cierpliwy i wytrwały niczym fale uderzające o brzeg i Viliar, zdradliwy jak  

nurt rzeki. A że, ze związku Immanora z Księżycem na świat z łuny dysku spłynęła Naranlea i  

rozpoczął się czas gdy bracia na łuski swe wilcze skóry przywdziali. Naranlea, roztropną  

będąc, nie uległa zalotom żadnego. Gdy tamci w gniewie tonęli, przyszedł Immanor, który 

już  

wtedy potężnym był i nakazał spokój. Gdy nie posłuchali go, rzekł  

"Nie posłuchaliście mnie  

I biada wam za to  

Dzień przykrzycie swym gniewem  

Noc pozostanie spokojem" 

 

 

I od tego czasu, jedynie Słońce mogło ogrzać ich cielska. Zimna krew, usypiała jaszczury i  

tak Immanor miał spokój.  

Bracia jego, źli, że tak ich ukarał, postanowili się zemścić.  

I pojawił się ten zwany Tarramem. Obiecał im, że potrafi brata ich, Immanora pozbawić 

życia.  
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Jednak za przysługę pragnie wdzięczności i wynagrodzenia. Ci nie pomyśleli i się zgodzili.  

 

Umowa została potwierdzona, stawił się Tarram przed Immanorem i starli się obaj. W 

potyczce  

Immanor padł, Tarram więc, w euforii pozostawił go na łaskę Słońca. Tak wypełniła się  

przysięga braci, Tarram pozostał wśród nich i odtąd jego imię znaczyło Śmierć. Ale Immanor  

powstał, a tamten o tym nie wiedział, bo Potężny pozostawił ciało.  

 

Nad ciałem Immanora, płakało Niebo, matka jego i z łez jej, które padły na jego cielsko 

powstały nowe smoki, każdy na podobieństwo. Pierwsi najpotężniejsi, przejmując najwięcej 

z  

łaski swego ojca równi byli jego bracią. Ci co wyszli później, zwani zostali Duchami-  

cząstkami. Ci nie byli godni, wśród pierwszych przebywać dlatego są niżsi.  

Ale po Duchach powstali jeszcze inni, a było ich tyle co łez przez Matkę Potężnego  

uronionych. I na nich swe plony zbierał Tarram, by nie stali się jak i on.  

 

 

O stad powstaniu 

 

 

Rozwijał się ród smoczy na ziemiach pustynnych i było ich coraz więcej na terenach po 

horyzont płaskich, osypanych piachem.  

Choć jaszczury wielbiące słońce uważały je za swą matkę, to rosło ich niezadowolenie.  

I tak rozłamała się smocza linia na dwa, wśród nich byli bowiem ci których słońce 

błogosławiło i ci, którzy go nie znosili. Tamci zostali nazwani Nocnymi i odeszli wielbiąc Noc 

którą za rodzicielkę uważali, tak, że słuch o nich zaginął. Pozostali pierwsi, ale gdy przejrzeli 

stwierdzili, że nie dla nich łono piaszczystego Ojca. Widząc to Immanor przemówił:  

"Skoro źle wam tu,  

idźcie jak cztery końce ma ta pustynia  

i pomiędzy nimi cztery krańce ma świat  

szukając lepszego,  

jednak Ci co odejdą, wrócić tu nie będą mogli" 

 

 

 

I zostali nieliczni. Zwani Ognistymi, gdyż żyli w ogniu słonecznym u stóp gór żarem 

plujących.  
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Reszta rozeszła się.  

 

Dnia tego Nytba przechadzała się wśród nich i tam gdzie postawiła łapę powstała wstążka 

wodą życiodajną wypełniona. Widząc to, smoki smukłe uraczone błękitem Nieba odbitego 

w tafli obrać miejsce to na swój dom. Widząc to, Nytba co aparycję wielbiła obdarowała je 

łuskami koloru swojego, by ją bardziej, a nie Immanora przypominały. I tak nazwano 

białołuskich Wodnymi, gdyż wśród wody czuli się najlepiej, a charakter ich przypominał nurt 

rzeki.  

 

Reszta szła dalej, szukając swojego. I dotarli na równiny zielone, gdzie drzewa okazale 

szumiały dumnie. I tam zostało kilku, uraczonych bogactwem świata. Zachwytem 

wypełniając piersi, sycili wzrok swój i cielska zielonym bogactwem, i zostali nazwani 

Leśnymi, bo w lasach żyli. Ci byli spokojni, ustatkowani i trwali, niczym potężne dęby. Wśród 

nich, byli i tacy, co stąpając po glebie miłowali ją bardziej niż inni i chociaż niewiele różnili 

się od leśnych, własne stado stworzyli, nazwane Ziemią jak ich miłość największa.  

 

Ale znaleźli się ci, którym i tu nie odpowiadało, więc szli dalej.  

I znaleźli się na terenach na których jedynie wiatr gościł i tym, co latanie sprawiało 

najwięcej radości. spodobał się ten partner i pozostali nazywając się Wietrznymi, by 

zmiennymi być niczym on. Skrzydła ich, przesycone zimnym oddechem bóstwa przybrały 

barwę na podobieństwo nieba, w którego przestworzach królowali.  

 

Czując, ze muszą iść dalej, ruszyła już nieliczna grupa smoków, tak rożnych z charakteru lecz 

o wielkiej energii i światłości umysłu. Znajdując jaskinie w których znaleźć można było 

niebywałe kryształy, tam osiąść postanowili. I kilku z Świetlnych omamionych długimi 

korytarzami zeszło w dół, gdzie moc świata była skumulowana, nazwano ich smokami 

Energii, gdyż byli najwytrwalsi i najmocniej mamiła ich manna świata 

 

Powstanie magii 
Jest to legenda, a jak wiele legend, otoczona jest warstwami przekręceń, niedopowiedzeń, 

wyolbrzymień i metafor. Niemniej, jak wszystkie historie, zawiera w sobie ziarnko prawdy.  
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Fioletowa smoczyca, córka Immanora, Naranlea, długo przebywała na ziemi. Nie przepadała 

za polowaniem, tym bardziej starała się nie walczyć. Młodziutka smoczyca lubiła za to 

przebywać wśród natury. Znała większość ziół, kwiatów. Mimo rangi wojownika tak 

naprawdę zaledwie parę razy się pojedynkowała. Była, jak widać, smoczycą pokojową.  

 

Podanie mówi, że gdy głód zajrzał w oczy jej małemu stadku, postanowiła się przełamać i 

pójść na polowanie. Długo chodziła po lesie i czaiła się. Wreszcie, gdy znalazła się na skraju 

polany, zauważyła kilka saren. Młode jeszcze, dość małe, ale Naranlea wiedziała, że teraz 

potrzebują każdego kawałka mięsa.  

 

Fioletowa zaczęła się skradać. Powoli, pod wiatr, tak jak jej uczono. Przesuwała się wśród 

wysokiej trawy, starając się ukryć każdy centymetr odróżniającej się kolorem od otoczenia 

skóry. Obserwowała jednocześnie reakcję potencjalnych ofiar.  

 

Gdy była już bardzo blisko, a żadna sarna nie reagowała, zebrała się w sobie i skoczyła, 

uświadamiając sobie jednocześnie, jak bardzo nie cierpi zabijać. Było jednak za późno- 

smoczyca wylądowała prosto na sarnie, przyduszając. Naranlea szybko przecięła pazurami 

jej tętnicę, chcąc skrócić cierpienie. Reszta już zdążyła uciec, widząc potwora.  

 

Fioletowa oceniała wielkość sarny, gdy usłyszała jakiś szmer. Odwróciła się, a tuż za nią stał 

niedźwiedź. Podczas gdy ona była zajęta, on podkradł się niepostrzeżenie, a teraz patrzył na 

nią groźnie wielkimi, bursztynowymi oczami.  

 

Naranlea powstrzymała krzyk. Chciała się rzucić do ucieczki, uświadamiając sobie, że nie 

umie walczyć; zawsze, podczas najbłahszego nawet pojedynku, przegrywała.  

 

Przeciwnik jednak już zaszarżował i przewrócił ją, omal nie przygniatając. Smoczyca 

próbowała się bronić, ale niedźwiedź ustawił się tak, by nie mogła go dosięgnąć żadna łapa 

atakującej ofiary. Dodatkowo przyduszał ją przednimi łapami, metodycznie zagłębiając 

pazury w jej szyję.  

Dla młodej Naranlei ta walka mogła oznaczać koniec. Jednak, nie wiadomo, czy przez 

interwencję Immanora, czy też nie, smoczyca poczuła nagle rozlewające się w środku ciepło. 

Czuła, że wraz z atakami niedźwiedzia rozlewa szybciej i szybciej. Z początku myślała, że ma 

to coś wspólnego z krwią, ale po chwili uświadomiła sobie, że może kontrolować to ciepło. 

Przymknęła oczy, skupiając się. Skoro może je kontrolować wewnątrz siebie, to może na 

zewnątrz też...?  
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Poczuła, jak z zawrotną prędkością ciepło przedostaje się na zewnątrz jej ciała i uderza w 

przeciwnika, który się przewrócił. Poderwała się natychmiast i wykorzystując jego niemoc, 

rozłożyła skrzydła. Mimo ran lot się udał i przemieściła się w bezpieczne miejsce.  

Gdy już nic jej nie groziło, spróbowała przywołać ciepło, które ją uratowało. Dopiero po 

chwili poczuła znajome już mrowienie. Mimowolnie wystawiła łapę, jakby chciała, by ciepło 

skupiło się właśnie na niej. Faktycznie- energia przepłynęła prosto do jej łapy, a następnie, 

przez jej rozkaz woli, uzewnętrzniła się w postaci małej kuli, tuż nad końcówkami jej 

szponów.  

Podobno pierwszymi słowami, jakie wypowiedziała Naranlea po zobaczeniu kuli energii, 

było ‘ma naddara’, co znaczyło ‘mój obrońca’. Stąd i powstała druga, oficjalna nazwa many- 

maddara.  

 

Po opanowaniu umiejętności kontrolowania maddary i przekazania jej innym smokom, 

Naranlea trafiła do boskiego panteonu, gdzie stała się boginią magii. 

 

Naranlea, fioletowa bogini, która stworzyła smoczą magię, jest prawdopodobnie bogiem 

najbliższym sercu Wolnych Stad. Na przestrzeni wieków wiele razy odwiedzała Stada, 

czasem jako bogini, czasem pod postacią zwykłego śmiertelnika, ale zawsze swoim 

przybyciem wprowadzając zmiany do ich świata. Legendy, i doświadczenia niektórych 

żyjących smoków, przedstawiają ją jako ładną, fioletową smoczycę o wesołych, srebrzystych 

ślepiach.  

 

Naranlea wg Pasiastego Kolca.  

 

Władczyni maddary jest najstarszą córką najwyższego boga, Immanora. Jej jedyna córka, 

Lahae, słynie jako pani Zagadek.  

Wiele historii krąży wokół bogini magii, większość słabo znanych. Ale nie ulega wątpliwości, 

że Wolne stada wiele zawdzięczają swej matce.  

 

"Piękna, fioletowa niczym jesienne wrzosy smoczyca stanęła na idealnie kolistej polance w 

środku chyba najbardziej zielonego lasu na całym wielkim świecie. Źródełko szemrało 

uspokajająco przy drzewach na południowym końcu, zaś miękki mech wyściełający ziemię 

otulał jej łapy niczym troskliwa matka, której nigdy nie miała.  

Ciekawy aspekt tego miejsca w srebrnych jak księżyc ślepiach bogini krył się tam, gdzie nikt 

poza nią nie byłby w stanie spojrzeć. Naranlea, władczyni mądrości, dostrzegała bowiem 

koncentryczne kręgi magii, zaczynające się dokładnie na środku i następnie niknące w lesie. 
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Ktoś naiwny określiłby to jako źródło maddary. Ona wiedziała, że to miejsce było dużo 

starsze i dużo bardziej tajemnicze niż jej twór.  

Stanęła na środku polany, przymknęła ślepia i melodyjnym głosem wypowiedziała jedno 

zdanie:  

- Przybyłam na wezwanie.  

Czuła, jak rzeczywistość wokół niej ulega skręceniu i zmianom, ale nie otwierała oczu. 

Uśmiechała się jedynie łagodnie, spokojnie stojąc w miejscu.  

- Witaj, Naranleo.  

Otworzyła ślepia i ujrzała stojącego przed sobą smoka. Złoty, muskularny samiec o 

łagodnym, dobrotliwym spojrzeniu uśmiechnął się do niej lekko. A ona szybko ukłoniła mu 

się z szacunkiem, jaki należny był najpotężniejszemu z bogów.  

- Władco-ojcze – powiedziała, prostując się – Chciałeś się ze mną widzieć.  

Znalazła się w ogromnej jaskini, która stanowiła legowisko Immanora. Oczywiście, jako bóg 

nie potrzebował snu, ale każdy z nich miał jakieś wybrane przez siebie miejsce, w którym 

mógł przyjmować gości. Ona sama preferowała wnękę pod szerokim wodospadem, którą 

powiększyła i osuszyła, by była godna bogini.  

Nikt nie wiedział gdzie jej ojciec rzeczywiście ulokował swoje legowisko. Mogła to być góra, 

być może dno morza, Naranlei to nie interesowało. Przez jakiś czas ta zagadka intrygowała 

ją, ale z drugiej strony tak długo jak jej ojciec był bezpieczny, ona nie miała zamiaru 

naruszać jego prywatności.  

- Tak – skinął złocistym łbem majestatycznie – Mam wieści odnośnie Tarrama.  

Otworzyła szerzej ślepia. Nikt nie słyszał o bogu śmierci od pamiętnej kłótni, ale też nikt za 

nim specjalnie nie tęsknił. Jeśli o nią samą chodziło, Tarram mógłby nigdy nie wrócić.  

- Mój brat stworzył własną smoczą rasę, Naranleo – mocny głos Immanora przywołał ją do 

porządku – Nazwał ich smokami Równin, ale wlał w nich zbyt dużo swoich upodobań i zbyt 

mało ograniczeń. Ten twór nienawidzi nas, a co za tym idzie naszych smoków. Kochają za to 

martwotę. Obawiam się, że grozi nam niebezpieczeństwo.  

Zmrużyła ślepia. Byli bogami. Nie groziło im niebezpieczeństwo ze strony śmiertelnych, a 

Tarram nie miał dostatecznej mocy by stworzyć nieśmiertelnika.  

- Co masz na myśli?  

- Musimy zniszczyć twór Tarrama. Powstali z nienawiści, więc nie wiedzą co to miłość. Nie 

mają prawa żyć.  

Wpatrywała się w Immanora zaskoczona. Był to bardzo radykalny wyrok, co sprawiło, że 

przez chwilę zwątpiła w trzeźwy osąd najstarszego boga.  

- Chcesz ukarać Tarrama karząc innych, ojcze? Zawsze mnie uczyłeś, że potęga nie daje nam 

prawa do niesprawiedliwości.  
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Immanor spojrzał jej prosto w oczy i dopiero wtedy Naranlea zrozumiała jakie uczucia nim 

targają. Był zły na Tarrama, rozczarowany zachowaniem młodszego brata, a jednocześnie 

chciał okazać mu litość. Pragnął ukarać go pośrednio, by dać mu szansę. Fioletowa 

smoczyca potrząsnęła łbem. To nie było właściwe.  

- Ojcze – odezwała się łagodnie – Pozwól mi sobie pomóc.  

Immanor popatrzył na nią ze smutkiem.  

- Wiesz, że musimy dać naszym tworom szansę na rozwinięcie się. Są zbyt słaby, zbyt 

niepewni, a twory Tarrama niosą w sercach jego płomień nienawiści, który wzmocni ich 

ciała i umysły. Zmiotą nasze smoki z powierzchni świata i wokół zapanuje chaos. A Tarram 

będzie rósł w siłę, dopóki nas w końcu zabije. Nie mogę na to pozwolić.  

Naranlea skinęła łbem z powagą. W swej nieskończonej dobroci Immanor dał jej wielką 

mądrość, przez co teraz dostrzegła rozwiązanie, na które on najwyraźniej pozostał ślepy. 

Uśmiechnęła się więc do niego wesoło, z nutą szaleństwa w srebrzystych ślepiach. Na 

przestrzeni lat wszyscy nauczą się obawiać tego szczególnego spojrzenia, ale póki co ono 

jedynie przykuło uwagę najwyższego boga.  

- Ojcze, jest jedno wyjście. Nie zabijaj tworów Tarrama. Pozwól mi ich osłabić, odbierając im 

niektóre dary przynajmniej na jakiś czas. W ten sposób nasze dzieci będą w stanie ich 

odeprzeć kiedy już przyjdzie czas na konfrontację. I w ten sposób gniew Tarrama 

skoncentruje się na kimś innym, a ja już dawno nie odwiedzałam śmiertelnych. Kilka 

sezonów w ich towarzystwie, pod osłoną śmiertelnego ciała, by przetrwać wybuch 

temperamentu stryja, powinno zagwarantować nam wszystkim pokój.  

Immanor wpatrywał się w nią z namysłem. Z wielkim zadowoleniem ujrzała, jak w 

błękitnych oczach ojca rozbłysła nadzieja.  

- Zrób to, córko. To jest najlepsze wyjście.  

Więc Naranlea zstąpiła na ziemię, najpierw pod postacią boga, by zebrać szybko wszystkie 

smoki Równin. Kiedy to już osiągnęła, a Tarram wciąż się nie pokazywał, odebrała jego 

tworom dar lotu i dar magii. Dar lotu nigdy już do nich nie powróci, chociaż podświadomie 

będą wiedziały co straciły. Ale dar magii... Jej własna próżność twórcy sprawiła, iż maddara 

wróci do smoków Równin. Po wielu, wielu księżycach, w słabej postaci, ale wróci. Jakże 

mogłaby na zawsze odebrać najpiękniejszy boski dar komukolwiek?  

A potem porzuciła swoje nieśmiertelne ciało, pozwalając, by jej umysł zajął świeżo złożone 

jajo jednej ze smoczyc z tak zwanych Wolnych Stad. Przeżycie jednego życia w towarzystwie 

śmiertelników zagwarantowało jej bezpieczeństwo oraz okazję do pokazania Wolnym 

Stadom kilku ważnych lekcji.  

I tak oto Naranlea, bogini magii, zapobiegła wojnie, która spustoszyłaby świat."  

Wojenna Pieśń 
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Narella 
Naranlea szczególnie upodobała sobie Stado Wody, tam najczęściej odradzając się pod 

śmiertelną postacią.  

Płomyczek napisał/a: 

Nadszedł czas - szepnęło coś w jej wnętrzu.  

 

Tak, pomyślała, nadszedł. Tylko na co? Co ja mam zrobić?  

 

Wokół niej było ciemno i ciasno, bardzo ciasno. Wzięła głęboki wdech. Powietrze? 

Zaczynało go brakować. Jak mogła wcześniej tego nie zauważyć?  

 

Ogarnęła ją panika. Co? Co mam zrobić!? Chcę się stąd wydostać! Wypuśćcie mnie! 

Wypuśćcie mnie!  

 

Zaczęła się miotać, chociaż nie bardzo miała na to miejsce. Chciała wyjść! Pazury drapały 

ścianę, lecz to nie pomagało. W końcu, gdy odetchnęła ostatnim haustem powietrza 

zdecydowała się na rozpaczliwy ruch - uderzyła głową w mur. I stało się światło.  

 

----  

 

Prawie żaden ze smoków nie pamięta momentu swojego wyklucia. Instynktownie wiedzą, 

co mają zrobić, a ich świadomość jest jak wyłączona; nie zdają sobie sprawy z tego, co się 

dzieje, po prostu przystępują do akcji. Ona była inna. Za szybko obudziła się w środku swego 

jaja, a jej instynkt nie był zbyt rozwinięty. Omal nie udusiła się jeszcze przed prawdziwymi 

narodzinami; dosłownie sekundy dzieliły ją od pozostania martwym jajem. Ale udało się, 

udało!  

 

Jednak co z tego, skoro wykluła się w pustej grocie?  

 

Właściwie nie była pusta. Leżały tu skorupy wcześniej wyklutych jaj, gdzieniegdzie walały się 

oskubane kości. Przyjemnie chłodny powiew sugerował, że nieopodal musiał znajdować się 

wodopój, chociaż ona nie bardzo jeszcze rozumiała takie sprawy. Jedyne, co wiedziała to to, 

że jest sama.  

 

Zakwiliła nieśmiało. Może jednak ktoś był na zewnątrz? Czy ktoś czekał? Ktoś, kto powinien 

nazywać się... mama?  
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Pisklęce łapki nie bardzo chciały ją unieść. Co jednak, jeśli to próba? Jeżeli musi wyjść na 

zewnątrz? Przecież raz już coś podobnego zrobiła. Wydostała się na świat. Przecież to 

podobne, takie podobne...  

 

Nie mogąc iść zaczęła się czołgać. Powoli, lecz z determinacją. W jej łebku kołatała się myśl - 

czeka. Czeka. Na pewno czeka. Chcę zobaczyć, kto to. Bo ktoś czeka.  

 

Wydawało się, że minęły godziny, lata nawet. Światło, które na początku ją raziło, straciło 

swoją moc. Nie było już tak jaskrawe, zmieniało się, czerwieniało, aż w końcu całkiem 

niespodziewanie zapadły ciemności. Robiło się też coraz zimniej... Ona jednak parła do 

przodu, wytrwale, bez chwili wahania. Oczy jej się zamykały, zmęczenie targało 

niewyćwiczonymi mięśniami, lecz nie poddawała się. Tym razem instynkt podpowiadał jej, 

że musi się stąd wydostać.  

 

Prawdopodobnie nie zauważyłaby, że wyszła poza grotę gdyby nie łaskoczące łapy 

okruszynki, którym ustąpiła płaska, twarda powierzchnia skały. Nie miała już nawet siły 

podnieść powiek ani ruszyć się choćby o milimetr. Osunęła się jak nieżywa na piasek, który 

zdawał się jednocześnie okropnie gorący i przyjemnie chłodny. Wpadła w odrętwienie. 

Zapomniała nawet o tym, co pchało ją do wyjścia - przeświadczenie, że ktoś na nią czeka. Że 

musi czekać.  

 

I czekał. Czekali na nią ojciec i matka, Immanor i Pełnia. Ich córka nareszcie wykluła się z 

jaja, podobnego do tych, które w przyszłości sama miała złożyć. Jej doświadczenia miały 

zapisać się w genach smocząt; miały pozwolić im wykluwać się bezboleśnie, bez strachu i 

niepewności. Nie za wcześnie i nie za późno.  

 

Tak dokonało się dzieło bogów. Tak narodziła się Naranlea. 

 

 

Ostatni jej sławny powrót do świata śmiertelnych jest opiewany w wielu historiach. Wtedy 

to Naranlea odgrodziła Wolne Stada od ich odwiecznych wrogów, Równin, potężną, 

magiczną barierą.  

Samotne Słowo napisał/a: 

Naranlea, wspaniała magii patronka.  

Jej ślepia - tak jak srebro księżyca jaśnieją,  

Jej głos - niczym wiosenny trel skowronka,  

A jej łuski - ametystu barwę przysłaniają  
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To Ona dała smokom Maddarę,  

By te latać i żyć potrafiły w spokoju.  

Jednakże one bawiły się jej darem,  

Z Równinami nie będąc w pokoju.  

 

Wtedy też owa Bogini ich nawiedziła  

Przerywając nienawiści kajdany.  

Przy pomocy bariery te dwa ludy oddzieliła,  

Mówiąc, że nadszedł czas na wielkie zmiany.  

 

Pokój zawitał na Wolnych Stad ziemi,  

Naranlea też nowe stado sprowadziła.  

Ogniści, Wodni, Ziemiści i Wietrzni,  

Dzięki Niej stali się jak jedna wielka rodzina... 

 

 

Od tego czasu smoki czują z nią nieco silniejszą wieź niż z pozostałymi bogami, co nie 

zawsze objawia się powagą.  

 

Precyzyjny Obłęd napisał/a: 

Naralnea ma Boginia  

Do życia nam wciąż się wtrynia  

Lulek, Burzu cudem żyją  

Na jej cześć toasty piją  

Wciąż wątpiąca Przyprószona  

Przez to nam w męczarniach kona  

Naralnea zaś maddarą  

Włada, aż się oczy palą  

Robi cuda, różne dziwy  

Których nie pojmuje żywy  

Martwi zaś głosu nie mają  

Lecz i tak ją uwielbiają  

Patronuje CePikowi  

Który nam się stary robi  

Precel pisze o niej wiersze  

Łącząc słowa najpiękniejsze  
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Mimo różnic, zalet, wad  

Dzięki niej jest piękny świat  

Naralneę wychwalajmy  

Cudów się nie spodziewajmy  

Bo to kaprys taki był  

Żeby nam wciąż Lulek żył  

Nawet gdy masz wątpliwości  

Naralnea niech tu gości  

Wnet w potrzebie Ci pomoże  

Więc uchowaj dobry Boże  

Naralneę od zagłady  

„Chodźcie! Przyjmuję zakłady!”  

Kto zwycięży? Pani magii?  

Może jednak smok ostatni? 

 

 

Bitewny Zgiełk napisał/a: 

Bogini. Tak zwyczajna a zarazem niezwykła.  

Pływająca w oceanie mądrości, przeszukująca głębiny magii.  

Z zapałem usiłująca wszystko zobaczyć, być tą co odkrywa.  

Wysłana przez ojca, do prostego ludu, przyjęła na barki nieproste zadanie.  

Prowadzenie tych wszystkich, którzy się zagubili.  

Jako dobry duch, czuwający tuż tuż.  

Bez narzucania woli, zmartwiona.  

Uparte wskazywanie drogi pokoju, tej ścieżki nierówno i niezgrabnie wyciętej,  

okazuje się prostsze niż przywracanie życia.  

Życia, które jest tak męczące.  

Okrywanie swej natury, wcale nie takiej spokojnej.  

Natury gwałtownej, dzikiej jak u żbika.  

Bo, istota boska, choć doskonała..  

nie może być wcieleniem łagodności.  

Zaś ona, sprzeciwiając się tej zasadzie  

odkryła wewnątrz siebie siebie.  

Tak spokojną, łagodną i dobrą.  

Czy to może być prawda?  

Nie jest zła? Czy może dobra?  

Och, smocze serce.  
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Lepiej wrócić do chmurnego oceanu mądrości.  

Zaszyć się w głębinach spokoju. 

 

 

Bitewny Zgiełk napisał/a: 

Ona, córa Immanora  

fioletowołuska, słynna Równin zmora.  

Pewna siebie, nastawiona pozytywnie.  

Och, jak dobrze byłoby stąpać tak miękko jak ona.  

I tak dziwnie.  

Ta, wielka, która znalazła w sobie magię,  

chyba próbuje się wtopić w tło.  

Jest tak banalnie prosta, udając tajemniczą.  

I tak radośnie spokojna. Łączy w sobie dobre cechy.  

Próbuje pomóc a pomoc czasem jest groźna.  

Zjednoczyć. Chce zjednoczyć, ale czy nie chce być złączona?  

Nie jest zła. Nie jest dobra?  

Taka dziwna jest.  

To był żart niedobry. 

 

Powstanie bogów 

 

O bogach mniejszych 

 

Gdy z księżycowego blasku i łaski Immanora na świat przyszła Naranlea wszyscy zachwycali 

się jej pięknem. Do dziś smoki mówią, że to właśnie wtedy wilki poczęły wyć do księżyca, 

gratulując pełni urodziwej córki i zostało to im po dziś dzień. Nikt wtedy nie wiedział, jak 

legendarna uroda fioletowołuskiej stanie się przyczyną konfliktu, który znamy z legend – 

gniewu Immanora i zemsty, która przyczyni się do jego śmierci. Historia, którą pragnę wam 

powiedzieć, to opowieść działa się, gdy mała Naranlea była jeszcze pisklęciem, drobnym jak 

sarenka, a bracia Viliar i Valanyan żyli w zgodzie, wspólnie polując.  

Kroczył wtedy ziemią Immanor z Kammanorem. Bracia stworzeni na swoje przeciwności 

kłócili się często, a też i często brakowało kogoś, kto wszedłby między nich z rozsądkiem. Z 

cierpliwością i wesołością zażegnał konflikt, który potrafił ciągnąć się księżycami. Podczas 

pewnej kłótni wspólnie postanowili, by przywołać trzeciego brata. Kammanor ofiarował mu 

smoczą siłę, Immanor natchnął ją życiem. Złość jednak i gniew w ich sercach nadała mu 
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duszę, co była najgorszym darem. I tak narodził się Tarram, zły i okrutny, wściekły na 

Immanora, który powołał go do istnienia.  

Zrozumieli wtedy bracia, jak złego smoka stworzyła mroczna część ich natury i przerazili się. 

Było jednak już za późno, bowiem najmłodszy z braci kroczył już po świecie, a zbrodnią jest 

odbierać raz nadane życie smokowi. Pozostawili go by był, a Tarram odszedł do innych, 

których nazywamy bogami.  

Na tym jednak nie poprzestali. Postanowili stworzyć mediatora, a umysły ich były chłodne i 

skupione na celu. Tym razem postanowili, że będzie to smoczyca, młodsza siostra, którą 

pokochają i której będą strzec i słuchać. Każdy dał coś z siebie, a przed nimi narodziła się 

Nenya o zielonych łuskach i złotych oczach Immanora, spoglądających z ironicznym 

blaskiem. Pokochali ją jednak, wesołą i rozsądną i od tego dnia pozostała z nimi.  

 

O drugim pokoleniu 

 

Zdarzył się to, gdy młoda Naranlea zaczęła coraz mniej przypominać pisklę, a coraz bardziej 

dorosłą smoczycę. Viliar i Valanyan rzucali na nią pożądliwe spojrzenia, nie odważyli się 

jednak na razie na nic. Widział to jednak Immanor i martwił się, bowiem im bardziej 

podobała im się Naranlea tym więcej było niechęci i złości między braćmi. A tak być nie 

powinno.  

Ruszył więc Immanor do nimfy wodnej, która powiła Viliara i Valanyana, by u niej 

interweniować. Nimfa przyjęła go przyjaźnie i obiecała pomóc. Mimo jej próśb i gróźb nic 

nie mogła zrobić. Synowie samodzielni i butni nie słuchali swojej matki. Zrozpaczona nimfa 

przybyła do Immanora, prosząc go o interwencję zanim będzie za późno i brat skrzywdzi 

brata. Najstarszy z bogów, zły na nieposłusznych synów, spełnił jej prośbę i oziębił ich krew. 

Nimfa zaś w wdzięczności i podzięce została z nim pełen obrót, by opiekować się 

Immanorem i strzec go przed gniewem swych dzieci. W tym czasie powiła mu dwoje 

srebrnołuskiego potomstwa, Uessasa i Nytbe, a po upływie obrotu powróciła do swoich 

rzek.  

W tym też czasie Immanor, by załagodzić gniew Viliara i Valanyana, odciął swoje szpony, by 

pomagały w polowaniach dwóm braciom. Iskra życia tchnęła w nie Thahara, najmłodszego z 

rodzeństwa Immanora. I chociaż Thahar się starał i Valanyan skłonny był wybaczyć, Viliar 

obstawiał przy swoim i jak wiemy z legend ostatecznie doszło do tragedii.  

 

O trzecim pokoleniu 

 

Po śmieci Immanora i jego wstąpieniu Naranlea pozostała na ziemi najdłużej. Z biegiem 

czasu kolejne smoki ruszały w stronę Wielkich Siedzib, by stanąć u boku Immanora, ona zaś 
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pozostawała z tymi, którzy powstali z jego ciała – pierwszymi smokami. Odkrywszy magię 

zaczęła ją testować i tak poznała dwa żywioły, które rządzą smoczym życiem – ogień i lód. 

Te dwa były zawsze i były pierwsze i to właśnie od nich wuj Wulkan użyczył sił, by nadać 

oddech smokom.  

Bogini związała się z Ogniem. Gorący romans nie trał jednak długo, żywioł był niestały i 

zmienny, niczym palenisko, raz tylko się żarzył, to znowu buchał wysokim płomieniem. 

Odeszła wtedy Naranlea i spróbowała znaleźć swe szczęście z Lodem. Był to jednak żywioł 

stonowany, oziębły i chłodny, nie dopuszczał jej do samego serca swoich tajemnic. Naranlea 

bez wahania porzuciła więc Lód.  

Kilka księżyców później córka pełni zniosła dwa jaja, białe i pomarańczowe. Zdziwiona 

ogrzewała je jednak, aż nie wykluła się z nich parka piskląt. Samicę wyklutą 

pomarańczowego nazwała Lahae, a białego samca Erycal. Narodzili się ostatni bogowie.  

Kiedy Naranlea ostatecznie postanowiła wstąpić do ojca, Lahae ruszyła za nią, Erycal zaś 

pozostał na ziemi. Zakochał się bez pamięci w Alaleyi, bogince natury. Długo zalecał się do 

niej i znosił jej humory i odmowy. Poznawał tajemnice przyrody i tajniki lasu. Nie zdołał 

jednak skraść serca boginki. Urażony i ze złamanym sercem jako ostatni z bogów pozostawił 

smoki samym sobie, przekazując jednak wcześniej część swojej mądrości o ziołach.  

 

Źli bogowie 

 

Tarram nie spodziewał się rozpaczy Nieba tak wielkiej, by spłodzić nowe smoki. Nie 

spodziewał się też, że Immanor nie odejdzie, a powróci jeszcze większy. Zaszczuty i 

niechciany opuścił innych bogów, zły niepowodzeniom.  

Zdrada stała się wtedy jego towarzyszką i pozostawała z nim jako jedyna. Długie obroty 

spędzone tylko ze Zdradą sprawiły, że z jej objęć narodziły się czarne jaja Tarramowego 

potomstwa. Zadowolony nie mógł się doczekać, by małe smoki ujrzały świat. Ze czarnych 

skorup wypadły trzy pisklęcia, dwa samce i samica. Pierwszy wykluł się najsilniejszy, a 

Tarram nadał mu imię Fayhter. Druga była samica, mała i zwinna jak żmija, imię zaś 

otrzymała Ariqa. Ostatni, kruchy i o złym spojrzeniu wejrzał na ojca Nethar. Wtedy okazało 

się, że zrodzone w mroku potomstwo zemsty nie ma skrzydeł. Były to pierwsze smoki 

Równin, nazwane tak przez Tarrama, gdyż wiedział, że nigdy nie sięgną one nieba.  

Karmił je nienawiścią do Immanora, poił niechęcią do życia. Rosły silne i do szpiku 

przepełnione złem. Nethar był wyraźnym przywódcą tej trójki i to on uknuł plan pozbycia się 

ojca. Gdy Tarram spał potężny Fayhter oderwał mu skrzydła, a zwinna Ariqa przyszyła je go 

grzbietu Nethara. Widząc to ojciec uciekł, choć z trudem i powrócił szlochając od Immanora. 

Dobry bóg życia pozwolił ranom się zaleczyć, ale skrzydła nie mogły odrosnąć. Bóg śmierci 

poniżony powrócił do swojego rodzeństwa, porzucając wyrodne dzieci Zdrady.  
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O duszkach 

 

Wiele smoków myśli, że nie było nic przed Immanorem, tylko Ojciec i Matka, którzy dali go 

światu. Duszki zaś, które niejednokrotnie napotykają, są siłami istniejącymi tak długo jak 

Stada. Otóż mylicie się wszyscy, którzy tak sądzą, zaś Ci którzy z błędu chcą być 

wyprowadzeni, niech usiądą i posłuchają dziejów zanim powstał świat jaki znamy.  

Dawien dawna, u zarania świata było tylko Wielkie Pustkowie i Niebo. Było ono od zawsze, 

bo ono było światem. Świat kształtował się i siły na nim, a efektem było zrodzenie się 

Immanora. Najpierw jednak musiał ukształtować się sam świat.  

U kresu czasu istniały dwie siły i były jednym, dobro i zło. Niebo jednak obudziło się i 

wyciągnęło dłoń na dół, budząc Wielkie Pustkowia. Przebudzenie Nieba zachwiało 

równowagą sił i podzieliły się, całą swą esencję wtapiając w dwa duchy, które nazywamy 

teraz Dadu i Riromi. Krążyły one w świecie i czuwały, by zawsze istniała równość między 

dobrem i złem na świecie. Pozostaną na swym posterunku aż świat znowu nie zapadnie w 

sen.  

Przebudzenie Wielkich Pustkowi też miało swoje skutki. Na ich bezkresnych obrzeżach 

pojawiło się echo, które obiegło z jednego końca do drugiego. Uleciało daleko poza ich 

granice i tam zderzyło się z siłą, którą nazywamy życiem. I tak narodziły się dwa kolejne 

duszki, dwie siostry – Naqimia i Alaleya, z których jedna pokochała faunę świata, a druga 

florę i każda stanęła na ich straży.  

Nie był to jednak koniec. Wielkie Pustkowia przebudziły jeszcze jedną siłę, ukrytą w głębi 

swoich głębin, pod ziarnami piasku i litą skałą. Ta prastara moc była sercem samych 

Pustkowi i budząc się odziała szaty ostatniego ze znanych nam duchów – Katamu. 

Przebudzony wśród skał duch ukochał sobie najpiękniejsze z nich, szlachetne klejnoty i 

gromadzi te najokazalsze po dziś dzień. 

 

Smoczy świat  

Charakterystyka stad 

Smoki Ognia  

Smoki o płomiennym temperamencie. Bywają agresywne, czasem wręcz szalone. 

Nieprzewidywalne, jak płomienie, które kochają najbardziej. Wyznają własne, indywidualne 

zasady, którymi kierują się w życiu. W przeciwieństwie do zasad często zmieniają przyjaciół- 

trzymają się z tymi, z którymi akurat jest im wygodniej. Wierne i lojalne stadu. Jedną z 
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największych domen Ognia jest odwaga. Czasem rozpaczliwa. Tu rodzą się też najlepsi 

wojownicy.  

Smoki Ognia posiadają bonus do statystyk: +1 Siła.  

 

 

Smoki Życia  

Smoki stoickie i zimne niczym głazy. Najbardziej cenią rozwagę i spokój. Bardzo trudno jest 

je zdenerwować, ale kiedy już zostaną doprowadzone do ostateczności, nie cofną się przed 

niczym, aby osiągnąć cel. Stąd pochodzą najlepsi łowcy. Smoki te są pokojowo nastawione 

do świata, unikają wojen, nie lubią się mieszać w kłótnie. Są spokojne, zrównoważone i 

czasem nieco oderwane od rzeczywistości. Najbardziej kochają naturę, to z nią czują 

największy związek. Dbają o nią jak tylko potrafią. Dzięki zżyciu z przyrodą są świetnymi 

łowcami. Polowania nie skrywają dla nich żadnych tajemnic, zawsze doskonale wiedzą, 

gdzie szukać zwierzyny. Smoki Życia otaczają szczególną czcią Immanora, boga 

wytrzymałości.  

Smoki Życia posiadają bonus do statystyk: +1 Wytrzymałość.  

 

 

Smoki Cienia  

Cechuje ich potrzeba dominacji i godna pochwały wytrwałość. W ciężkich chwilach 

odnajdują pokrzepienie w swojej wierze. Cenią wartość smoczego sprytu i intelektu. W 

Stadzie Cienia szczególny nacisk kładzie się na dyscyplinę i kształtowanie silnych 

charakterów. Ich boski patron obdarzył stado niezwykłą intuicją - nic dziwnego, że wywodzą 

się stąd najlepsi stratedzy wojenni.  

Smoki Cienia posiadają bonus do statystyk: +1 Percepcja.  

 

Smoki Wody  

Smoki te cechują się wrodzonym opanowaniem, które wydaje się studzić rozbudzone 

temperamenty. Mimo to, niczym wzburzona nagle rzeka, często poddają się swym 

namiętnościom i pragnieniom, które realizują z godną pochwały niezłomnością. Prą do 

przodu jak żywioł któremu oddają cześć żłobiąc skały niemożliwego - powoli, ale 
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nieubłaganie. Tutaj można spotkać wyśmienitych Tkaczy Maddary, panujących nad 

iluzoryczną stroną smoczego życia.  

Smoki Wody posiadają bonus do statystyk: +1 Zręczność. 

Maddara    

Magia - skąd się wzięła? 

 

Magia jest starożytną i mistyczną siłą, umożliwiającą smokom i innym niezwykłym 

stworzeniom życie i funkcjonowanie. Nieprawdą jest, że istnieje w każdym żywym 

organizmie - większość stworzeń może funkcjonować całkowicie samodzielnie, na 

podstawie tworzonej przez swoje ciało energii i ciepła. Przeżywają lata nie mając styczności 

z tą tajemniczą siłą.  

Smoki są inne.  

Mówi się, że w zamierzchłych czasach, kiedy świat był jeszcze młody, każdy z bogów 

ofiarował cząstkę swojej mocy. Naranlea, bo był to zamysł bogini Inteligencji, ukształtowała 

z tej energii potężną siłę, która umożliwiała tworzenie. Nazwano ją magią, inaczej maddarą, 

i dano wybranym wcześniej stworzeniom.  

To właśnie owa moc umożliwiła smokom osiągnięcie większych rozmiarów. Bo gdyby nie 

ona, żaden smok, nawet mający największe i najmocniejsze skrzydła, nie mógłby latać. 

Gdyby nie ona żaden nie mógłby ziać i nie ponieść tego konsekwencji.  

Innymi słowy to magia uczyniła smoki stworzeniami, którymi są dzisiaj. 

Magia - skąd się bierze? 

Niektórzy mawiają, że skoro maddara została stworzona z mocy ofiarowanej przez bogów, 

dawno temu powinna już zniknąć z powierzchni świata. Ale jeszcze inni sądzą, że skoro jest 

to moc tworzenia, czyż nie jest logiczne, że może się odtwarzać z siebie? Jakkolwiek mgliście 

by to nie brzmiało, faktem jest, iż maddara powraca do pierwotnego stanu. Czy też raczej 

objętości. Jednak żadne z tych określeń tak naprawdę prawidłowo tego nie opisuje.  

Praktyka pokazuje każdemu smokowi, że nawet jeśli użyje większej części posiadanej przez 

siebie magii, po upływie czasu zużyta maddara sama się regeneruje.  

Według niektórych teorii Naranlea, dając smokom ową cząstkę boskiego aspektu, 

jednocześnie nakazała magii w ciele danego osobnika zawsze dążyć do pierwotnego 



52 
 

poziomu. Oznacza to, że chociaż żaden smok nie może powiększyć swojego wyjściowego 

zapasu magii, póki on żyje zużyta przez niego moc będzie się samoistnie regenerować.  

Aczkolwiek zaobserwowano również pewne interesujące zjawisko. Smoki regenerujące 

magię wymagają odpoczynku, im więcej będą go miały tym szybciej powraca do nich pełnia 

mocy. Tu może nasuwać się pewien wniosek: magia jest smokowi niezbędna do 

codziennego życia. Każdy z nas zużywa w ciągu dnia pewną porcję magii, zależną od naszej 

aktywności.  

Niektóre smoki czerpią dumę ze świadomości, że dysponują cząstką boskiej mocy. 

Magia - gdzie się pojawia? 

Najbardziej trafnym określeniem i jednocześnie najbardziej ogólnym z ogólnych, będzie 

następujące stwierdzenie: magia pojawia się w ciele smoka. Co do tego nie ma wątpliwości. 

Jednak dokładne odnalezienie miejsca powstawania mocy nastręcza dużych trudności. Bicie 

serca tworzy energię, ruchy płuc pochłaniają ją. Podobnie dzieje się z innymi narządami. 

Skoro zatem energia tworzona jest od razu zużywana, jak dzieje się, że smok dysponuje jej 

pewnym zapasem i może jej używać poza własnym ciałem bez obaw, że nagle padnie 

martwy? To pytanie pozostanie najprawdopodobniej bez odpowiedzi. Ale niektóre pytania 

powinny być pozostawione w spokoju.  

Podczas nauki posługiwania się magią smok zazwyczaj dostaje polecenia odnalezienia jej 

źródła. Skoro więc z teoretycznego punktu widzenia nie znamy jej źródła, jak dzieje się, że 

mimo wszystko każdy może znaleźć bez większego trudu swój zapas magii?  

Smoki na ogół określają miejsce znalezienia maddary jako "umysł". Gdzieś w umyśle 

każdego osobnika jest miejsce, w którym znajduje moc, a którą następnie może 

dysponować wedle swojej woli.  

Może więc źródło magii jest również miejscem, w którym ona powstaje? I czemu w takim 

razie w ciele smoka nie ma odpowiednika "źródła" umysłowego? Być może nigdy się nie 

dowiemy. Z drugiej strony magia nie byłaby mistyczną siłą gdybyśmy znali jej wszystkie 

tajemnice.  

Magia - jak jej używać? 

Używanie magii nie jest zbyt skomplikowaną czynnością. Gdyby było inaczej, zaledwie 

ułamek smoczej populacji mógłby z niej korzystać. Jednak na ogół smok wykorzystuje 

zaledwie niewielką część potencjału maddary.  

Smocza magia jest, jak już zostało określone wyżej, mocą tworzenia. Polega to ni mniej ni 

więcej na tym, że smok, używając jej bezpośrednio, nie może zniszczyć jakiejkolwiek rzeczy - 
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niemniej może wyczarować coś niszczycielskiego, na przykład ogień, i dopiero tym 

narzędziem posłużyć się w czasie ataku.  

Maddara musi mieć dokładnie określone zadanie do spełnienia. Smok musi określić szereg 

rozmaitych parametrów, ważnych w prawidłowym użyciu mocy. Wielkość, ciężar, barwa, 

miejsce pojawienia się, temperatura, ruch i tak dalej... Niestety większość magików 

zapomina o tym czy innym parametrze i w ten sposób nie wykorzystują w pełni potencjału 

swojej własnej mocy.  

Maddary nie da się przechowywać. Nie można jej zmagazynować poza własnym ciałem. Jest 

to związane z pewnym ograniczeniem: magia musi mieć wyraźne zadanie do spełnienia. 

Nikomu dotąd nie udało się zgromadzić mocy w martwym przedmiocie, ponieważ 

niemożliwym jest precyzyjne określenie zadania. 

 

Magia - bariery i ich przenikanie  

Jedną z bardzo interesujących właściwości nadanych smokom przez magię jest bariera na 

powierzchni skóry. Uniemożliwia ona skutecznie ingerencję magiczną w ciało smoka chyba, 

że bariera zostanie przerwana z zewnątrz. A i wtedy odtwarza się w stosunkowo krótkim 

czasie, co znacznie utrudnia długotrwałe działanie mocą z zewnątrz.  

Jednak ta właściwość bariery znika jeśli obcy smok dotyka w jakimkolwiek miejscu 

powierzchni ciała swojego celu. Umożliwia to ingerencję w ciało smoka bądź, w rzadko 

spotykanych przypadkach, pobranie mocy smoka dotykanego i użycie jego magii do 

własnych przedsięwzięć. Owe "znikanie bariery" umożliwia uzdrowicielom uleczenie 

rannego smoka - w przeciwnym wypadku magia rannego unieszkodliwiałaby magię 

uzdrowiciela i znacznie utrudniała jego pracę.  

 

Magia - istota czarowania 

Istnieje kilka podstawowych zasad używania magii, których trzeba przestrzegać, aby robić to 

jak najbardziej efektywnie. Pierwsza i prawdopodobnie najważniejsza z nich to dokładność.  

Maddara jest dość prostą, żeby nie powiedzieć prymitywną, siłą. Nie wystarczy jej nakazać 

zrobienie czegoś, trzeba jeszcze bardzo konkretnie określić sposób wykonania. A im więcej 

szczegółów dotyczących sposobu uda się określić, tym efektywniej zostanie wykorzystany 

potencjał mocy i wykonywana przez smoka czynność ma większe szanse na sukces.  

Kolejna ważna rzecz to odległość. Wykonywany przez smoka czar będzie najsilniejszy i 

najskuteczniejszy, jeśli zostanie przeprowadzony przy jego ciele. W ten sposób maddara w 
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formie surowej pokonuje bardzo krótką drogę i tylko niewielkie jej ilości "gubią się". Z tego 

powodu niemożliwe jest stworzenie czegoś w większej odległości od czarującego i właśnie z 

tego powodu magicy preferują ataki magiczne, które docierają do ich celu. W ten sposób, 

kiedy maddara została już ukształtowana, jej utrata w czasie przemieszczania się od 

czarodzieja zostaje zminimalizowana.  

 

Magia - umiejętne jej wykorzystanie 

 

Czarowanie jest dość trudną sztuką. Trzeba zwracać uwagę na wiele elementów 

jednocześnie i brać wszystko pod uwagę. Im smok ma więcej wprawy i treningu tym łatwiej 

przychodzi mu dbanie o szczegóły i tym samym może efektywniej korzystać ze swojej mocy. 

Ale to wciąż oznacza, że jest ograniczany przez własną wyobraźnię.  

Na początku smok powinien koncentrować się przede wszystkim na prostych czarach, 

niewymagających od niego zbyt wiele. Nie oznacza to, że naprawdę skomplikowane zadania 

staną się w przyszłości łatwe - czy smok jest początkującym czy też mistrzem, musi 

wykazywać wciąż taką samą dbałość o szczegóły i dokładność. 

ZWIERZYNA ŁOWNA 

 

Polowanie to jeden z najważniejszych elementów życia smoków. Dzięki nim zdobywają 

pożywienie, które jest warunkiem przeżycia każdej istoty. A by móc polować, potrzebna jest 

zwierzyna. 

Legenda zwierzyny:  

- pospolita; czyli zwierzyna którą możemy znaleźć w lesie, na równinach, a czasem nawet na 

pustyni, możliwa do spotkania przez każdego smoka;  

- wodna; czyli zwierzęta dostępne tylko w zbiornikach wodnych, najczęściej w morzu – na 

oznaczone dodatkową * mogą polować tylko smoki morskie,  

- górska; czyli występująca wysoko ponad poziomem morza, w miejscach do których 

dotrzeć mogą tylko smoki górskie. 

A  

-  

B  
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Bażant (P) - ptak z rodziny kurowatych. Samce - najczęściej zielona głowa z metalicznym 

połyskiem i dwoma małymi czubkami, wokół oczu naga czerwona skóra, na szyi biała obroża 

o różnej szerokości. Rdzawo złote plecy z fioletowym połyskiem, pióra zakończone jasno. 

Pstre barki z łuskowym rysunkiem, przód brązowo-czarny z połyskiem, pióra szaro 

zakończone. Brzuch czarny. Ogon żółtobrunatny z czarnym pręgowaniem, znacznie 

wydłużony. Samica mniejsza, wierzch popielato-rudy o nieregularnym, poprzecznym 

prążkowaniu, spód jaśniejszy, nieomal pozbawiony plam. Stosunkowo często występują 

osobniki ciemniejsze z przewagą barwy zielonej, fioletowej lub brunatnej.  

Mięso: 1/4  

 

Bizon (P) - duży ssak łożyskowy z rodziny krętorogich. Długość od 2,1 do 3 m. Masa- 450-

1000 kg. Ubarwienie brązowe; przednią część ciała okrywa gęsta sierść, tworząca coś w 

rodzaju "peleryny" i potęgująca wrażenie masywności zwierzęcia; młode osobniki są 

rudawe. Na łbie małe rogi.  

Mięso: 4/4  

 

Bocian (P) - ptak brodzący z rodziny bocianowatych. Upierzenie białe z wyjątkiem czarnych 

lotek i ogona. Nogi i dziób czerwone. Szyja długa, w locie wyciągnięta do przodu. Skóra 

wokół oczu czarna, tęczówka ciemnobrązowa lub szara. Z uwagi na słabo rozwinięte 

mięśnie piersiowe częściej posługuje się lotem szybowcowym, czyli wykorzystując 

powierzchnię swoich skrzydeł i wznoszące, ciepłe prądy powietrzne. Siłą własnych mięśni 

lata niechętnie i tylko na niewielkie odległości. Ptaki młodociane mają czarny dziób i nogi. 

Pisklęta są pokryte białym gęstym puchem. Występuje też odmiana czarna- czarne pióra, 

czerwone nogi i dziób.  

Mięso: 1/4  

 

Borsuk (P) - ssak drapieżny z rodziny łasicowatych. Wyróżnia się silną budową, sztywną 

sierścią. Ubarwienie- wierzch szary, brzuch i nogi czarne. Na głowie dwie czarne pręgi. Ma 

małe oczy i uszy, krótki ogon, łapy zakończone ostrymi i długimi pazurami. Długość ciała do 

90 cm, masa 15-20 kg.  

Mięso: 1/4  
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Bóbr (P) - ziemnowodny ssak z rzędu gryzoni. Ma małe oczy i uszy. Nogi ma krótkie, biega 

ociężale, palce stóp tylnej pary nóg są złączone błoną, ułatwiająca pływanie, ogon jest 

szeroki, spłaszczony grzbieto-brzusznie i pokryty łuskami, służy jako ster regulujący 

głębokość zanurzenia. Futro koloru brązowego, ciemnobrązowego, a nawet czarne. Posiada 

silnie rozwinięte siekacze. Długość ciała- 70-100 cm, masa- 15-30 kg.  

Mięso: 1/4  

 

C  

Cietrzew (P) - duży ptak z rodziny głuszcowatych. Samiec czarny z granatowym, 

metalicznym połyskiem. Skrzydła ciemnobrązowe z dwiema białymi pręgami. Pokrywa 

podogonowa również biała. Nad okiem wyraźny czerwony fragment gołej skóry, tzw. róża. 

Ogon w kształcie liry. U młodszych samców grzbiet bez połysku z domieszką barwy 

brązowej. Samica cietrzewia (cieciorka) mniejsza. Wierzch brunatny z gęstym poprzecznym 

rdzawym prążkowaniem. Spód i boki jaśniejsze, a prążkowanie staje się mniej regularne. 

Podogonie białe, ogon wcięty.  

Mięso: 1/4  

 

Czapla (P), czapla siwa - duży ptak brodzący z rodziny czaplowatych. Nieco mniejsza od 

naszych obu bocianów (bocian biały i bocian czarny), wprawdzie o podobnej sylwetce w 

spoczynku, ale bardzo łatwa do odróżnienia ze względu na ubarwienie. W upierzeniu 

przeważa kolor szary. Głowa i szyja białawe, nad okiem ciemny pas w przedłużeniu którego 

z tyłu głowy znajduje się czarny czub, na szyi podłużne ciemne pasy. W locie szyja esowato 

wygięta (cecha charakterystyczna - u bocianów w locie jest ona wyciągnięta poziomo). 

Dziób żółty, nogi żółtobrązowe. U osobników młodocianych na głowie ciemna czapeczka.  

Mięso: 1/4  

 

D  

Daniel (P) - gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych o wyglądzie i trybie życia podobnym do 

jelenia szlachetnego. Daniel jest mniejszy od jelenia szlachetnego. Długość ciała wynosi 130 

- 150 cm, wysokość w kłębie 105 cm. Samce są wyraźnie większe od samic i ważą od 65 do 

80 kg, samice 30 - 50 kg. Grzbiet ciała ma ubarwienie rudobrązowe z charakterystycznymi 

białymi plamami. Wzdłuż kręgosłupa biegnie ciemna smuga. Spód ciała jest biały, na 
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pośladkach występuje biała plama z ciemnym obrzeżeniem. Ogon jest od góry czarny, od 

spodu biały. W zimie ubarwienie grzbietu ciała zmienia się na szare, bez plam (tzw. szata 

zimowa). Stosunkowo często spotyka się osobniki będące albinosami, oraz ubarwione 

nietypowo, całkowicie na czarno. Jak u innych przedstawicieli jeleniowatych, samiec 

posiada poroże, które co roku zrzuca (zwykle w maju), a na jego miejsce wyrasta nowe, 

większe. Są one bardziej szerokie, łopatowate, a jednocześnie mniejsze niż u jelenia 

szlachetnego. Samica nie posiada poroża. Największe poroża 6-10 letnich danieli osiągają 5-

7 kg masy. Daniele mają dobry węch, słuch i bardzo dobry wzrok.  

Mięso: 3/4  

 

Delfin butelkonosy (W) - Dość duży. Skóra jest szara, po stronie grzbietowej ciemniejsza, po 

brzusznej biała. Te, żyjące w wodach cieplejszych są znacznie ciemniejsze. 

Charakterystyczny jest dziób - żuchwa dalej wysunięta niż górna szczęka. Płetwa grzbietowa 

jest łagodnie zakrzywiona do tyłu. Posiada opływowy kształt ciała, zaś w wodzie porusza się 

niezwykle zwinnie, dzięki silnie umięśnionej tylnej części ciała. Elastyczna skóra pozwala 

zmienić wiry wodne powstałe przy pływaniu. Występuje na otwartym morzu.  

Mięso: 4/4  

 

Dzik (P) - gatunek dużego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych. Duży ssak o krępej 

budowie, z silnie rozwiniętą przednią częścią ciała i wyraźnie niższym zadem. Przeciętnie 

osiąga 1,1-1,5 m, a największe osobniki do 2 m długości ciała bez ogona. Ubarwienie dzika 

jest zmienne, latem ciemniejsze. Może przechodzić od niemal czarnego przez brązowo-

czerwone po płowe. Z powodu zwyczaju tarzania się w błocie jest zbliżone do barwy gleby 

występującej w rejonie życia osobnika. Niekiedy sierść na bokach jest tak pozlepiana żywicą, 

że tworzy pancerz zwany usmołem. Młode dzika, warchlaki, do 3–4 miesiąca życia mają 

wzdłuż tułowia czarne pasy (stąd nazwa pasiak).  

Mięso: 3/4  

 

Dzika kaczka (P) [krzyżówka] - ptak z rzędu blaszkodziobych. Samiec w szacie godowej (zimą 

i wiosną) ma żółty dziób, głowę i szyję metalicznego zielonego koloru, pierś brązową, a na 

szyi białą przepaskę. Pozostałe upierzenie brązowo-szare. Kuper czarny z dwoma 

charakterystycznie zakręconymi piórkami, ogon biały. Samica szarobrązowa, nakrapiana, z 

szarym dziobem. Na skrzydłach u obu płci granatowe, biało obrzeżone lusterko. Samiec w 
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szacie spoczynkowej upierzony podobnie jak samica, jednak z żółtym dziobem i bardziej 

rudą piersią. W czasie letniego pierzenia tracą większość piór i zaszywają się wtedy w 

niedostępnych miejscach, aby przetrwać ten okres.  

Mięso: 1/4  

 

Dziki koń (P) [mustang] - ssak z rodziny koniowatych. Mustang, który jest spokrewniony ze 

wszystkimi rasami koni, niewiele się od nich różni. Zazwyczaj mustangi są dłuższe w kłębie 

(przeciętna długość wynosi 142cm.), lepiej zbudowane, wytrzymalsze i mają silniejsze 

uzębienie. Krzyżówki z innymi rasami koni spowodowały, że mustangi nie mają określonej 

maści. Średnia długość życia mustanga wynosi około 20 lat.  

Mięso: 3/4  

 

G  

Głuszec (P) - gatunek dużego ptaka z rodziny głuszcowatych. Samiec - znacznie większy od 

samicy. Głowa, szyja i kuper czarne z szarymi podłużnymi cętkami. Skrzydła i grzbiet 

brązowe. Ogon czarny z białymi plamami. Wokół oka czerwona plama, spód ciała czarny z 

drobnym białym deseniem. Na piersi zielonkawy, metaliczny połysk. Samica (głuszyca lub 

głusza) mniejsza niż samiec, ubarwienie ciemnobrunatne. Na wierzchu ciała rdzawo-białe 

poprzeczne prążkowanie. Na spodzie prążkowanie wyraźniejsze. Gardło i wole jednolicie 

brązowe. U obu płci dziób ulega latem złuszczeniu, a jesienią odzyskuje poprzednią grubość 

i wytrzymałość.  

Mięso: 1/4  

 

Gołąb (P) - średni, osiadły ptak z rodziny gołębiowatych. Obie płci ubarwione jednakowo. 

Upierzenie niebieskawo-szare z niebiesko-fioletowymi plamami o metalicznym połysku na 

bokach szyi, na wierzchu ramieniowej części skrzydeł dwa podłużne ciemne pasy. Biały 

kuper. Skrzydła od spodu białe, z wąskim, ciemnym tylnym brzegiem, co jest dobrze 

widoczne w locie. Na końcu ogona ciemny pasek. Oczy czerwone, dziób wąski, ciemnoszary 

z białą woskówką.  

Mięso: 1/4  
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J  

Jastrząb (P) - duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych. Dorosłe osobniki mają wierzch 

ciała szaro-popielaty, spód jasny w poprzeczne, faliste prążki (bardzo dla niego 

charakterystyczne; takie same występują jeszcze, spośród krajowych gatunków, u krogulca i 

sokoła wędrownego). Pręgowane podogonie z jasną plamą u nasady. Sterówki 

wachlarzowate (w przeciwieństwie do podobnego krogulca). Nad okiem charakterystyczna 

szeroka, biała brew. Tęczówka jaskrawożółta (u starych samców ognista). Cała sylwetka z 

krótszymi skrzydłami w stosunku do tułowia i dość długim ogonem, w porównaniu np. ze 

zbliżonym do jastrzębia rozmiarami myszołowem. Młode jastrzębie mają wierzch ciała 

bardziej brązowy i przede wszystkim zamiast falistych prążków, plamki w kształcie 

spadających kropel wody. Sylwetka, tęczówka i brew nad okiem takie same jak u dorosłych. 

Nogi żółte.  

Mięso: 1/4  

 

Jeleń (P) - gatunek dużego ssaka lądowego z rodziny jeleniowatych. Jelenie ubarwione są 

zazwyczaj jednolicie, tylko młode są cętkowane na bokach i grzbiecie. Latem brązowo-

płowe do rudawego, zimą szarawe, z ciemniejszym karkiem u samców. Na szyi mają dłuższe 

włosy tworzące rodzaj grzywy zachodzącej na kłąb. Grandle są rozwinięte słabo, siekaczy 

brak. Jeleń szlachetny pokryty jest krótkim i przylegającym włosem. Sierść jelenia 

szlachetnego jest w zimie siwo-brunatna, a w lecie rdzawobrunatna, wierzch głowy, szyja, 

podbrzusze i nogi są barwy ciemniejszej od reszty ciała. Ogon dochodzi do 15 cm długości.  

Mięso: 3/4  

 

 

K  

Kałamarnica olbrzymia (*W*) - Gatunek kałamarnicy z rodziny Architeuthidae; jeden z 

dwóch największych mięczaków na świecie. Ma dziesięć ramion z czego dwa są dłuższe i 

posiadają haczykowate przyssawki. Średnica jej oczu dochodzi do 37 cm, a długość ciała do 

6m, plus oczywiście dwunasto-centymetrowe macki. Występuje w morzach, preferuje 

większe głębokości.  

Mięso: 4/4  
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Karp (W) – słodkowodna ryba. Osiąga ponad 1 m długości i masę ponad 30 kg. Ciało 

wydłużone, wrzecionowate, prawie okrągłe w przekroju poprzecznym. Otwór gębowy 

dolny, mięsisty zaopatrzony w 2 pary wąsików. Łuski cykloidalne, duże, mocno osadzone w 

skórze. Płetwa grzbietowa jest bardzo długa. Grzbiet ciemny, zielonkawobrązowy, lub 

szarozielony, boki jaśniejsze, ciemnooliwkowe ze złotym połyskiem, brzuch żółtawo-lub 

kremowobiały. Płetwy nieparzyste szarawo-niebieskie, parzyste czerwonawe.  

Mięso: 2/4  

 

Karp morski (W) – o długości do 60cm. Osobniki młodociane obu płci są całkowicie szare, a 

w połowie ich ciała zaczyna się biała linia ciągnąca się aż do płetwy ogonowej. Ubarwienie 

ciała jest różnorodne. Dorosłe osobniki męskie posiadają ciemne obramowanie na 

płetwach. Pysk w większości przypadków jest jasny oraz otoczony kilkoma ciemniejszymi 

paskami. Występuje w morzach.  

Mięso: 2/4  

 

Kormoran czarny (P) - duży ptak wodny z rodziny kormoranowatych. Samce są większe od 

samic. Czarny z metalicznym połyskiem, w szacie godowej policzki białe, na głowie delikatny 

czub i biała plama na udzie (brak jej w upierzeniu spoczynkowym). P. carbo carbo ma szyję 

jednolicie czarną, podczas gdy P. carbo sinensis ma boki szyi białe z gęstym czarnym 

rysunkiem. Młodociane osobniki mają wierzch ciała ciemnobrązowy, podczas gdy spód 

biały.  

Mięso: 1/4  

 

Kozica (G) - ssak z rodziny krętorogich. Długość ciała 120-135 cm. Masa (samce): 35-50 kg, 

samice- 30-42 kg. Ubarwienie brunatne, wzdłuż grzbietu ciemniejsza smuga. Na łbie małe 

rogi. Delikatna, jedwabista skóra. Dłuższe tylne kończyny. Budowa racic jest bardzo istotna, 

kozice posiadają bardzo ruchome racice, co powoduje, że mają nie cztery, ale nawet osiem 

punktów oparcia, w skrajnych sytuacjach mogą za punkt oparcia służyć ostro zakończone 

raciczki znajdujące się wyżej racic i na płaskim podłoży nie dotykają one ziemi, na krawędzi 

każdej racicy znajduje się rogowy kant, który latem ściera się odsłaniając lepka jak guma 

podeszwę.  
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Mięso: 2/4  

 

Koza (P) - ssak z rodziny krętorogich. Umaszczenie u kóz jest cechą rasową aczkolwiek u 

wielu ras występuje kilka rodzajów umaszczeń. Cechą charakterystyczną podawaną przy 

opisie umaszczenia jest rodzaj włosa - długi i krótki oraz występujące czasem specyficzne 

rozmieszczenie włosów długich np. w okolicach zadu, podbrzusza czy przedpiersia. 

Umaszczenie może być białe, czarne, czerwone, brunatne, brązowe, sarnie.  

Mięso: 2/4  

 

Krowa (P) [bydło domowe] - ogólna nazwa zwierząt hodowlanych z rodziny krętorogich. 

Hodowane są dla uzyskania z nich żywności (mleko, mięso, tłuszcz) oraz innych surowców 

(głównie skóra). Wiele z nich jest wykorzystywanych również jako siła pociągowa. Dorosłe 

samce bydła nazywamy bykami, samice krowami, młode samice jałówkami, a młode samce 

cielakami.  

Mięso: 4/4  

 

Królik (P) - przedstawiciel zającowatych. Długość ciała 35-50 cm, masa ciała od 1 do 2 kg. 

Grzbiet ciała ma ubarwienie brązowo-szare lub żółtoszare, spód ciała jest biały. Krótki ogon 

jest od góry czarny, od spodu biały. Niektórzy mogą pomylić z zającem szarakiem, gdyż 

przypomina go nieco swoim wyglądem.  

Mięso: 1/4  

 

Kruk (P) - duży ptak osiadły z rodziny krukowatych. Obie płci ubarwione jednakowo. 

Upierzenie czarne z metalicznym połyskiem. Duży, masywny dziób. Głowa duża, na 

podgardlu charakterystycznie nastroszone pióra. Długi, klinowaty ogon. Świetnie lata, w 

czasie toków wykonuje akrobacje powietrzne. Często szybuje. W locie silne uderzenia 

skrzydeł wydają charakterystyczne, świszczące dźwięki. Bardzo inteligentny.  

Mięso: 1/4  
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Kuropatwa (P) - duży, osiadły ptak z rodziny kurowatych. Głowa i kark oliwkowo-szare, 

policzki rude. Wierzch ciała szarobrunatny ze słabo zaznaczonymi rdzawymi i czarnymi 

poprzecznymi pręgami. Na barkach i skrzydłach niewielkie podłużne białe plamy. Spód i 

boki ciała szare z delikatnym, falistym rysunkiem, na bokach pionowe, szerokie rdzawe 

pręgi. Na białym brzuchu rdzawa plama w kształcie podkowy (u samic mniej wyraźna, 

często niekompletna). Sterówki rdzawo-brązowe, lecz środkowa para szarobrunatna. Lotki 

płowe z ciemno-rudymi plamami. Za okiem naga, pokryta brodawkami skóra, szczególnie 

rzucająca się w oczy w okresie godowym.  

Mięso: 1/4  

 

L  

Lis (P) - ssak łożyskowy z rodziny psowatych, rzędu drapieżnych. Największy z lisów z 

rodzaju Vulpes. Zwierzę dobrze znane, o wydłużonym ciele, wąskim pysku, spiczastych 

uszach i charakterystycznym długim i bardzo puszystym ogonie. Kończyny krótkie, lecz 

wytrzymałe, u niektórych podgatunków bardzo cienkie. Barwa futra zależna od 

zamieszkiwanego rejonu i podgatunku, np. u podgatunku skandynawskiego intensywnie 

rude, a u kaukaskiego srebrzystoszare.  

Mięso: 1/4  

 

 

Ł  

Łabędź (P) [krzykliwy] - duży ptak wodny z rodziny kaczkowatych. Długość ciała ok. 150 cm, 

rozpiętość skrzydeł 200 cm, masa od 4,2 do 8,2 kg. Jednolicie biały, dziób czarny z żółtą 

nasadą. Młode są szare, szatę białą uzyskują w 3. roku życia.  

Mięso: 2/4  

 

Łoś (P) - ssak kopytny z rodziny jeleniowatych. Łeb duży i wydłużony zakończony szerokim 

pyskiem. Wydłużona, szeroka, mięsista i ruchliwa górna warga pełni funkcje chwytne. Oczy 

(świece) małe słabo widzą, uszy (łyżki) długie do 26 cm, spiczasto zakończone. Skośne 

nozdrza są skierowane do dołu. Krótka i masywna szyja umożliwia obracanie głowy w 

szerokim zakresie. Pod łbem na szyi zwisa narośl tłuszczowa z długim czarnym włosem, tzw. 
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broda. Na grzbiecie w okolicy kłębu widoczny jest garb, a zad zwierzęcia jest nisko położony. 

Silne i bardzo długie nogi (badyle) zakończone są potężnymi, szeroko rozsuwalnymi racicami 

ułatwiającymi chodzenie po śniegu, bagnach i mokradłach bez zapadania się. Okrywa 

włosowa łosia (suknia) jest jednolicie ciemnobrązowa, na nogach i brzuchu jaśniejsza - 

białawo-szara. Suknia zimowa jest bardziej gęsta. Duże poroże.  

Mięso: 4/4  

 

M  

Muflon (G) - ssak łożyskowy z rzędu parzystokopytnych. Długość ciała od 1,2 m do 1,35 m. 

Masa: owca- 25-40 kg, tryk 35-55 kg. Ubarwienie tryków (zwane inaczej wełną lub runem) 

jest jasne, szata zimowa jest bardziej brązowa. Samce posiadają często tzw. siodło, 

charakterystyczną białą plamę na bokach ciała. Podbrzusze, lustro na zadzie i wewnętrzne 

strony nóg są białe. Wełna muflona, z wyjątkiem włosów na podgardlu, jest stosunkowo 

krótka. Charakterystyczne, duże, skręcone ślimakowato. Owce nie mają rogów, ewentualnie 

małe i skierowane do tyłu.  

Mięso: 2/4  

 

 

N  

-  

 

O  

Okoń (W) – słodkowodna ryba. Osiąga do 60 cm długości standardowej i masę ciała do 4,8 

kg[4]. Ciało wysokie, bocznie spłaszczone. Łuski małe, ktenoidalne, mocno osadzone w 

skórze. Pokrywy skrzelowe zakończone ostrymi kolcami, a ich górna krawędź jest 

ząbkowana. Otwór gębowy duży, przedni, tylna krawędź szczęki sięga do oka.  

Grzbiet ciemnoszary do oliwkowo-zielonkawego, boki jaśniejsze. Na grzbiecie i bokach 5–9 

poprzecznych, ciemnych smug, brzuch biały lub wchodzący w czerwonawy kolor o 

srebrzystym połysku. Pierwsza płetwa grzbietowa szara z ciemną plamą w tylnej części, 

druga płetwa zielonkawoszara, lekko przezroczysta, płetwy piersiowe żółtawoszare, 

pozostałe płetwy jaskrawoczerwone. Ubarwienie zmienne w zależności od miejsca 
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przebywania, osobniki żyjące w płytkich prześwietlonych wodach są bardziej jaskrawo 

ubarwione od tych żyjących w ciemnych, głębokich wodach.  

Mięso: 1/4  

 

Orzeł przedni (G) - gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. Samica 

znacznie większa, ale obie płci ubarwione identycznie. Grzbiet brunatny, głowa i kark 

jaśniejsze o złotawym odcieniu. Spód jaśniejszy. Lotki i końce sterówek czarne, nasada 

ogona szara. Dziób czarny, nogi żółte. Skrzydła długie i szerokie, w locie ślizgowym i podczas 

krążenia lekko uniesione, na końcach widoczne palczasto rozłożone lotki. W locie silnie 

uderza skrzydłami, po czym przez 1-2 sekundy następuje lot ślizgowy.  

Mięso: 1/4  

 

Osioł (P) - ssak z rodziny koniowatych. Charakteryzuje się dużą głową, długimi uszami, 

cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na 

brak wody.  

Mięso: 2/4  

 

P  

Pekari (P) - ssak łożyskowy z rzędu parzystokopytnych, krewny świniowatych. Ciało krępe, 

podobne do świni, o długości do 120 cm i wadze do ok. 40 kg. Głowa klinowata, osadzona 

na krótkiej szyi. Skóra pokryta szczeciną. Cztery palce na kończynach przednich i trzy na 

tylnych (dwa u pekari Wagnera). Charakterystyczną cechą odróżniającą pekari od 

pozostałych świniokształtnych jest położony w pobliżu nasady ogona gruczoł grzbietowy.  

Mięso: 2/4  

 

Płaszczka (*W*) - słonowodna ryba. Ciało silnie grzbietobrzusznie spłaszczone, z szerokimi, 

silnie rozwiniętymi, zachodzącymi swoją podstawą na głowę płetwami piersiowymi, 

ułożonymi w płaszczyźnie poziomej, tworzącymi z całym ciałem kształt rombu lub dysku. 

Otwory skrzelowe (tzw. tryskawki) i oczy na wierzchniej (grzbietowej) stronie ciała.  

Mięso: 2/4  
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Puchacz (P) - duża sowa z rodziny puszczykowatych. Upierzenie nieco podobne do uszatki, 

ale jest zdecydowana różnica w wielkości. Obie płci ubarwione jednakowo, ale samice są 

większe. Sylwetka masywna, z dużą okrągłą głową, szerokimi zaokrąglonymi skrzydłami i 

krótkim ogonem. Na głowie charakterystyczne "uszy" o dł. 8 cm utworzone z piór, zwykle 

położone poziomo, a stawiane gdy ptak jest zaniepokojony. Szlara słabo zaznaczona, wokół 

dzioba jasne pióra. Duże, pomarańczowe oczy. Upierzenie w różnych odcieniach brązu, na 

wierzchu ciała z ciemnym wzorem przypominającym korę, a od spodu bardziej żółtawe z 

ciemnym podłużnym kreskowaniem. Na piersi plamy są intensywniejsze, przypominają 

kształtem krople. Spód skrzydeł jaśniejszy od reszty upierzenia. Lotki pierwszorzędowe 

rdzawo-brązowe, ciemno prążkowane, co jest widoczne w locie. Nogi i stopy opierzone. 

Młode podobne do dorosłych; po opuszczeniu gniazda mają pióra poprzerastane resztkami 

puchu, a później ich upierzenie staje się nieco ciemniejsze.  

Mięso: 1/4  

 

Puszczyk (P) - Sowa średniej wielkości, krępej budowy ciała. Ubarwienie bardzo zmienne, 

występuje w dwóch podstawowych odmianach kolorystycznych: szarej i brązowej, możliwe 

są też barwy pośrednie (rdzawe, szarobrunatne itp.). Na głowie brak tak 

charakterystycznych "uszu" jak u sowy uszatej. U odmiany brązowej grzbiet jest brązowy, 

prążkowany i cętkowany na ciemno- i jasnobrązowo, przez barkówki biegnie biały pas. 

Szlara jednobarwna, rdzawa, obwiedziona ciemnobrązową cienką linią, z jasnymi brwiami i 

wewnętrznymi obwódkami oczu. Dziób bladooliwkowy, oczy bardzo duże o czarnych 

tęczówkach. Spód ciała jasnopłowy. Skrzydła szerokie i zaokrąglone, podobnie jak grzbiet 

kreskowane i cętkowane. Na lotkach ciemne poprzeczne paski. Nogi opierzone, jasnopłowe. 

Odmiana szara ma podobny rysunek, tyle że zamiast brązów występują szarości. Młode 

wyglądają podobnie, jednak kreskowanie jest delikatniejsze, a całe upierzenie bardziej 

puszyste.  

Mięso: 1/4  

 

R  

Renifer (P) - ssak z rodziny jeleniowatych. Osiąga długość ciała od 1,8 do 2,2 m, a wysokość 

w kłębie od 1 do 1,3 m. Waży 120-150 kg. Ma gęste uwłosienie, z długą grzywą na szyi. 

Wyjątkowo gęsta sierść chroni przed mrozem. Pysk również jest owłosiony, co zapewnia 
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ochronę przed zimnem podczas żerowania w śniegu. Latem futro renów przybiera kolor 

szarobrązowy, zimą białawy. Nogi kończą się mocnymi, szeroko rozstawionymi racicami, 

ułatwiającymi poruszanie się po śniegu i bagnistym terenie. U obu płci występuje okazałe 

poroże, nieco mniejsze u samic. Różni się ono od poroża innych jeleniowatych - jest 

półkoliście zakrzywione i zakończone rozgałęzieniami. Renifery co roku zrzucają poroże - 

samce na przełomie listopada i grudnia, samice i młode - późną zimą lub wczesną wiosną. 

Następnie tworzy się u nich nowe poroże.  

Mięso: 3/4  

 

S  

Sarna (P) - gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Sarna jest 

zwierzęciem średniej wielkości o smukłym ciele, wysokich nogach (cewkach), sierści 

czerwono-brązowej w lecie, siwo-brązowej lub siwo-żółtej w zimie, z białą lub żółtawą 

plamą (lustrem) na pośladkach. W Niemczech i Holandii spotykane są osobniki o czarnym 

ubarwieniu, a w całym zasięgu występowania również białe albo łaciate. Racice małe, ostro 

zakończone. Palce boczne są wysoko osadzone, nie dotykają podłoża. Wysokość w kłębie 

ok. 75 cm, długość 95-140 cm (w tym tułowia ok. 70 cm), przeciętna masa ciała ok. 25 kg . 

Poroże samców osiąga 25-30 cm.  

Mięso: 2/4  

 

Sowa śnieżna (P) - duży ptak drapieżny z rodziny puszczykowatych. Wyraźna biała szlara, 

wokół dzioba długie miękkie pióra. Nogi i palce obficie opierzone. Dymorfizm płciowy: 

samiec - nieomal czysto biały, niewiele brązowych plamek, najliczniejszych na lotkach i 

sterówkach oraz barkach i pokrywach skrzydłowych. Samica większa, a plamki zlewają się w 

poprzeczne pręgi. Młode z jeszcze większą ilością barwy brązowej.  

Mięso: 1/4  

 

Sroka (P) - średni ptak z rodziny krukowatych. Obie płci ubarwione jednakowo, ale samiec 

jest zwykle nieco większy i cięższy od samicy, ma dłuższy ogon. Upierzenie biało-czarne, 

unikalne dla tego gatunku. Bardzo długi, zaostrzony ogon z piórami o stopniowanej długości 

(środkowe sterówki najdłuższe, skrajne - krótsze). Głowa, dziób, gardziel, skrzydła, tył ciała i 

ogon ciemnoczarny, odcinający się jaskrawo od pozostałych, białych części ciała: brzucha, 
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boków i barkówek. Czarne pióra mają metaliczny połysk: na skrzydłach najwyraźniejszy, 

zielono-granatowy; na ogonie zielono-brązowy, na wierzchu głowy zielony, a na grzbiecie i 

pozostałej części głowy szkarłatny. W locie widoczne rozłożone lotki pierwszorzędowe, 

które są białe z czarnymi lamówkami. Dziób i nogi czarne. Młode podobne do dorosłych, ale 

ich upierzenie mniej błyszczy, a ogon jest krótszy.  

Mięso: 1/4  

 

Szczupak (W) – słodkowodna ryba. Ciało szczupaka pospolitego jest spłaszczone, opływowe. 

Głowa wydłużona, ze zwężającymi się szczękami i bardzo szerokim spłaszczonym pyskiem. 

Zęby szczupaka na żuchwie są skierowane do środka i bardzo ostre, szczęka jest ich 

pozbawiona. Ponadto liczne zęby występują na kości podniebiennej, kościach 

międzyszczękowych, lemieszu, kości gnykowej oraz łukach skrzelowych. Łuski są dosyć 

małe, owalne, mocno osadzone w skórze. Ubarwienie zmienne w zależności od warunków 

środowiska. Młode osobniki są zwykle jasnozielone, brązowawe lub srebrzyste.  

Mięso: 2/4  

 

Ś  

Świstak (G) - gryzoń z rodziny wiewiórkowatych. Długość ciała: 42 - 54 cm, długość ogona 13 

- 16 cm, waga ciała: 2,3 - 5,7 kg; samce są większe od samic. Barwa jest różna - od 

żółtawobrązowej do czerwonawej lub szarej. Wierzch głowy zawsze czarny, boki ciała i nogi 

żółtawoszare.  

Mięso: 1/4  

 

T  

Tchórz (P) - ssak z rodziny łasicowatych. Długość ciała 30 - 46 cm, ogona 11 - 17 cm, masa 

ciała zróżnicowana; u samców 850 gramów do 1,5 kg, u samic 0,6 - 0,8 kg. Wierzch ciała ma 

ubarwienie ciemno brunatne, spód ciała i nogi ciemnobrązowe, niemal czarne, wargi i 

końce uszu białe. U młodych ubarwienie ciała jest bardzo jasne, niemal białe.  

Mięso: 1/4  
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Tuńczyk długopłetwy (*W*) - Torpedowaty kształt ciała z księżycowo wciętą płetwą 

ogonową. Długość to około 140 cm, masa do 60 kg. Szablaste, wydłużone płetwy piersiowe 

sięgające poza połowę ciała. Ok. 30% całkowitej długości ryby. Grzbiet i boki niebieskie z 

metalicznym połyskiem, srebrzystobiały brzuch. Występuje w morzach.  

Mięso: 2/4  

 

Tur (P) - ssak z rzędu parzystokopytnych. Podobny do dużych odmian bydła domowego. 

Długość do 3,2 m. Wysokość w kłębie do 1,9 m. Masa 800-1000 kg. Podstawową maścią 

dorosłych samic jest kolor rdzawobrunatny w sezonie letnim lub szarobrunatny w okresie 

zimowym. Krowy pod koniec życia, wraz ze zmniejszającym się poziomem żeńskich 

hormonów płciowych, znacznie ciemnieją(jednak nigdy nie osiągają barwy ciemniejszej niż 

3-4 letnie byki). Dojrzałe byki (powyżej 7 roku życia) są czarne z odcieniem brunatnym w 

lecie i czarno-brunatne z odcieniem szarym w zimie.  

Mięso: 4/4  

 

W  

Wrona (P) - średni ptak z rodziny krukowatych. Obie płci ubarwione jednakowo. Grzbiet i 

brzuch popielate, natomiast górna część piersi, głowa, skrzydła i ogon czarne z metalicznym 

połyskiem. Dziób czarny, masywny, nieco zakrzywiony.  

Mięso: 1/4  

 

Wydra olbrzymia (P) - drapieżny ssak z rodziny łasicowatych. Ciało wydłużone, z długim, 

silnym ogonem. Palce są połączone błoną. Umaszczenie ciemne, przeważa brunatne, 

czekoladowe. Płaska, szeroko głowa; małe i zaokrąglone małżowiny uszne, krótkie, 

masywne kończyny zakończone pazurami, długość ciała do 180 cm. Masa od 22-34 kg.  

Mięso: 2/4  

 

Z  

Zając szarak (P) - ssak należący do rzędu zajęczaków. Ma długość 75 cm, wysokość ok. 30 

cm, a jego ogon (omyk) ma 8-10 cm. Waży 3-6 kg. Ogon zająca jest od góry czarny, spodem 
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biały. Uszy są dłuższe od głowy. Nogi zająca nazywa się skokami, natomiast uszy - słuchami. 

Łapy jego są wąskie i twarde, przystosowane do biegania po twardym terenie. Nogi tylne są 

znacznie dłuższe od przednich. Jego futro (turzyca) ma szary kolor - upodabniający go do 

podłoża - ubarwienie ochronne. W zimie futro staje się jaśniejsze i gęstsze niż w lecie.  

Mięso: 1/4  

 

Ż  

Żółw morski (W) - Podobny do żółwi lądowych. Plastron jest jednak nieznacznie 

zredukowany, a dziób na końcu szczęki nie występuje. Pancerz jest pokryty rogowymi 

płytami zbudowanymi z keratyny, z kolei skorupakorupa duża i spłaszczona, o opływowych 

liniach. Czasami ciężko ją rozbić. Kończyny zostały przekształcone w szerokie, płaskie wiosła. 

W odróżnieniu od krewniaków nie może wciągnąć głowy, nóg i ogona do skorupy. Długość 

waha się od około 75 do 140 cm, zaś masa nie przekracza 500 kg, ze skorupą licząc. 

Występuje w morzach.  

Mięso: 3/4  

 

Żółw stepowy (P) - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi lądowych. 

Skorupa żółwia stepowego ma kształt owalny. Jest barwy oliwkowozielonej z ciemnymi 

plamami na każdej tarczce. Skorupa jest bardziej płaska niż u żółwi z rodzaju Testudo. 

Żółwie te mają ciemne łapy, miejscami żółtawe. Cechą charakterystyczną jest 

występowanie czterech pazurów na wszystkich kończynach.  

Mięso: 1/4  

 

Żubr (P) - ssak łożyskowy z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych. Głowa żubra jest 

stosunkowo duża i ciężka o szerokim i wypukłym czole, oczy małe, krótkie rogi skierowane 

do góry i zagięte do środka. Szyja żubra jest gruba, krótka z wyraźnym podgardlem. Przód 

tułowia wygląda na bardzo potężny na skutek silnie rozwiniętego kłębu i porastającej go 

kasztanowo-brunatnej sierści, która w zimie jest ciemniejsza niż latem. Sierść w dolnej 

części głowy, przodu i szyi jest długa, na głowie, karku i kłębie występuje grzywa złożona z 

włosów ościstych.  

Mięso: 4/4  
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Żuraw (P) - duży ptak z rodziny żurawiowatych. Sylwetka wysmukła, wyprostowana. 

Większy od bociana, o popielatym upierzeniu, końcówki skrzydeł czarne. Charakterystyczną 

ozdobą jest ogon utworzony z wydłużonych, pokarbowanych lotek, zwisających w kształcie 

pióropusza. Górna część głowy koloru karminowego, boki białe, czoło i przód długiej szyi 

czarne.  

Mięso: 1/4 

RANGI. 
 

Oto kilka informacji o rangach, które smok może zdobyć w Stadzie. Liczby w nawiasie to 

maksymalna liczna smoków mogąca zajmować daną pozycję.  

Przywódca (1) - najważniejszy smok w stadzie. Ma decydujący głos we wszystkich sprawach 

dotyczących stada, przeprowadza ceremonie, opiekuje się swoimi smokami i reprezentuje 

swoje stado podczas Spotkań. Jest to prestiżowa, ale jednocześnie bardzo odpowiedzialna 

funkcja.  

[Przywódcą nie może być smok mający więcej niż 85 księżyców!  

Zastępca (1) - pomocnik Przywódcy. Może zostać nim dorosły smok spełniający wymagania 

na pełną rangę. Wypełnia te obowiązki, na które przywódca może nie mieć czasu i, w razie 

śmierci lub rezygnacji przywódcy, staje się jego automatycznym następcą.  

 

Uzdrowiciel (2) - smoczy lekarz. Gromadzi zioła, których następnie używa przy leczeniu 

rannych i chorych smoków. Tak jak w przypadku Przywódcy i Zastępcy, w stadzie może być 

tylko jeden uzdrowiciel (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy uczeń uzdrowiciela ukończył naukę). 

W hierarchii stoi poniżej Zastępcy, ale powyżej pozostałych rang. Może mieć ucznia, który 

wtedy jest określany tytułem "Kleryka".  

Najważniejsze Atrybuty: Inteligencja, Zręczność.  

Polowanie: Uzdrowiciele udają się na Wyprawy.  

(Wymagania: umiejętności fizyczne i mentalne przynajmniej na poziomie 1 (dopuszczony 

brak Pływania/Latania oraz brak Kamuflażu), oraz przynajmniej 9 punktów łącznie 

przyznanych w trzech Umiejętnościach: Leczenie, Wiedza, Magia Precyzyjna)  
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Uwaga! Zanim Kleryk będzie mógł chodzić samodzielnie na wyprawy, musi mieć Wiedzę na 

poziomie 3! Po zdobyciu 15 sztuk ziół wyprawa Kleryka jest przerywana na dwa tygodnie.  

 

 

Łowca (bez ograniczeń) - Smok, specjalizujący się w polowaniach. Jest mistrzem w 

zakradaniu się do ofiary i natychmiastowym jej zabijaniu. Poluje dla tych, którzy są zbyt 

zajęci bądź zbyt chorzy, aby samodzielnie zdobyć jedzenie. Zaś po osiągnięciu 80 księżyca 

życia, za zasługi na rzecz swojego stada może zostać odznaczony rangą Starszego.  

Najważniejsze Atrybuty: Zręczność, Percepcja.  

Polowanie: tak. Nieograniczone.  

(Wymagania: umiejętności fizyczne przynajmniej na poziomie 1, umiejętności mentalne 

przynajmniej na poziomie 1 (dopuszczony brak Pływania/Latania); przynajmniej 8 punktów 

łącznie przyznanych w następujących Umiejętnościach: Skradanie, Kamuflaż, Śledzenie)  

 

Czarodziej (bez ograniczeń) - Smoki te są zazwyczaj spokojniejsze, rozważniejsze. Posiadają 

specjalne umiejętności i rozległą wiedzę magiczną. Dbają o bezpieczeństwo stada, walcząc i 

patrolując granice. Zaś po osiągnięciu 80 księżyca życia, za zasługi na rzecz swojego stada 

może zostać odznaczony rangą Starszego.  

Najważniejsze Atrybuty: Zręczność, Percepcja.  

Najważniejsze Atrybuty: Inteligencja, Wytrzymałość.  

Polowanie: tak. Raz na dwa tygodnie do zdobycia 4/4 pożywienia lub sytości.  

(Wymagania: umiejętności fizyczne i mentalne (dopuszczony brak Pływania/Latania oraz 

brak Kamuflażu); przynajmniej 8 punktów łącznie przyznanych w następujących 

Umiejętnościach: Magia Ataku, Magia Obrony, Magia Precyzyjna, w tym wszystkie te 

Umiejętności muszą być odblokowane)  

 

Wojownik (bez ograniczeń) - smok szkolony w kierunku walki i obrony stada przy pomocy 

pazurów i kłów. W chwilach niebezpieczeństwa ma za zadanie chronić słabszych członków 

Stada choćby miał stracić życie. Dbają o bezpieczeństwo stada, walcząc i patrolując granice. 



72 
 

Zaś po osiągnięciu 80 księżyca życia, za zasługi na rzecz swojego stada może zostać 

odznaczony rangą Starszego.  

Najważniejsze Atrybuty: Zręczność, Percepcja.  

Najważniejsze Atrybuty: Siła/Zręczność, Wytrzymałość  

Polowanie: tak. Raz na dwa tygodnie do zdobycia 4/4 pożywienia lub sytości.  

(Wymagania: umiejętności fizyczne i mentalne (dopuszczony brak Pływania/Latania oraz 

brak Kamuflażu); przynajmniej 8 punktów łącznie przyznanych w następujących 

Umiejętnościach: Atak, Obrona, Śledzenie)  

 

Adept (bez ograniczeń) - Młody smok, który dopiero kształci się w kierunku, który go 

interesuje.  

Charakteryzuje go imię dwuczłonowe, gdzie drugi człon to zawsze Łuska [dla samic] lub 

Kolec [dla samców].  

Polowanie: tak. Raz na dwa tygodnie do zdobycia 4/4 pożywienia lub sytości. Posiada 

odblokowane Skradanie, Śledzenie, Bieg, Skok, Lot/Pływanie, Atak/MA, Obrona/MO.  

(Wymagania: ukończone 7 księżyców życia, jeśli postać przechodziła etap Pisklęcia na 

forum, trzy odblokowane Umiejętności)  

 

Pisklę (bez ograniczeń) - Najmniejsi i najbardziej bezbronni członkowie stada. Uczą sie 

dopiero podstaw tego świata pod czujnym okiem matki bądź ojca.  

Charakteryzuje go imię jednoczłonowe.  

Polowanie: nie.  

(Wymagania na rangę: brak)  

 

Brat Krwi (1) - Nieoficjalna i dożywotnia ranga smoka zaprzysiężonego do obrony życia 

Przywódcy nawet kosztem własnego. Bratem Krwi staje się podczas ceremonii 

przeprowadzanej z udziałem Przywódcy w Świątyni, gdzie uroczyście wiąże się smoki za 

pomocą odrobiny krwi tak, aby Brat Krwi mógł odczuwać zagrożenia życia przewodnika 
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stada i odpowiadać na nie. To także oznacza, iż w razie ignorowania przeczucia zagrożenia, 

Brat Krwi otrzymuje rany bliźniacze do tych, które ucierpi przywódca bez jego ochrony.  

(Wymagania: posiadanie dorosłej rangi) 

SŁOWNIK GESTÓW. 

Buziak w policzek – zazwyczaj jest to szybkie liźnięcie w bok pyska, pod i trochę za okiem.  

 

Okazywanie sobie uczuć – wziąłem to wszystko pod jedną kategorię. Buziaki i pocałunki to 

zazwyczaj krótkie liźnięcia bądź stykanie się nosami. Często mimowolnie tez bawią się 

swoimi ogonami, np. leżą obok siebie, a ich ogony owijają się i kręcą wokół siebie. Czasem 

smoki też dosłownie siebie głaszczą.  

 

Podekscytowanie – wszelkie nerwy bądź ekscytacje pokazują się najczęściej w całym ciele 

smoka. Ogon drży, albo smok nim macha, trzepie co jakiś czas skrzydłami, nie może skupić 

wzroku w jednym miejscu, albo gryzie coś bardzo namiętnie.  

 

Przytulanie – jak wiadomo, jest wiele rodzajów „tulów”. Uścisk na powitanie, to szybkie 

otarcie się bokami. Im bardziej czułe to powitanie, tym ocieranie się jest mocniejsze. Jeśli 

chodzi o takie przytulenie będące okazaniem uczuć, jest to wtulenie pyska pod pysk lub w 

szyję partnera. Niektóre gatunki smoków nawet owijają się wokół szyi wybranka. 

Pocieszanie kogoś, albo objęcie mimowolne to zazwyczaj okrycie innego smoka skrzydłem. 

A takie szaleńcze wskoczenie na kogoś, to zazwyczaj szarża, kończąca się przewróceniem 

smoka i skończeniem na jego brzuchu.  

 

Strach/Przerażenie - U Piskląt charakteryzuje je tzw. "kurczenie się w sobie". Smoczątko 

stara się nie rzucać w oczy, zniża więc głowę i przysuwa ją co ciała, skrzydła ciasno przyciska 

do boków, ogon chowa pod siebie lub owija nim łapę.  

Dorosłe Smoki zachowują się identycznie jak w przypadku zaskoczenia, gotują się do 

ucieczki. Rzadkie, ale znane przypadki to popadanie w niekontrolowane przerażenie, które 

objawia się rozszerzeniem źrenic, otwarciem pyska (nierzadkie są tu przypadki panicznego 

ryczenia, warczenia i gryzienia), machaniem skrzydłami i ogonem.  
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Wzruszanie ramionami – istnieje (chociaż lepiej brzmi barkami).  

 

Zaskoczenie - Gdy smok zostanie zaskoczony okazuje to mimowolnym gwałtownym 

zaciśnięciem szponów, czasem nawet wbiciem ich w ziemię. Źrenice się rozszerzają, a 

skrzydła lekko otwierają, mięśnie sztywnieją. Ciało smoka przygotowuje się do ewentualnej 

ucieczki.  

 

Zastanawianie się – jak ludzie. Zazwyczaj po prostu zastanawiają się, zatrzymują na czymś 

wzrok, drapią się po głowie.  

 

Zawstydzenie – smoki oczywiście się nie rumienią. Często jednak zdradza je ogon, bądź łapy. 

Gdy smoki się denerwują, zaciskają pazury, albo lekko drży im ogon. Co do ogona, często 

gdy są podenerwowane machają mocniej bądź delikatniej ogonem.  

 

Złość – mocniejsze zirytowanie objawia się najczęściej mocnym uderzeniem ogonem o 

ziemie, bądź pokazaniem zębów. Mocniejszą złość smoki okazują warczeniem, a naprawdę 

ostre emocje okazują ryczeniem.  

 

Zmarszczenie czoła/uniesienie brwi – smoki nie posiadają brwi, jednak mają rozwinięte 

mięśnie twarzy na tyle, by można było to nazwać mimiką. Dlatego uniesienie brwi u nich 

istnieje. Nie istnieje jednak zmarszczenie czoła w dosłownym znaczeniu - smoki zamiast 

tego mrużą oczy.  

 

Znudzenie/Zamyślenie – gdy smoki są znudzone, albo skupione na myślach, często mają 

jakieś tiki – tak samo jak ludzie. Najczęściej jest to gryzienie czegoś, albo rysowanie 

przeróżnych kształtów w ziemi. Może to również być zabawa ogonem, na przykład 

machanie nim w odpowiednim rytmie. Bądź puszczanie dymu z paszczy albo nosa (czy też 

chłodnego powietrza, smoki plujące kwasem nie mają takich zabaw). 

SMOCZA WIARA 

 



75 
 

Nieśmiertelność duszy 

 

Wiele jest podań i legend, o początkach bogów, zaraniach dziejów i czasach zanim zwykłe 

smoki stąpały tak licznie pośród ziem Wolnych Stad. Z czasem wiara uformowała pewne 

dogmaty, które do dziś pokazują nam, jakie winniśmy wieść życie i jak zostanie nam ono 

policzone.  

Na wstępie warto powiedzieć co nieco o samej istocie duszy smoka. Czymże jest dusza? 

Otóż, gdy Immanor umierał, Matka Niebo wiele łez przelała nad jego ciałem. Gdy 

wstępował w nieboskłon, łzy te odbiły blask jego Wielkości i stały się smokami, a 

konkretniej – pierwszymi smoczymi duszami. Uformowały one pierwsze ciała i ruszyły w 

cztery strony świata.. Resztę historii już znacie.  

Tutaj jednak, w tym niepozornym zdarzeniu, kryje się największa z tajemnic naszej wiary..  

Matka wylała nad ciałem swego dziecięcia określoną ilość łez. Tak samo określona jest ilość 

smoczych dusz. Gdy smok umiera, duszę jego zabiera Bóg Śmierci, pozostawiając ciało by 

gniło i ożywiało cykl życia natury. Pan Śmierci prowadzi smoka pod oblicze Immanora i Pan 

Życia osądza go, czy godny jest by zasiąść wśród Przodków. Jeśli uzna go niegodnym, zsyła z 

powrotem do jednego z jaj, które grzeją się w leżach smoczyc. By wykluło się na nowo i na 

nowo próbowało naprawić błędy poprzedniego wcielenia.. Nie zostawia mu jednak nic ze 

wspomnień, aby niczym gładka tafla wody, niewzburzona niczym, mógł wić nowe koryto dla 

rzeki swojego życia po polach własnego przeznaczenia. Immanor bowiem oceniając patrzy 

nie tylko na ostatnie wcielenie smoka. By stać się godnym, należy zasłużyć się na przestrzeni 

wielu, wielu żyć. Wtedy Wszechwielki zabiera duszę ze sobą, do Krainy Wiecznych Łowów, 

by wraz z Przodkami radowała się jej pięknem, nieskończoną zwierzyną i spoglądała czasem 

na Ziemie Stad, obserwując swoich potomnych i braci. Mówi się, że gwiazdy świecące na 

nocnym niebie to ślepia Przodków, którzy patrzą na nas i obserwują.  

Gdzie tu tajemnica, zapytacie? Otóż już tłumacze.. Gdy się zastanowicie, to szybko 

dostrzeżecie tragizm smoczego gatunku. Od samego powstania skazany on został na 

wyginięcie. Określona ilość dusz sprawia, że z każdym smokiem więcej wśród Proroków, 

mniej jest o jedną duszę na Ziemiach. Z każdym więc stuleciem smoków jest mniej i mniej. 

Kiedyś zaś nie zostanie ani jednego, bowiem Pan nasz łaskawy jest i wszystkie dusze, nawet 

najknąbrniejsze, w końcu zasłużą sobie na jego łaskę.  

Nie warto jednak rwać łusek i szponami drapać ciał. Kraina Wiecznych Łowów czeka, a w 

niej nasi Przodkowie. Smoki więc przestrzegają Praw, starając się być dumni i godni, by 

pewnego dnia, gdy Pan przyjdzie, spojrzeć na niego z uśmiechem, a nie strachem przed 

osądzeniem.  
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Pierwsi z Bogów 

 

Cóż naprawdę wiemy o bogach? Podania i prorocy zgodni są co do powstania pierwszych z 

nich, jednak nikt nie jest pewien ile dokładnie smoczych bóstw przygląda nam się z 

nieboskłonu. Na podwaliny jednak naszej wiary niech stanowi piątka bogów pierwszego 

pokolenia, powstałych od samego Immanora z nim właśnie na czele.  

 

Tak więc, Imannor! Pan Życia, Pierwszy z Bogów, złotołuski i potężny, o ślepiach błękitnych 

jak niebo w gorący, letni dzień bez chmurny. On ofiarowuje smokom drugą szansę, kiedy po 

odejściu z tego padołu stają przed obliczem Pana i mogą wybrać – życie wśród Przodków czy 

powrót na ziemie Stad, zapomniawszy poprzednie życie, by wieść kolejne. Nieskończenie 

dobrym, ale i surowym ojcem będąc nie szczędzi ani nam, ani swojemu boskiemu 

rodzeństwu.  

Patronuje domenie życia, Wytrzymałości.  

Bratem Immanora jest Kamanor. To smok muskularny i potężny. Jego ślepia jak mroczne 

groty, ciemne i głębokie. Łuski jego granatowe, w odcieniu nocy. Charakter ma porywczy i 

jak nikt nadaje się, by pilnować domeny Siły. Za dawnych czasów często kłócił się z bratem, 

jednak w miarę pojawiania się reszty bogów, ich relacje nieco złagodniały. Dalej jednak nie 

znosi nieposłuszeństwa i niesubordynacji. Nie toleruje i nie znosi smoków butnych, głosząc 

szacunek do hierarchii.  

Kolejnym w kolejności boskiego rodzeństwa jest Tarram. To smok ponury i nieprzyjemny. 

Łuski jego są czarne niczym skrzydło kruka, jednakże sam skrzydeł nie ma. Dawniej były 

błoniaste i koszmarnie postrzępione, skradł mu je bóg Równinnych, Nethar. Ślepia ma szare 

i puste, budzące dreszcze wzdłuż kręgosłupa każdego, na kim spoczną. To niewątpliwie 

najmroczniejszy ze wszystkich bogów w które wierzą Wolne Stada. Jak łatwo się domyślić, 

jest to Bóg Śmierci. Kiedyś złowrogi i rozkochany w Zemście, teraz zgorzkniały i pokonany 

przez własne potomstwo.  

Jedyną samicą pośród Immanorowego rodzeństwa była Nenya o wiśniowych łuskach. 

Smoczyca średniej wielkości, wyjątkowo pogodna i radosna. Jej wielkie, złote oczy zawsze 

lśnią wesołością i jak nikt docenia dobry humor. Jest wyjątkowo gibka i zwinna, tą też 

dziedzinę obrała sobie w patronat, zostając opiekunką wielu różnych rang – od 
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wojowników, przez łowców po co zręczniejszych uzdrowicieli. Jej radosna natura została 

doceniona przez cierpliwego Valanyana i po długich zalotach zgodziła się zostać jego 

partnerką.  

Ostatni i najmłodszy z braci jest patron zwierzyny łownej – Thahar. Jest to smok niski i z 

wyraźną nadwagą. Kolor jego łusek to matowa zieleń, mająca chyba lepiej kryć go w głuszy. 

Jednak patrząc na dobrotliwy pysk tego boga ciężko wyobrazić sobie go podchodzącego 

chociażby zająca. Nic bardziej mylnego! Złote ślepia wypatrują śladów doskonale, a tusza 

nie wchodzi w paradę nawet odrobinę jego nieprzeciętnym umiejętnością łowieckim.  

 

Boska piątka rodzeństwa to jednak nie wszyscy bogowie, jakich zrodziły Ziemie Stad. Znana 

jest wszak historia wodnej nimfy, która zlitowała się nad pierwszymi braćmi, Kamanorem i 

Immanorem, dając im dwóch kolejnych towarzyszy.  

Pierwszym był Valanyan, ciepliwy. Czarne łuski otuliły jego ciało, gdy przyjmował je 

wychodząc z wody. Cechuje go wyjątkowy spokój i jeszcze raz spokój. Ciężko wyprowadzić 

tego smoka z równowagi, dlatego też może stanowi przeciwwagę dla żywej i wesołej Nenyi. 

Rozpoczął do niej zaloty, gdy odrzuciła ich Naranlea. Trwały one długo, jednak niczym 

wytrwałe fale Valanyan nie odpuszczał, by pewnego dnia zasłużyć sobie na miejsce u boku 

bogini Zręczności. Może to właśnie ta wytrwałość kazała mu patronować wszystkim 

rzemieślnikom, czy to skrobiącym runy czy warzącym eliksiry?  

Drugi syn nimfy to Viliar. Porywczy i łatwo dający się ponieść gniewowi. Chyba dlatego to 

czerwień krwi przybrała jego łuski w pierwszych chwilach na tym świecie, by pozostać na 

zawsze. Miłuje rozpacz i cierpienie, rozkochany w walce i rozlewie krwi. Mroczny, butny, nie 

zna litości i kieruje się tylko wolą zwycięstwa. Gdy liczy się cel, środki tracą na znaczeniu... 

Szybko obrał sobie za patronat wojny, w szczególności te niesłuszne i okrutne.  

Tak powstali bracia, którzy przyczynili się do upadku Immanora, tym samym do stworzenia 

dusz smoków. I choć natura ich to były dwie skrajności, obaj byli jak dwa oblicza tej samej 

rzeki, która ich urodziła. Obaj też mieli po niej ślepia błękitne w tym samym odcieniu – choć 

jeden wrzące jak spienione fale, a drugi łagodne jak spokojny nurt.  

 

Najmłodsze pokolenie bogów, to dzieci i wnuki Immanora. Ci najchętniej schodzą do 

smoków i wydają się być im najbliżsi.  

Najstarszą pośród pociech jest niewątpliwie Naranlea. Wszyscy znają chyba tą smoczycę, 

która przyniosła do Stad dar Magii. Uwolniła jako pierwsza maddarę i nauczyła smoki, jak 
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się nią posługiwać, po patronat biorąc magów i wiodącą dla nich Inteligencę. Sama będąc 

wyjątkowo piękna, jest wynikiem nie mniej pięknego romansu Immanora z Luną i to chyba z 

niebo przed świtem wzięła kolor łusek – głęboki fiolet. Ślepia zaś ma po matce, błyszczące i 

srebrne. Łagodna, nie potrafi być głucha na wołania i często przybywa w potrzebie.  

Z romansu wodnej nimfy i Immanora powstały dwa smoki.  

Pierwszą z nich była sprytna i wyjątkowo urodziwa Nytba. Smukła, gibka, srebrzystobiała i 

bardziej od siebie kochająca jedynie komplementy. Uwielbia słuchać o sobie i tylko o sobie. 

Złote oczy często spoglądają na smoki na Ziemiach, wypatrując co atrakcyjniejszych 

samców. Ponoć czasem pojawia się przed nimi i kusi, by rozkochać w sobie i porzucić, 

cierpiącego katusze. Jest boginią Aparycji, jak łatwo się domyśleć oraz ogólnie piękna.  

Jej brat jest nieco bardziej przystępny. Również srebrnołuski, Uessas miłuje przede 

wszystkim błogie lenistwo. Mimo to lubuje się w widoku szczęścia smoków w parach i dla 

tego powodu objął patronat nad aspektem miłości. Pomaga, gdy smoczyca nie może złożyć 

jaj, a gdy zrozpaczony smok prosi o pomoc, szepcze też czułe słowa o nim do ucha 

wybranki.  

Gdy smoki postanawiają związać się na życie, składają sobie czasem śluby nad jego 

ołtarzem, a bóg przychylnie spogląda na ich kwitnące uczucie. Rozumie jednak też i tych, 

którzy nie chcą wiązać się na stałe i wolą miłość uprawianą w swawoli. I im błogosławi, 

bowiem dbają o różnorodność smoków w naturze.  

 

Wnucząt Najwyższy dorobił się jedynie dwójkę. Samiec i samiczka, oboje z łona Naranlei.  

Gdy Pani Magii związała się z Ogniem, urodziła Lahae. Smoczyca jest drobnej budowy i po 

ojcu ogniście czerwona. Ciepłemu brązowi jej ślepi nie umknie nic, co dzieje się z Ziemiach 

Stad czy w Krainie Wiecznych Łowów. Zawsze dobrze poinformowana, sama lubi dzielić się 

tymi informacjami. Formę jednak najczęściej wybiera dziwną, bowiem zsyła zagadki lub 

przepowiednie. Pod swoje skrzydła wzięła władanie zmysłami, Percepcję.  

Ze związku z Lodem zaś powstał jedyny ze smoczych bogów pokryty futrem – stonowany i 

oziębły momentami Erycal. Bóg nie zawsze taki był, jednak ponoć dawno temu zakochał się 

w bogini natury Alaleyi. Ona jednak odrzucała jego zaloty, nie chcąc mieć blisko smoka o 

sercu tak lodowym, jak kolor jego ślepi. Odszedł więc Erycal, jako jeden z ostatnich bogów, 

pozostawiac po sobie wykradzioną bogince wiedzę o ziołach i leczeniu. Sam zaś stał się 

patronem Medyków i uzdrowień. Do dziś na jego ołtarzu dzieją się cuda – smoki odzyskują 

wzrok lub utracone kończyny.  
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Upadek Tarrama 

 

W życiu nic nie trwa wiecznie, nawet nie bogowie. Musiało minąć wiele pokoleń, nim 

szaleństwo dojrzewające od czasu pierwszej jego klęski ogarnęło serce Tarrama. Kiedy 

jednak to się stało, zszedł pośród Wolne Stada, zajmując ciało jednego z wojowników i 

zażądał od nich posłuszeństwa. Bóg, nie mogąc pokonać brata w domenie nieśmiertelnych 

zapragnął objąć władzę nad światem śmiertelników. Udało mu się uwięzić pozostałych 

bogów i był o krok od zniewolenia Wolnych Stad. Choć smoki broniły się dzielnie, padły pod 

naporem siły Boga Śmieci i jego sług.  

Gdy wydawało się, że słońce już nigdy nie oświetli ziem smoków pojawił się pośród nich 

jeden z Zagubionych. Bogów, których się nie wyznaje, nieznanych i zapomnianych - czasem 

ukazujących się smokom, które zawędrują dosyć daleko, by ich odnaleźć. Tym, który 

przeciwstawił się Tarramowi był Kaltarel, jego dawnego sprzymierzeniec. Dawno, nim 

utracił moce zajmował pozycję Boga Zimy. Uwolnił on pozostałe bóstwa, którym udało się 

zamknąć osłabionego Tarrama w ciele Erycala, Pana Uzdrowień. Od tego momentu, 

straciwszy całą moc i władzę, Tarram stał się znany jako Upadły.  

Jednak upadek boga, nawet tak plugawego i szalonego jak Pan Umarłych, nie przeszedł bez 

echa. Był on przecież bratem i wujem, krewnym, a kiedyś także przyjacielem pozostałych 

członków panteonu. Gorzkie łzy żalu i współczucia spadały z nieba na ziemię, a gromadząc 

się w Górach Yraio stworzyły niewielkie jezioro. Święte miejsce o wodach lśniących jak 

światło słońca uchwycone w kryształ. Łzy bogów mają jednak niezwykłą moc. Drobinki jej 

łączyły się o odłączały, by w końcu uformować umysł, będący po trochu częścią ich 

wszystkich, a jednocześnie bytem zupełnie od nich innym. Czegoś jednak brakowało, do 

przybrania ciała i objęcia pełnej chwały, należnej pozostałym bogom. Wiedzeni 

podejrzeniem bogowie zgromadzili przedstawicieli każdego ze Stad - Ziemi, Ognia, Wody i 

Cienia. Zebrani pod sztandarem wspólnego celu odnaleźli jeziorko i dołączyli swoje łzy, łzy 

żalu i bólu do łez wylanych przez bogów.  

Tak powstał nowego bóg.  

Niewielki Ateral o ciemnoszarych łuskach był tym, czym powinien być Władca domeny 

Śmierci. Sprawiedliwy, ale bezlitosny. Nieugięty, ale kochający. Umiłował Prawa Smoków i 

przysiągł, iż w przeciwieństwie do swojego poprzednika będzie je chronił całą swoją mocą i 

siłą. Dlatego po dziś dzień kroczy wytrwale pośród smoków, dbając o ideały Wolnych Stad i 

o to, by każdy, bez względu na rangę, był traktowany tak, jak na to zasłużył.  
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Duszki 

 

Poza nimi Smocze Krainy nawiedzają również duszki. Niejednokrotnie można spotkać je na 

polowaniu, nie stronią bowiem od smoków, a raczej same dążą do konfrontacji z nami.  

Duszków nam znanych jest piątka, nikt jednak nie wie, ile jest ich naprawdę.  

 

Dobroczynny Dadu, co czasami podszeptuje, gdzie znajduje się jakaś zwierzyna. Spotkać go 

to szczęście, chociaż czasami potrafi zażądać czegoś w zamian.  

Złośliwy Riromi , co zwierzynę płoszy, a czasem zrzuca nawet kamienie na łeb zaskoczonego 

smoka. Uwielbia w każdy możliwy sposób uprzykrzać życie i generalnie należałoby się go 

wystrzegać.  

Roztrzepana Alaleya, co zna wszystkie tajemnice cyklu natury i nie lubi, gdy bez powodu 

niszczy się florę. Zabrania też z gałęzi zrywać owoce, a choć zazwyczaj spokojna – wtedy 

potrafi się mścić.  

Energiczna Naqimia, co opiekuje się młodym potomstwem i biada tym, co podniosą nań 

łapę! Zabijanie dzieci to bowiem zbrodnia i duszek zjawia się, ilekroć ktoś się odważy. A 

potrafi być niezwykle pamiętliwa..  

Roztropny Katamu, co wie dobrze które skały kryją drogocenne kosztowności. Bywa 

nieśmiały, jest też niezwykle mądry. Zadaje zagadki, których rozwiązanie nagradza 

szlachetnym kamieniem.  

 

 

Bogowie Wolnych Stad 

 

Ostatni raz zbiorę więc wiedzę naszą o bogach, opisując ich krótko, bo niewiele trzeba słów 

by nakreślić sylwetki znane każdemu z nas od kołyski. Oto najważniejsi z wyznawanych 

przez Wolne Stada. Ci w których wierzymy, którym składamy ofiary. Którzy odpowiadają na 

modły i których pomniki stoją w Świątyni. 
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Immanor - przedstawiany jako potężny, złoty smok o przeszywających, błękitnych ślepiach. 

Dobrotliwy i potężny, stwórca smoków, przywódca boskich aspektów i bóg Wytrzymałości.  

 

Naranlea - smukła, fioletowa smoczyca o srebrnych, głębokich oczach. Łagodna, często 

przybywa w potrzebie. Bogini Inteligencji. Córka Immanora.  

 

Lahae - raczej drobna, ogniście czerwona smoczyca o ciepłych, brązowych oczach. Często 

zsyła różne zagadki i przepowiednie, bogini Percepcji. Córka Naranlei.  

Nenya - średnia smoczyca o wiśniowych łuskach i dużych, złotych oczach. Bogini miłująca 

dobry humor, patronka Zręczności, siostra Immanora, partnerka Valanyana.  

Valanyan - duży, czarny smok o łagodnych, błękitnych oczach. Cierpliwy i wytrwały w 

przekazywaniu wiedzy, patron rzemieślników, partner Nenyi.  

 

Kamanor - granatowy, muskularny smok o czarnych, głębokich oczach. Łatwo wpada w 

gniew. Patron Siły, brat Immanora.  

 

Uessas - duży, srebrny smok. Powolny, miłujący przede wszystkim błogie lenistwo, 

jednocześnie bardzo pogodny i przyjacielski. Bóg znający tajniki smoczych serc, patron 

miłości i syn Immanora.  

Viliar - porywczy, czerwony smok. Miłuje cierpienie i rozpacz, strach...Patron niesłusznej 

wojny.  

Nytba - niezwykle urodziwa, najmłodsza córka Immanora, smukła i próżna smoczyca o 

srebrzysto białych łuskach i złotych oczach. Patronka Aparycji.  

Erycal - pokryty śnieżnobiałym futrem, smukły smok o błękitnych oczach o lodowym 

wyrazie. Syn Naranlei, patron wszystkich Medyków i uzdrowień.  

Thahar - niski smok z wyraźną nadwagą. Jego łuski są barwy zmatowiałej zieleni, natomiast 

oczy złote. Patron polowania i zwierzyny łownej, brat Immanora.  
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Ateral - niewielki, niepozorny samiec o chudym ciele i ciemnoszarych łuskach, które 

przechodzą w jasnoszare na jego łbie, przez co wygląda, jakby nosił maskę. Oczy czarne, 

nakrapiane srebrnymi kropami, przywodzące na myśl pełne gwiazd nocne niebo, patrzą 

beznamiętnie na żywe smoki, ważąc ich zasługi i przewiny. Bóg Śmierci i Sprawiedliwości.  

*Tarram Upadły - olbrzymi potężny smok o czarnych niczym skrzydło kruka łuskach i szarych 

pustych oczach. Jego skrzydła mają bardzo postrzępione błony. Zawsze ponury, tajemniczy. 

To najmroczniejszy ze wszystkich bogów w które wierzą Wolne Stada. Bóg śmierci. Brat 

Immanora, a zarazem jego największy wróg. Pokonany i spętany w ciele Erycala. 

SMOCZE CIEKAWOSTKI. 

Czas  

Smoki nie potrzebują liczyć godzin, minut i sekund, potrafią to określać za pomocą 

obserwacji słońca, księżyca i gwiazd. Starannie liczą za to dni i księżyce, choć ich kalendarz 

znacznie różni się od kalendarza ludzkiego.  

Pamiętaj, że czas nieco inaczej płynie na forum, a inaczej w realnym świecie. Smoki nie 

przejmują się mijającymi porami roku (pomijając ich praktyczne aspekty).  

 

1 Księżyc to tydzień według miary gracza (ale kto wie, może w świecie smoków trwa to 

miesiące!).  

1 Miesiąc to 4 księżyce (4 tygodnie według miary gracza).  

1 Pora to 12 księżyców (czyli 12 tygodni naszej miary, lub inaczej 3 miesiące).  

1 Rok to 2 pory (24 księżyce smoków, 6 miesięcy gracza).  

 

Tym sposobem smoczy rok jest krótszy od roku ludzkiego. Ma on sześć smoczych miesięcy i 

dwie pory roku. Istnieją Lata ciepłe obejmujące Wiosnę i Lato oraz Lata Zimne obejmujące 

Jesień i Zimę.  

Smoczy rok Ciepły rozpoczyna się 1 dnia miesiąca Pierwszego Kwiatu, a rok Zimny 

rozpoczyna się 1 dnia miesiąca Złotych Drzew  

 

Pory Roku  

Wiosna - Pora Kwiecistych Ziem  
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Lato - Pora Gorejącego Słońca  

Jesień - Pora Liściastych Dywanów  

Zima - Pora Białej Ziemi  

 

Miesiące  

Styczeń - miesiąc Chłodnych Wiatrów  

Luty - miesiąc Surowego Słońca  

Marzec - miesiąc Pierwszego Kwiatu  

Kwiecień - miesiąc Pierwszego Życia  

Maj - miesiąc Urodzaju  

Czerwiec - miesiąc Zwierzyny  

Lipiec - miesiąc Złotego Słońca  

Sierpień - miesiąc Zachodu Słońca  

Wrzesień - miesiąc Złotych Drzew  

Październik - miesiąc Smutnego Deszczu  

Listopad - miesiąc Nadchodzącego Chłodu  

Grudzień - miesiąc Długich Nocy  

 

 

Długość/ Wysokość  

łuska - około. 10 mm  

szpon - ok. 10 cm (10 łusek)  

ogon - ok. 4 m (40 szponów)  

skrzydło - 10 m (2 i pół ogona)  

skok - ok. 50 m (5 skrzydeł)  

lot - 1 km (20 skoków)  
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Porównanie wielkości smoka SWS do człowieka.  

 

Przysłowia  

Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, czy smoki mają jakieś życiowe mądrości do przekazania w 

formie przysłów, to twoja ciekawość powinna zostać zaspokojona.  

Lista poniższych przysłów została stworzona przez członków stada Życia na podstawie 

przysłów istniejących obecnie w języku polskim.  

 

Jak smok Immanorowi tak Immanor smokowi.  

Gdy się smok spieszy, to się Ateral cieszy.  

Nie taki Viliar straszny, jak go malują.  

Mieć Thaharowy apetyt.  

Niech ci Immanor w pisklętach wynagrodzi.  

Tam, gdzie Tarram mówi dobranoc.  

Biednemu zawsze wiatr w ślepia.  

Co dwa łby, to nie jeden.  

Pisklaki i ryby głosu nie mają.  

Gdzie pisklaków sześć, tam nie ma co jeść.  

Zapomniał smok, jak pisklakiem był.  

Pisklę z groty, smokom lżej.  

Gapić się jak pisklę na malowanego smoka.  

Jeden elf wiosny nie czyni.  

Kłamstwo ma krótkie łapy.  

Strach ma wielkie ślepia.  

Być jak piąta łapa u smoka.  
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Bazgrać jak wywerna pazurem.  

Gdzie łowców sześć, tam nie ma co jeść.  

Wybierać się jak smok na ceremonię.  

Śmiać się jak uzdrowiciel do selera.  

Mieć łowczy wzrok.  

Kto rano wstaje, temu zwierzyna sama się poddaje.  

Apetyt rośnie w miarę śledzenia.  

Chwytać smoka za rogi.  

Czuć się jak morski w wodzie.  

Kupować kompana w worku.  

Mądry Wodny po szkodzie.  

Szponik i główka to pisklęca wymówka.  

Jajo mądrzejsze od smoczycy.  

Mieć do czegoś dwie lewe łapy.  

Czego się adept nie nauczy, dorosły nie będzie umiał.  

Kto ma przywódce w rodzie, tego bieda nie ubodzie.  

Lepiej byle jak stać w pozycji gotowości niż mieć duże zaległości.  

Łatwo być hojnym z magazynów stada.  

Owinąć sobie kogoś wokół pazura.  

Zalepiać (błotem) komuś ślepia.  

Siedzieć z założonym łapami.  

Siedzieć jak pisklę pod legowiskiem. 

GATUNKI SMOKÓW. 

 

W świecie smoków można się zetknąć z jedenastoma gatunkami tej rasy (oraz ich 

hybrydami), gdzie każda ma swoje plusy oraz swoje minusy.  

 

Poniższa lista została uszeregowana wedle zwiększającej się wielkości smoka, gdzie smok 

zwyczajny wyznacza średnią. Wielkość smoka nie ma znaczącego wpływu na jego zalety czy 

wady, ponieważ te różnice nie są znaczące.  

Porównanie wielkości smoka SWS do człowieka.  

 

 

SMOK MORSKI  

Są bardzo podobne do smoków bagiennych, tylko między palcami posiadają pełną błonę 

oraz mają też mniejsze skrzydła. Smok morski bardzo nie przepada za lądem, skrajnie 
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nienawidzi latania nawet jeśli potrafi to robić. Coś w jego układzie oddechowym sprawia, że 

jest to jedyny smok zdolny oddychać pod wodą, nawet jeśli nikt nie wie jak to się dzieje. Nie 

umie jednak ani ziać ogniem czy lodem, ani pluć kwasem.  

 

SMOK DRZEWNY  

Mają bardzo chwytne łapy i skrzydła, długie i cienkie ogony. Łuski są drobne, wytrzymałe, 

nie przylegające ciasno do ciała, najczęściej wszystkie odcienie zieleni, brązu, beżu, spiżu, 

złote, szare, czarne. Często zdarzają się osobniki o ciemniejszych bądź jaśniejszych plamach 

na całym ciele, przez co smok ten może świetnie się maskować w leśnym poszyciu. Smoki 

drzewne plują kwasem. Zwykle darzą wielkim szacunkiem, jeśli nie miłością, wszystkie 

rośliny. Często zostają Uzdrowicielami lub Łowcami.  

 

SMOK BAGIENNY  

Smok ten preferuje przebywanie nad jeziorem czy na bagnie, ponieważ obecność wilgoci w 

powietrzu sprawia, iż czuje się najlepiej. Ma szczątki błony pławnej między palcami, na ciele 

nie ma wyrostków rogowych, za to czasami posiada grzebień wzdłuż kręgosłupa, który 

pomaga mu w pływaniu. Ma średniej wielkości skrzydła, zaś jego maści to zazwyczaj 

wszystkie odcienie niebieskiego i zieleni, czasami czerń czy brąz. Pluje kwasem, czasami 

zdarzają się osobniki ziejące ogniem.  

 

SMOK PÓŁNOCNY  

Można powiedzieć, że jest to kulka piór i futerka. Na pierwszy rzut oka. Ale tak naprawdę 

jest to jeden z mniejszych smoków, chociaż z uwagi na porastające go futro wydaje się być 

większy niż w rzeczywistości. Praktycznie całe jego ciało jest pokryte średniej długości 

gęstym, puchatym włosiem, z wyjątkiem skrzydeł, których powierzchnię nośną stanowią 

pióra, oraz ewentualnych piór wyrastających z łba lub wzdłuż kręgosłupa. Smoki północne 

mają stosunkowo krótkie łapy, jednak bardzo ostre szpony. Ich łapy mają wyjątkowo grube 

spody. Jest to spowodowane dawnym miejscem życia tej rasy - chłodnych, lodowych 

biegunów. Zieje lodem. Barwy futer są we wszystkich kolorach, od brązu, beżu, pomarańczu 

i żółci, przez czerwień, biel, czerń aż po niebieski. Bardzo nie lubi pływać.  

 

SMOK WYWERNOWY  

Smok często mylony z wywerną od której pochodzi jego nazwa. Ma tylko jedną tylną parę 

dobrze umięśnionych łap i silne skrzydła, na których ma na ogół dwa palce, którymi potrafi 

unosić przedmioty. Jest niezwykle niezgrabny na ziemi, a jego typowym środowiskiem jest 

skalisty teren. Zieje ogniem. Przybiera na ogół szarawe maści, chociaż zdarzają się też 

jaskrawoczerwone łuski.  



87 
 

 

SMOK ZWYCZAJNY  

Klasyczny przedstawiciel rasy smoków, posiadający jej wszystkie cechy charakterystyczne, 

ale jednocześnie nie wyróżniający się niczym specjalnym na tle pozostałych podgatunków. 

Zawsze zieje ogniem, na ogół ma łuski barw ciemnych brązów, zieleni czy beżu. Jest 

przodkiem wszystkich pozostałych podgatunków i jako taki jest obecnie niezwykle rzadki.  

 

SMOK BEZSKRZYDŁY  

Odmiana smoka zwyczajnego, lecz pozbawiona skrzydeł. Często mają wydłużone tułowia, 

krótkie łapy, dzięki którym mogą się wspinać na drzewa niemal równie zwinnie jak smoki 

drzewne. Zazwyczaj mają maści ciemne. Zieją ogniem.  

 

SMOK GÓRSKI  

Dość spore, zwinne smoki, o bardzo twardych łuskach rozmaitych barw – zdarzają się nawet 

osobniki trójbarwne. Ma wiele wyrostków rogowych i kostnych, przez co sprawia wrażenie 

kolczastego i świetnie maskuje się wśród skał, nawet jeśli jego umaszczenie czasem mu w 

tym przeszkadza. Ma dwie pary łap oraz skrzydła, które tak jak u wywern mają dwa chwytne 

palce, pomagające temu smokowi we wspinaczce. Źle się czuje na nizinach. Zieje lodem, 

czasami niektóre osobniki plują kwasem. Może polować i zwinnie poruszać się po górach.  

 

SMOK PUSTYNNY  

Szczupły, długołapy smok potrafiący długi czas wytrzymać w bardzo gorących warunkach na 

małych ilościach pożywienia i wody. Nigdy nie ma ciemnych łusek, często jest białe lub 

piaskowe. Nie posiada też rogowych grzebieni czy wyrostków, które utrudniałyby wymianę 

ciepła. Ma duże, szerokie skrzydła, dzięki których skutecznie się chłodzi, ale nie potrafi 

długo wytrzymać w powietrzu. Jest jednak bardzo zwinny. Zieje ogniem.  

 

SMOK POWIETRZNY  

Z daleka można by uznać go za smoka pustynnego, ponieważ jak i on ma długie kończyny i 

bardzo duże skrzydła, ale smoki powietrzne na ogół są nieco od kuzynów większe. Ich łuski, 

trójkątne i elastyczne, są opływowe, co w połączeniu z długimi, nieco wąskimi skrzydłami, 

daje temu podgatunkowi wyjątkową zwinność w powietrzu. Zazwyczaj przybiera jasne 

maści, od szarości, przez błękit, okazjonalnie do bladych zieleni czy beżu. Jest także 

najlżejszym podgatunkiem. Zieje ogniem, czasami zdarzają się smoki ziejące lodem.  

 

SMOK JASKINIOWY  
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Mają stosunkowo małe skrzydła, więc niechętnie latają. Ich grube, twarde łuski, na ogół 

przybierające ciemniejsze maści, są świetnym pancerzem przeciwko ostrym skałom czy 

wrogim atakom. Świetnie się czuje w mroku, ma całkiem niezły wzrok. W czasie dnia z kolei 

potrafi być leniwy i powolny, preferując krycie się w ciemności na najcieplejszą porę doby. 

Zieje ogniem.  

 

 

SMOK SKRAJNY  

Jest to wynik krzyżówki dwóch dowolnych smoczych odmian łączący ich cechy. Niestety 

smoki skrajne łączą też w sobie minusy obu odmian, od których pochodzą. 

 

Życie Smoka    

OD POCZĘCIA DO WOJOWNIKA... 

 

..., czyli skąd się biorą pisklęta. 

Smoki są istotami, które łączą się w stałe związki. Okres godowy przypada na lata ciepłe. W 

miesiącu Pierwszego Kwiatu partnerzy wykazują znacznie większe zainteresowanie sobą 

nawzajem, ale decyzja o posiadaniu potomstwa jest zależna od samych smoków.  

 

Około księżyc po kopulacji smoczyca składa od dwóch do pięciu jaj, które ogrzewa za 

pomocą własnego ciała lub ognia, czasem na zmianę z partnerem. Po upływie dwóch 

księżyców starannej opieki nad jajami mogą się wykluć pierwsze pisklęta, następne mogą 

się wykluć nawet sześć księżyców później, dlatego różnice wiekowe między potomstwem z 

jednego miotu mogą być naprawdę duże. Jeżeli z danego jaja pisklę nie wykluje się w 

przeciągu siedmiu księżyców od złożenia oznacza to, że młode najprawdopodobniej umarło 

bądź jajo nie zostało zapłodnione i już nic się z niego nie wykluje.  

 

Zaraz po wykluciu pisklę nie jest zbytnio skore do robienia czegokolwiek. Jest wielkości 

mniej więcej dorosłego królika. Przez okres trwający około dwa księżyce myśli tylko o tym 

by zaspokoić głód i by było mu ciepło. Szybko przybiera na wadze i rośnie.  

 

Potem stopniowo młody smok zaczyna interesować się tym co go otacza. Zaczyna zwiedzać 

to co znajduje się wokół niego ograniczając się tylko do legowiska. Wtedy pisklę kierowane 

czystą ciekawością może dać nieźle w kość swoim śpiącym rodzicom.  
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Po dwóch księżycach malec będąc wielkości mniej więcej dorosłego lisa zaczyna mówić. 

Początkowo są to proste słowa, potem całe zdania. Opanowując mowę potrafi być 

niezwykle gadatliwe, zadając nawet bardzo banalne i śmieszne pytania. Wtedy też stara się 

naśladować swoich rodziców we wszystkim co robią.  

 

W wieku czterech księżyców pisklę (jest wtedy wielkości owczarka niemieckiego) po raz 

pierwszy opuszcza swój dotychczasowy świat i zaczyna zwiedzać to co się dzieje poza 

legowiskiem. Najpierw kurczowo trzyma się któregoś rodzica, potem dopiero zaczyna się od 

niego oddalać zupełnie tak jakby chciało stać się już dorosłym smokiem. Kierowane 

ciekawością potrafi wpakować się w kłopoty, albo doprowadzić do nerwicy każdego smoka. 

Z każdym dniem mały smoczek zaczyna wiedzieć coraz więcej, aż w końcu w wieku około 

pięciu księżyców, gdy jest wielkości dorosłej kozy, zaczyna się jego prawdziwe życie jako 

członka stada. Wtedy właśnie rozpoczyna się jego pierwsza nauka prowadzona przez 

bardziej doświadczonego smoka czyli rodzica, na której uczy się tego co powinien wiedzieć 

nim stanie się adeptem i rozpocznie kolejny etap w swoim życiu.  

 

Długość kolejnych etapów jest różny w zależności od pisklęcia lecz nie odchyla się on bardzo 

od podanej długości. Czasem nawet zdarza się, że młodsze smoczątka szybciej dojrzewają 

obserwując swoje nieco starsze rodzeństwo i za wszelką cenę chcą mu dorównać.  

W kolejnych etapach życia smok rośnie nieco wolniej. Smoki osiągają pełny wzrost (a są 

nieco niższe od konia) około dwudziestego księżyca życia.  

 

 

WIEK I ŚMIERĆ 

 

Smoki nie są wieczne, umierają również ze starości.  

� Pisklaki mają od wyklucia (1) do 7 księżyców.  

� Adepci : od 8 do 12, 15 księżyców, chociaż zdarzają się także starsi Adepci.  

� Smoki zaczynają interesować się płcią przeciwną i łączyć w pary dopiero od 20 lub 22 

księżyca życia.  

� Smoki stają się płodne dopiero z ukończeniem 25 księżyca życia.  

� Smoki tracą płodność z ukończeniem 100 księżyca życia.  

� 100 księżyców to także wiek gdzie smok staje się coraz słabszy. Zanikają mięśnie, a nawet 

proste czynności sprawiają sporo kłopotu. Nie powinien polować ani ruszać na wyprawy. 

Powoli zaczynają zawodzić go umiejętności, powinien zrezygnować z udziału w walkach.  

� Maksymalna granica życia smoka wynosi 105 księżyców. Nikt inny nie dożył nigdy więcej.  
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Jeżeli natomiast chodzi o wymagania wiekowe dla poszczególnych umiejętności, są one 

następujące:  

√ smok może się uczyć Biegania, Pływania i Mediacji (I Poziom) od 2 księżyca;  

√ smok może się uczyć Skakania i Wiedzy II od 3 księżyca;  

√ smok może się uczyć Latania i Mediacji II od 5 księżyca;  

√ smok może się uczyć Skradania od 6 księżyca;  

√ smok może się uczyć Wiedzy III, Ataku i Obrony (fiz.) od 7 księżyca;  

√ smok może się uczyć Magii, Kamuflażu, Śledzenia od 8 księżyca;  

√ smok (medyk) może się uczyć Leczenia i Mediacji (Poziom III i wyżej) od 10 księżyca;  

√ smok może się uczyć poziomów IV dowolnej Umiejętności od 15 księżyca;  

√ smok może się uczyć poziomów V dowolnej Umiejętności od 30 księżyca;  

√ smok może się uczyć poziomów VI dowolnej Umiejętności od 45 księżyca.  

 

 

Często bardzo stare smoki dobrowolnie znikają na nocnym niebie co można uznać za 

dobrowolne oddanie się śmierci. Smok może zginąć w różny sposób poczynając od choroby, 

poprzez polegnięcie w boju, zatrucie, utopienie, wypadek, itp.  

 

 

Po śmierci smok na tydzień dołącza do Świata Umarłych. Następnie, po wyznaczonym czasie 

(w zależności od gracza może trwać on od tygodnia do dwóch), może odrodzić się w nowym 

ciele nie pamiętając poprzedniego życia. Zdarza się, że duchy odwiedzają świat żywych w 

wyjątkowych sytuacjach. 

 

ŻYCIE SMOKA 

 

Fizjologia smoków. 

 

 

Zacznijmy może od najmniej ambitnych rzeczy - smoczej fizjologii. Smoki nie są ludźmi. Nie 

mają zwykłej skóry, chodzą na czterech łapach i latają. Do tego mają doskonały wzrok i 

węch, a także inaczej żyją i funkcjonują codziennie. Jadają rzadziej, nie mają większych 

problemów ze znalezieniem jedzenia. Jak można to wykorzystać?  

 

W najprostszy sposób - wczuwając się w ich role i wykorzystując to. Smoki jedzą inaczej, 

dlatego mogą na przykład rozmawiać o swoich gustach. Czy na przykład, wolą jeść trochę 
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przypalone mięso, czy całkowicie surowe. Mogą narzekać, że złapały taką starą sarnę, że im 

aż w gardle stoi.  

 

Można także ubarwiać grę zwykłymi typowymi gestami smoków - eleganckie po jedzeniu 

obliżą zakrwawione pazury, gorzej wychowane mogą wydłubywać sierść z zębów w czasie 

jedzenia. Pamiętajcie, że niezależnie od tego jak bardzo ludzkie są te smoki, to one nadal są 

smokami i fizycznie funkcjonują inaczej niż my. Swoją drogą, to mi się wydaje, że alkohol 

niezbyt na nie wpływa - w końcu to jest też zależne od masy, a smoki trudno pobić pod tym 

względem.  

 

Smocze zwyczaje. 

 

To się odbija w zwyczajach i funkcjonowaniu w społeczeństwie, oraz podejściu do świata. 

Smoki niezbyt przejmują się porami roku, tak naprawdę nie przepadając tylko za zimą, gdyż 

wtedy jest najmniej zwierzyny. Nie uprawiają ziemi, więc również nie za bardzo lubią 

deszcz, gdyż wtedy zwierzyna się chowa. Są gadami, więc bardzo lubią słońce. Chociażby 

takie podejście do świata można umieścić w grze. Smoki mogą wygrzewać się na słońcu, 

albo kląć na pogodę, że nie ma na co polować.  

 

Podobnie jest w przypadku postrzegania świata. Smoki, posiadające doskonały wzrok i 

orientację przestrzenną, raczej nigdy nie potrzebowały specjalnych miar i nie są one tak 

istotne, nawet jeśli istnieją. Na pewno jednak mierzą upływ czasu, który jednak upływa u 

nich bardziej instynktownie. W końcu tak samo jak u innych zwierząt, muszą mieć oko na to, 

co zachodzi w przyrodzie.  

 

Największą jednak różnicą pomiędzy nami a smokami, jest na pewno podejście do miłości. 

Szczególnie zaniedbywane na tym forum, jak zdążyłem zauważyć. Większość przyjmuje, że 

smoki czują tak samo jak my, ludzie. Na pewno nie jest to stuprocentowa prawda, chociażby 

ze względu na miłość do stada. Zanalizujmy to.  

Przypuszczając, ze najważniejsza u smoków jest lojalność dla wielkiej rodziny, w której on 

żyje, wojownikowi najbardziej zależeć będzie, by stado posiadało silne, mądre smoki. 

Dlatego moim zdaniem, popularną sytuacją jest owszem samotność pojedynczych smoków - 

ale bardzo rzadko brak dzieci. Smoczyca może czasem poprosić znajomego smoka, by ten 

dał jej jaja. W końcu bardzo ważna jest selekcja dobrych, silnych partnerów, by dali jej silne 

dzieci. Zresztą moim zdaniem, jak nie byłoby to nawet w społeczeństwie smoków uznawane 

za coś, czym nie warto się chwalić, nie byłoby to strasznie potępiane.  



92 
 

Jednak jest jedna rzecz, wspólna z ludźmi pod tym względem. Związki polityczne. Smokom 

zależy bardzo na przeżyciu, jednak każdemu na innym. Jednemu na zdobyciu jak najwyższej 

pozycji w tym świecie, zdobyciu skarbów, wiedzy i władzy, innemu na życiu dla stada, by 

bronić swych najbliższych. Związki z innymi smokami często w tym pomagają.  

 

Szczególnie jeśli chodzi o przywódców. Jeśli przywódca jednego stada zwiąże się z 

przywódczynią drugiego, wtedy będzie między nimi niepisany sojusz. Lud stada uzna, że 

skoro przywódca jest z przedstawicielką tego stada, to to stado jest godne zaufania. Dlatego 

często przywódcy poświęcają własne uczucia dla własnego stada.  

Z drugiej strony, przywódca może czasem angażować pewne polityczne związki, zachęcając 

do tego swoich podwładnych. Przykładowo, gdy smoczyca z jego stada zwiąże się z zastępcą 

z tamtego stada, nie dość, że ona zyska prestiż i silne dzieci, to jeszcze oni zyskają przyjaciół 

gdzie indziej.  

 

Ale nie zapomnijmy, że podobieństwo smoków do ludzi ułatwia nam grę, to niestety ciągnie 

za sobą wiele innych, niezbyt miłych rzeczy. Zdradę, oszustwa, materializm... To są uroki 

naszej rasy. 

Istoty Rozumne    
Istoty Rozumne nieczęsto przybywają na tereny pod barierą Naranlei. Obecność Stad 

odstrasza większość gości. Jednak na podstawie przeszłych spotkań i zasłuchanych 

opowieści, zgromadzono nieco wiedzy o rasach, które inteligencją dorównują smokom, aby 

wiadomo było jak należy z nimi postępować i kiedy trzeba się trzymać przed nimi na 

baczności. Warto pamiętać, że zamieszczone tu informacje w wielkiej części są informacjami 

niepotwierdzonymi i mogą się mijać z rzeczywistością! 

 

 

→ Człowiek 

 

Opis wyglądu: Są to istoty humanoidalne. Z zewnątrz przypominają elfy, także wzrostem. Są 

jednak bardziej topornie od nich urzeźbieni, mają także (mężczyźni) zarost na twarzy, a ich 

uszy nie są ostro zakończone. Nie są pokryci futrem, a ich skóra jest miękka, przez co często 

odziewają się w rozmaite pancerze, niektóre stosowne do walki, a inne do poruszania się w 

jaskini (czy, jak to oni nazywają, po domu). Barwy skóry zaczynają się od jasnego beżu a 

kończą na ciemnym, niemal czarnym brązie. Ich państwa mogą się od siebie różnic 

wyglądem, językiem, ubiorem, lecz charakter mają podobny – zwykle są chciwi, egoistyczni i 

chętni do walki.  
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Zwyczaje: W ich pojęciu zabicie smoka to ukoronowanie umiejętności łowieckich i często 

potrafią zabrać ze sobą smoczy łeb czy skórę w ramach trofeum do pokazywania swojej 

wyższości nad innymi. Zdarzają się jednostki, które zamiast od razu przechodzić do zabijania 

najpierw rozmawiają, jednak wszystkim smokom w kontaktach z ludźmi zalecana jest 

najwyższa ostrożność. Mogą nie wyglądać na groźnych, mało kiedy jednak są sami, a ich 

chciwość jest dopełniana wielkim sprytem.  

Rządzą się zwykle podobnie do smoków, ich grupa ma przywódcę albo wybranego albo 

urodzonego do tej roli. Mało kiedy jednak pozostali członkowie grupy będą się opiekowali 

słabszymi czy starymi. Ich egoizm objawia się w tym, że dbają przede wszystkim o siebie, 

uznając, że jeśli ktoś ma kłopoty, to wpadł w niełaskę bogów albo swoja nieporadnością na 

to zasłużył.  

Teoretycznie są monogamiczni, jednak nie przeszkadza to samcom ich rasy szukać innych 

partnerek kiedy znudzą się swoją pierwszą wybranką.  

Ich życie trwa krócej od smoczego, a starość wiąże się ze stopniową utratą sił i sprawności. 

Po śmierci są paleni na ceremonialnych stosach, a prochy zbierane do urn i oddawane 

krewnym, którzy często mają w domach ołtarze poświęcone bogom, gdzie mogą modlić się 

o pomyślność po śmierci dla swych zmarłych.  

Żyją osiadłe, w miastach, zamkach lub wioskach. Kilka miast i wiosek może stworzyć jeden 

naród – podobnie, jak kilka smoczych stad tworzy Wolne Stada. Najłatwiej jest przekonać 

ich do siebie przekupstwem. Nic bowiem nie przemówi do ludzkiej chciwości lepiej niż 

lśniący diament.  

Sposób walki: Niemożliwy do przewidzenia. Wśród ludzi znajdują się wojownicy, magowie, 

podobno można ich poznać po tym, że wojownicy preferują grube zbroje, a magowie luźne 

szaty, ale tak naprawdę smok przekona się z którym z nich walczy dopiero po rozpoczęciu 

walki.  

Występowanie: Preferują równinne obszary, na których mogą uprawiać rolę. Często 

karczują rasy w celu pozyskania surowców do wyrobu narzędzi lub paliwa do ogrzewania 

swoich domów.  

Populacja: Krótko żyją (wieść głosi, że około 60 księżyców), ale są bardzo płodni, więc nawet 

pomimo chętnego toczenia licznych wojen ich liczby szybko rosną. Kto wie, może wkrótce 

zagrożą smokom, kiedy skończy się miejsce na równinach. Chwilowo jednak są zbyt zajęci 

bronieniem swoich miast przed żądnymi krwi Równinnymi.  

Zagadka: -  

Szkice: -  

 

→ Krasnolud 
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Opis wyglądu: Są to istoty humanoidalne. Niezbyt wysocy, sięgający smokom najwyżej do 

połowy brzucha, ale krępi, dobrze umięśnieni i bardzo, ale to bardzo głośni. Ich głowy są 

odrobinę nieproporcjonalnie za duże w porównaniu do reszty ciała. Mają grube palce, 

krótkie kończyny. Zazwyczaj odziewają się w wygodne zbroje, przydatne zarówno do bitki 

jak i do kopania.  

Zwyczaje: Trudnią się wydobyciem rud metali, ich przetapianiem i kuciem, a także wyrobem 

wybornych trunków, które przypadłyby do gustu niejednemu smokowi. Handlowo związani 

są z ludźmi i elfami zapuszczającymi się w góry.  

Dumą krasnoluda jest jego broda. Może nie być wyznawcą higieny i mycia się, ale jego 

broda zawsze jest doskonale umyta, uczesana i zapleciona w wymyślne warkocze. Im 

dłuższa broda, tym większy status krasnoluda w jego społeczności.  

Kobiet-krasnoludów jest na tyle mało, że nikt nie wie, czy naprawdę istnieją. A jeśli już to 

czy mają brody i można je w jakikolwiek sposób odróżnić od ich mężczyzn. Pewnie jakieś 

żeńskie krasnoludy istnieją, bo w jakiś sposób ich młode muszą przychodzić na świat, lecz 

niektóre smoki wolą wierzyć, że krasnoludy pewnego dnia po prostu wychodzą ze świętych 

jaskiń, gdzie bogowie przemieniają głazy w przedstawicieli tej rasy. To przynajmniej 

tłumaczy czemu krasnoludy są zwykle tak uparte i mają tak twarde czaszki.  

Żyją długo (jednak krócej niż elfy, ale dłużej niż smoki), a starość dogania ich późno, 

wyginając palce artretyzmem i wybielając włosy. Dla krasnoluda jest to straszny moment, 

bo krzepę ma nadal tę samą, ale nagle nie może jej używać bez sporego bólu. Niewielka 

ilość krasnoludów żyje długo po osiągnięciu tego wieku, wolą odejść w pokoju, umiejąc 

jeszcze samemu odpowiednio zapleść włosy. Wierzą, że po śmierci staną u boku swoich 

bogów, ciesząc się gorącem Kuźni Świata, a najlepsi z nich dostąpią zaszczytu wykuwania 

losu swoich potomków. Z kolei żyjące żegnają się z umarłych grzebiąc go w specjalnie 

przygotowanych do tego jaskiniach, razem z przedmiotami stanowiącymi o bogactwie i 

statusie, który krasnolud osiągnął za życia.  

Jest to bardzo wojowniczy naród. Na porządku dziennym zdarzają się potyczki między 

klanami o ziemię czy co bardziej zyskowną kopalnię, ale niemal nigdy nie dochodzi między 

nimi do prawdziwych waśni – po potyczce zazwyczaj wygrani pomagają przegranym i razem 

wieczorem piją i śpiewają przy ogromnych ogniskach. Kiedy trzeba, wszystkie krasnoludy 

stają razem, i tak działo się, kiedy ludzie mieli zamiar zabrać kopalnie rud żelaza i srebra dla 

siebie. Krasnoludy, bardziej wprawione w poruszaniu się po górach i wyrytych w nich 

tunelach nie miały zbytnich kłopotów ze zwycięstwem pomimo sporej przewagi liczebnej 

ludzi.  

Rzadko spotykane przez smoki, jeśli już, to zamiast rozmowy wolą od razu zabić, tak na 

wszelki wypadek. Niektóre smoki mogą się pochwalić bliznami po toporach, które są 
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preferowaną przez krasnoludy bronią. Trudno więc stwierdzić, by smoki wiedziały o nich 

wiele ponadto, co usłyszą od innych ras, które z krasnoludami mają większy kontakt.  

Sposób walki: Preferują broń krótkodystansową, jak kilofy, topory czy ciężkie młoty, którymi 

posługują się z ogromną wprawą. Posiadają krzepę umożliwiającą im kruszenie smoczych 

kości przy uderzeniu, a także jak na swoją krępą budowę i krótkie nogi potrafią być 

zaskakująco szybkie. Trzeba się mieć na baczności!  

Występowanie: Preferują okolice wyżynne, najlepiej górskie, a pomiędzy skałami potrafią 

wykopać miasta ciągnące się na spore odległości.  

Populacja: W górach stosunkowo liczna, ale czasem trzeba nabłądzić w tunelach, aby zejść 

wystarczająco nisko i spotkać jakiegoś krasnoluda. Poza górami są bardzo niespotykanym 

widokiem.  

Zagadka: -  

Szkice: wersja 1  

 

→ Elf 

 

Opis wyglądu i zwyczajów: Podobnie jak smoki, elfy mają różne odmiany. Należą do nich 

elfy wysokie, które odznaczają się długimi, jasnymi włosami i - jak nazwa wskazują - nie 

należą do najniższych, wręcz przeciwnie. Stosują magię defensywną, to szlachetne, może 

czasami aroganckie istoty, kochające klejnoty, metale szlachetne, doceniające sztukę, 

piękno i miłość. Żyją w lasach i ukrytych dolinach, nie bardzo lubią się udzielać wśród 

obcych, zdecydowanie bardziej wolą swoje własne towarzystwo. Wadą tych elfów jest 

ciekawość, wystarczy rzucić jakiś interesujący je temat, by wciągnąć wysokiego elfa w długą, 

wyczerpującą rozmowę. Również nie wzgardzą błyskotkami, które chętnie wymienią na 

nadwyżkę owoców, warzyw lub mięsa. Tępione przez ludzi są nieufne wobec nowych ras i 

nie ufają każdemu jak popadnie. Często można dosłyszeć płynącą z ich siedlisk i obozów 

muzykę lub śmiechy, które cichną ilekroć ktoś się doń zbliży. Preferują ubierać się w białe, 

złote i błękitne szaty, z wyjątkiem momentów, gdy są wojownikami, strażnikami lub 

łowcami. Ich medycy nieczęsto dzielą się swoją wiedzą, chronią ją i wydają się być nawet 

niegrzeczni, ale to tylko z powodu faktu, że wiedzę medyczną elfich uzdrowicieli można 

wykorzystać w złych celach. Nienawidzą mrocznych elfów, zresztą ze wzajemnością. 

Zapewne chodzi o jakieś dawne utargi, dotyczące jaskini pełnej drogocennych kamieni i 

jaskiniowych kuzynów jasnowłosych elfów. Jeśli chodzi o broń - uwielbiają lekkie, długie 

miecze, sztylety i łuki. Przydają im się w lasach i dolinach, przeciwko większym istotom, jak 

np. smoki. Elfy szare traktują z dystansem, myślą o nich jak o męczennikach. Ich żywot jest 

dłuższy od ludzkiego, jednak krótszy zdecydowanie od ich górskich kuzynów. Wyznają 

zasadę „chwytaj dzień”!  
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Elfy szare zwane górskimi nie często można spotkać. Są niższe od swoich kuzynów, elfów 

wysokich. Zazwyczaj niższe od kuzynów o głowę. Ich skóra ma na ogół oliwkowy, brunatny, 

szarawy lub biały odcień, a włosy mają barwę czarną, albinosi nie są części w tej odmianie. 

Ich oczy na ogół ciemne, często bywają dwukolorowe. To mistrzowie kiedy chodzi o 

wędrówki po górzystych terenach lub o sztukę przetrwania, nie potrzebują dużo jedzenia i 

picia żeby przeżyć, również tylko kilka godzin snu im wystarczy, by zregenerować siły. Co i 

rusz można spotkać szarego elfa, medytującego, szukającego kontaktu z ich bogami, 

szukających wewnętrznego spokoju i harmonii ducha. Uwielbiają ciężkie bronie, co dziwi ich 

pobratymców. Miecz dwuręczny, topór, siekiera - żaden problem! Mają bardziej 

umięśnioną budowę ciała niż wysokie elfy, są jednak wolniejsi. Można je wciągnąć w 

rozmowę zadając pytania o ich religię, wierzenia i sposoby na odstresowanie się, znalezienie 

spokoju. Żyją najdłużej z elfich ras, głównie ze względu na małe wymagania i rozmaite 

sposoby na wydłużenie żywota poprzez medytację, kiedy to znajdują się na pograniczu. W 

tym stanie mogą przebywać nawet kilkanaście lat, a po roku znów w niego wejść. Ubierają 

się w szaty ze skór, futer i metalowych pancerzy, z uwagi na chłodne klimaty w górach i 

niebezpieczeństwa na nich czyhające. Traktują swoich jaskiniowych i wysokich kuzynów z 

dystansem, uznają ich za pogan, idących od skrajności w skrajność, od przepychu po zbędne 

mroki podziemi, w których - według nich - czają sie demony i zło wcielone. Ich zasada to 

„szanuj ojca i brata swego, chroń siostrę i matkę swoją.”  

Elfy mroczne, zwane jaskiniowymi różnią się najbardziej od swoich wysokich kuzynów. Ich 

skóra ma na ogół bardzo ciemny kolor, oczy są duże, palce i kończyny długie. Ślepia mogą 

przybierać od białej po czerwoną barwę, nie można ich praktycznie spotkać poza jaskiniami 

i tunelami, ogólnie podziemiem. Ewentualnie wychodzą w nocy na powierzchnię, by 

uzupełnić zapasy. Nie jedzą roślin, chyba, że grzyby i korzonki, które jako jedyne można 

spotkać w ich „królestwie nocy.” Nie lubią kontaktować się z innymi rasami, nawet innymi 

elfami. To doskonali skrytobójcy, jednak tylko dlatego, bo z uwagi na mroczny wygląd tylko 

za takich ich brano i tylko taką pracę mogli znaleźć na powierzchni. W rzeczywistości to 

zamknięta na innych społeczność nielubiąca przemocy, są jednak gotowi walczyć do 

ostatniej kropli krwi w obronie swego domu. Wyznają zasadę „zabij lub zostań zabity” i 

cechują się chłodną obojętnością na problemy innych. Niewiele o nich wiadomo, jest to 

bowiem najrzadsza odmiana elfa. Ich żywot jest krótszy od wysokich i górskich kuzynów, ze 

względu na ilość niebezpiecznych stworzeń w jaskiniach i niską temperaturę pod ziemią, 

czasami zmieniającą się w niesamowity gorąc i duchotę. Ubierają się właściwie w to, co 

wpadnie im w ręce. Kolory, zdobienia - zbędne. Liczy się to, czy szybko się porwie i czy może 

uratować życie w razie walki, tak więc skórzane ubranie podbite cienkim metalem lub 

gadzimi łuskami. Gardzą wysokimi kuzynami, uważają, że są rozpustnikami, żyjącymi jak 

dzikusy w lasach, lub jak królowie w pałacach. Ich ulubioną bronią są maczugi, sztylety, 
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włócznie i pułapki. Tak, to specjaliści gdy chodzi o różne pułapki. Ich relacje z górskimi 

kuzynami są nikłe, ograniczają się raczej do wymiany spojrzeń. Uważają, że elfy szare to 

szaleni kaznodzieje, nie wiedzący jak powinno się żyć.  

Sposób walki: Różni się w zależności od gatunku elfa.  

Występowanie: Różne elfie klany preferują różne miejsca do życia: od lasów, przez równiny 

po najwyższe góry i jaskinie pod nimi.  

Populacja: Nieliczna, niektórzy twierdzą, że na skraju wyginięcia.  

Zagadka: -  

Szkice: wersja 1  

 

→ Niziołek 

 

Opis wyglądu: przedstawicieli tej rasy chyba żaden żyjący smok nie spotkał. Wzrostu mniej 

więcej krasnoluda, jednak mniej korpulentni od nich – proporcjami ciała przypominają 

raczej elfy. Nie mają jak one zaostrzonych uszu. Skóra niziołków jest jasna, a barwy włosów 

od blond do czerni. Ubierają się w praktyczne odzienie, które nie przeszkadza przy 

wędrowaniu przez ciasne norki, gdzie mieszkają, ani przy pracy na polu.  

Zwyczaje: W przeciwieństwie bowiem do innych ras poza ludźmi niziołki nie polują na to, 

czego potrzebują, zamiast tego hodując wszystko co niezbędne, od krów i świń na mięso, po 

owce na wełnę. Nie żyją w miastach, preferując żyzne wzgórza – pod ziemią ryją swoje 

domy, a nad ziemią uprawiając rośliny i opiekując się swoimi zwierzętami. W taki sposób 

społeczność niziołków może rozpościerać się na ogromne połacie terenów.  

Są monogamiczni, a jedna para może wychować wiele młodych, które po osiągnięciu 

dorosłości opuszczają norę rodziców w poszukiwaniu szczęścia w życiu – partnera/partnerki 

i wzgórza odpowiedniego na założenie domu. Część podczas tej wędrówki przeżywa 

wspaniałe przygody, które służą potem do pisania ciekawych historii. Niziołki są bowiem 

fanami opowieści, i w czasie ciężkich zimowych księżyców gromadzą się w norach przy 

ogniskach (oni nazywają je kominkami) i czytają wspólnie książki.  

Żyją dłużej niż ludzie, ale krócej niż elfy. Na starość oddają swoją norę jednemu z 

potomstwa, które w zamian opiekuje się swoimi rodzicami do momentu ich śmierci.  

Sposób walki: Większość z nich nie umie walczyć, ale jeśli już, to okazują się być nader 

zaciekłymi przeciwnikami. Nie znają magii, więc polegają na metodach fizycznych.  

Występowanie: Równiny pozbawione smoków i innych istot rozumnych.  

Populacja: Niziołki są niezbyt liczne. Zbyt łatwo pozbawić je życia, by ich liczebność urosła 

do rozmiarów populacji ludzkiej.  

Zagadka: -  

Szkice: -  



98 
 

 

→ Ork 

 

Opis wyglądu: Wzrostu przeciętnego człowieka, o kościach grubszych niż człowiek, 

charakterystycznej zielonkawej skórze i kłach wystających spomiędzy warg. Zwykle są 

potężnie umięśnione, samce pozbawione są owłosienia całkowicie, a samice mają bujne 

czupryny w kolorach od czarnego po niebieski. Oczy o okrągłych źrenicach i ciemnych 

tęczówkach, postawa zazwyczaj lekko zgarbiona.  

Zwyczaje: Niewiele o nich wiadomo. Za smoczej pamięci nikt orka nie spotkał, zatem tak 

naprawdę ponad informacją o tym, że darzą rasę ludzką ogromną nienawiścią, wszystkie 

informacje o nich czekają na odkrycie.  

Sposób walki: brak informacji  

Występowanie: W pobliżu wielkich pustyń, preferując tropikalne klimaty.  

Populacja: brak informacji  

Zagadka: -  

Szkice: -  

 

→ Ent 

 

Opis wyglądu: Są to przedziwne humanoidy. Trzykrotnie wyższe od człowieka, przypominają 

po prostu ożywione drzewa. Różnią się między sobą tym, do którego gatunku drzewa są 

najbardziej podobne, a więc można mieć do czynienia z entem brzozowym, dębowym, 

sosnowym i innymi. Poruszają się dość wolno i żyją niezwykle długo, ponad dwukrotnie 

dłużej niż jakakolwiek inna rasa rozumna.  

Zwyczaje: Są stworzeniami z natury samotnymi, dbającymi o naturę. Pożywają się tak, jak 

drzewa, korzystając z tego, co ma do zaoferowania ziemia. Są pokojowo, czy może raczej 

obojętnie nastawione do wszystkiego, co je otacza, i chyba jedynym co mogłoby je 

zirytować jest zagrożenie ich ukochanym zagajnikom.  

Sposób walki: Niemal niemożliwym jest pokonanie enta, pomimo jego powolności.  

Występowanie: Zamieszkują najgłębsze puszcze, bardzo rzadko opuszczając swoje 

schronienia.  

Populacja: Niezwykle rzadka.  

Zagadka: -  

Szkice: -  
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→ Tryton 

 

Opis wyglądu: Przypominają ludzi o lekko niebieskawej, błękitnawej bądź zielonkawej 

łuskowatej skórze. Zamiast dolnych kończyn posiadają silne rybie ogony. Włosy mają zwykle 

ciemno zielone, niebieskie, błękitne, czasem białe lub czarne.  

Zwyczaje: Są istotami raczej pokojowymi do ziemnych istot pod warunkiem, że te nie 

zapuszczają się w ich głębiny bez zezwolenia.  

Sposób walki: Znają magię, są także całkiem niezłe w posługiwaniu się trójzębami i innymi 

rodzajami broni.  

Występowanie: Głównie morskie głębiny, a także płycizny zwłaszcza w obszarach o ciepłym 

klimacie.  

Populacja: Nieliczna.  

Zagadka: -  

Szkice: -  

 

→ Skaven 

 

Opis wyglądu: Wzrostem dorównują smokom w kłębie. Sami siebie nazywają szczuroludźmi. 

Pokryci są gęstym futrem, które nie zakrywa twarzy, dłoni bądź całych ramion, stóp i ogona. 

Mają długi szczurzy ogon. Najczęstsze barwy to brąz i łaciaty, ale zdarzają się też osobnicy 

biali, czarni lub szarzy.  

Zwyczaje: Szczuroludzie o białym kolorze futra są uznawani za istoty błogosławione przez 

Rogatego Szczura i zawsze zajmują najwyższe pozycje w społeczeństwie. Ich największym 

przysmakiem jest świeże smocze mięso, ale smoki atakują tylko mając sporą przewagę 

liczebną, bo do najodważniejszych stworzeń nie należą.  

Sposób walki: Mają pazury i ostre zęby, ale pomagają sobie bronią wykonaną z ostrych 

odłamków kamienia lub skradzionym toporem czy kilofem. Są piekielnie szybkie i zawsze 

atakują w grupach.  

Występowanie: Jaskinie i tunele, najlepiej blisko źródeł wody czy podziemnych jezior.  

Populacja: Przez całe życie skaveni migrują z miejsca na miejsce, więc smokom nie udało się 

stwierdzić ich prawdziwej liczebności.  

Zagadka: -  

Szkice: -  

 

→ Jaszczuroczłowiek 
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Opis wyglądu: Przypominają nieco smoki niewiele wyższe od ludzi. Mają szczupłe ciała, 

poruszają się na tylnych kończynach. Ciała mają pokryte łuską, najczęściej ciemną, rzadziej 

jasną bądź w szlachetnych kolorach (złoty, srebrny), z wiekiem ich łuski jaśnieją.  

Zwyczaje: Są rasą koczowniczą, podobnie jak skaveni, jednak jaszczuroudzie preferują 

otwarte przestrzenie. Smoki zazwyczaj darzą przyjaźnią, uważając je za swoich krewnych.  

Sposób walki: Korzystają z potężnego ogona, którym mogą łamać kości największym 

przeciwnikom. Ponadto mogą się pochwalić imponującymi pazurami.  

Występowanie: Lubią niziny, przede wszystkim mokradła i bagna.  

Populacja: Niezbyt liczne, wyemigrowały na nieznane ziemie w próbie ucieczki przed 

smokami Równin.  

Zagadka: -  

Szkice: - 

 

ROŚLINY OWOCOWE.  

 

 

DRZEWA 

 

Brzoskwinia - rodzaj roślin należący do rodziny różowatych. Drzewa lub krzewy. Liście 

lancetowate. Kwiaty białe, różowe lub czerwone, kwitną wiosną, zanim pojawią się liście. 

Owoce- duże, soczyste pestkowce, jadalne. Kolor skórki- pomarańczowy.  

 

 

Czereśnia - gatunek drzewa owocowego należący do rodziny różowatych. W zwartych 

drzewostanach dorasta do 20 - 25 m wysokości, tworząc długi, strzelisty pień i wąską, 

stożkowatą, czasem nierównomierną koronę. Drzewa samotne mają krótki pień i szeroką, 

regularną koronę. Kora czerwonobrązowa, cienka, często błyszcząca z dużymi 

przetchlinkami. Na starych pniach często łuszczy się okrężnymi pasmami. Liście eliptyczne 

lub odwrotnie jajowate, zaostrzone, grubo, częściowo podwójnie piłkowane, od spodu 

owłosione. Na ogonku, u nasady blaszki znajdują się 1-2 duże gruczołki. Długość liści 8 - 15 

cm. Owoce potocznie nazywane czereśniami. Kuliste pestkowce, jadalne, zwykle koloru 

czerwonego, spotykane także odmiany żółte oraz czarne. U odmian dzikich owoce o cienkiej 

warstwie miąższu, często niesmaczne, gorzkawe.  
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Grusza - niewielkie drzewo z rodziny różowatych. Drzewo lub rzadziej krzewy o wysmukłym 

kształcie. Pędy są zazwyczaj proste, sztywne, delikatnie zygzakowate lub łukowato wygięte i 

sporadycznie pokryte cieniami. Barwa pędów jest bardzo zmienna, mogą być zielone, 

brązowe, żółtawe, ciemnoczerwone lub z odcieniem fioletowym. Kształt liścia może być 

eliptyczny, jajowaty lub wydłużony, lancetowaty. Brzeg blaszki liściowej może być nagi lub 

szczeciniasto zakończony, piłkowany, karbowany lub całobrzegi. Kwiaty są 5-krotne, 

obupłciowe, zebrane w baldachogrona. Płatki grusz są prawie zawsze białe. Pręciki grusz 

mają pylniki fioletowo-purpurowe. Kwiaty są raczej bez zapachu, owadopylne.  

 

 

Jabłoń dzika - krzew lub małe drzewo o wysokości do 10 m z nielicznymi cierniami. Gałązki 

czerwonobrunatne, pączki pojedyncze, ze śladami owłosienia. Starsze drzewa mają obfite i 

grube pędu skrócone, a kora złuszcza się nierównomiernie. Rośnie bardzo wolno. 

Ulistnienie skrętoległe, liście szerokoeliptyczne do jajowatych, spiczaste, karbowano-

piłkowane. Kwiaty dość duże, zebrane w baldachokształtne kwiatostany. Mają 5-działkowy 

kielich i 5 białych z różowym zabarwieniem płatków korony, słupek złożony z 5 

owocolistków i liczne pręciki z żółtymi pylnikami. Owoce są zawieszone na krótkich 

szypułkach, jabłkowate, kuliste, zielone do żółtych, często zaczerwienione, na szczycie 

zagłębione. Są kwaśne i twarde. Nasiona jasnobrązowe.  

 

 

Morela zwyczajna - gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny różowatych. Drzewo 

lub krzew o wysokości nawet do 15 m. Liście jajowate, podwójnie pikowane. Kwiaty 

rozwijają się przed liśćmi, są białe, rzadziej różowe. Mają 5-płatkową koronę, 1 żółty słupek 

omszony w dolnej części i liczne pręciki. Owoc kulisty i nieco spłaszczony pestkowiec o 

skórce pomarańczowej z niewielkim rumieńcem i pomarańczowym lub żółtym miąższem. 

Ma masę 30-70 g.  

 

 

Nektaryna - odmiana brzoskwini zwyczajnej. Drzewo o wysokości do 6 m, krótkowieczne, 

żyjące do 30 lat. Kora ciemna, brunatno-szara, nieraz u dołu prawie czarna, podłużnie 

spękana. Kwiaty różowe, pięciokrotne, o licznych słupkach i pręcikach. Kwitnie w kwietniu, 

przed pojawieniem się liści. Owoc- pestkowiec o masie 100-200 g, żółtej skórce z 

czerwonym rumieńcem. Dojrzewa w zależności od odmiany od lipca do października. Od 

owoców brzoskwini różnią się tym, że mają gładką skórkę, bez omszenia.  
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Śliwa - gatunek roślin wieloletnich należący do rodziny różowatych. Nieduże drzewo 

dorastające do wysokości 10 m lub krzew. Pędy różnią się znacznie długością, grubością i 

barwą, która może być od jasnozielonej przez ciemnozieloną po brązową z odcieniem 

fioletowym. Ulistnienie okrągłe, eliptyczne lub jajowate, o brzegach karbowanych lub 

piłkowanych. Kwiaty zazwyczaj białe, wyrastają na szypułkach po dwa. Są to kwiaty 

promieniste. Owoc kulisty lub wydłużony, jadalny pestkowiec. Barwa skórki może być 

zielona, żółtozielona, żółta, żółtoczerwona, czerwona, fioletowo-czerwona, czerwono-

niebieska, granatowa, brązowa.  

 

 

Wiśnia karłowata - roślina należący do różowatych. Krzew osiągający wysokość do 1,5 m. 

Wytwarza liczne pędy odroślowe, za pomocą których się rozkrzewia. Pędy skrócone liczne. 

Liście lancetowate lub jajowate z klinowatą nasadą, o brzegach karbowanych i 

gruczołkowanych. Z górnej strony połyskujące. Na długopędach mają długość do 3-5 cm, na 

krótkopędach 1-3 cm. Kwiaty zebrane w 2-5 kwiatowe baldaszki na szczycie pędów. Kwiaty 

długo szypułkowe, o średnicy do 1,5 cm. Płatki korony białe, o długości 5-7 mm, wycięte 

lekko na szczycie. Owoce jajowato krągłe, czerwone, małe (0,6-1 cm), kwaśne pestkowce. 

 

 

 

KRZEWY I BYLINY 

 

Agrest – gatunek krzewu z rodziny agrestowatych. Wysokość od 0,5 do 1,5 metra w 

zależności od odmiany. Pędy o cierniach pojedynczych lub trójdzielnych umieszczonymi pod 

nasadą liści. Liście 3-5 klapowe, na brzegu lekko karbowane. Drobne, zebrane w małe 

grona, najczęściej trójkwiatowe, zwisłe. Działki kielicha odgięte, wzniesione działki korony o 

kolorze białym, żółto-seledynowym lub czerwono-różowym. Jagody barwy zielonej, żółtej 

lub o czerwonawej skórce, często pokryta gruczołkowatymi włoskami. U niektórych odmian 

skórka jest gładka i błyszcząca.  

 

 

Jagoda, borówka czarna - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny wrzosowatych. Krzewinka 

dorastająca do 20 - 35 cm wysokości. Gałązki ostro kanciaste, nagie, zielone, gęsto 

rozgałęzione. Ulistnienie skrętoległe, liście z zewnątrz połyskujące, od spodu jaśniejsze, 

cienkie, podługowato-jajowate, na brzegach drobno piłkowane, zaostrzone na szczycie. 

Ogonki krótkie. Na zimę opadają. Pojedyncze, zwisające w kątach liści na szypułkach 

długości 3-5 mm. Korona różowo-zielonkawa do białawo-różowej o beczułkowatym 
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kształcie, cztero- lub pięciokrotnie wrębna. Owoc- czarna jagoda z niebieskawym, 

woskowym nalotem. Czas od zapylenia do pełnej dojrzałości owocu wynosi ok 2 miesiące.  

 

 

Jeżyna - rodzaj roślin z rodziny różowatych. Krzewy lub rzadziej rośliny zielne (byliny). Liście 

dłoniastodzielne, prawie zawsze z kolcami na ogonkach i głównych nerwach. Zwykle 

piłkowane i klapowane. Liście u różnych gatunków są zarówno sezonowe, pół zimozielone 

jak i zimozielone. Kwiaty w większości białe lub różowe, rzadko czerwone. Pręciki i słupki są 

liczne, wolne. Owoce- 1-nasienne pestkowce, połączone w nibyowoce, wewnątrz 

wypełnione rozrośniętym dnem kwiatowym. "Owoce" od kwaśnych do słodkich, zależnie od 

gatunku, wszystkie jadalne. Barwy czerwonej, ciemnofioletowej do czarnej, rzadko żółtej.  

 

 

Melon - Jest pnącą lub płożącą się rośliną roczną o liściach owłosionych 5-7 klapowanych. 

Żółte kwiaty są jednopłciowe (wówczas męskie kwiaty są zebrane w grona, a żeńskie 

występują pojedynczo), a czasem też obupłciowe. Po 3-4 miesiącach od wysiania rośliny 

pojawiają się jagodowe owoce o masie do kilku kilogramów, powstałe z zalążni i dna 

kwiatowego, posiadające grubą skórkę. Pod skórką znajduje się soczysty, aromatyczny, 

słodkawy miąższ, a w nim liczne płaskie jajowate nasiona. Skórki żółte, pomarańczowe, 

zielone.  

 

 

Poziomka - rodzaj bylin z rodziny różowatych. Tworzą rozłogi nazywane wąsami z których 

wyrastają nowe rośliny, stare rozłogi usychają. Liście trójlistkowe osadzone na długich 

ogonkach, które tworzą przyziemną rozetkę. Kwiaty białe składające się z płatków. W ich 

okwiecie występuje charakterystyczny, dodatkowy kieliszek. Owoc zbiorowy, składający się 

z silnie rozrośniętego, mięsistego dna kwiatowego, na którym osadzone są liczne orzeszki. 

Jest on różowy lub czerwony.  

 

 

Truskawka - mieszaniec dwóch gatunków poziomki. Bylina o wysokości 15-45 cm. Łodyga 

krótka o małym przyroście na długość, ale mająca przyrost na grubość, tworząca rozłogi 

zwane "wąsami", za pomocą których rozprzestrzenia się i rozmnaża wegetatywnie. Liście 

trójlistkowe, na górnej stronie nagie i lśniące. Kwiaty obupłciowe, złożone z 5 białych 

płatków korony lub ich krotności oraz różnej liczby działek kielicha ułożonych w dwóch 

okółkach i kieliszka. Zewnętrzny okółek ma mniejsze działki, wewnętrzne są dłuższe i 

szersze. Po przekwitnieniu przylegają do owocu. Owoce- po zapyleniu kwiatu rozrasta się 
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dno kwiatowe, tworząc jadalny owoc zbiorowy będący jagodą pozorną. Na jej powierzchni 

zawiązują się liczne orzeszki, będące właściwymi owocami. Kolor orzeszków w zależności od 

odmiany, od kremowego poprzez czerwonawy do purpurowego. 

 

KAMIENIE SZLACHETNE 

 

Agat {OBRAZEK}  

Agat nazywany był dawniej przez smoki kamieniem Thahara. Mówiono, że przekładane 

barwy tego kamienia oznaczają różnorodność istnień we wszelkich krainach, różnorodności 

zwierzyn i dóbr, a znaleziony podczas polowania podobno sprzyja znalazcy, przynosząc mu 

szczęście i obfitość łupów. Jego barwy: kremowy, rdzawy, wiśniowy a czasem ciemniejszy 

brązowy czy złotawy, tworzą harmonijne paski, przedstawiające równowagę pomiędzy 

istnieniami. 

 

 

Akwamaryn {OBRAZEK}  

W zamierzchłych czasach, kiedy uzdrowiciel miał więcej wspólnego z mistycyzmem niż 

leczeniem, szczególną rolę w jego życiu i służbie stadu odgrywał jego opiekun – Erycal. Bóg 

ten wspomagał podopiecznego swą mocą, a wybrańcy, cieszący się jego specjalnymi 

względami, otrzymywali w darze błękitny kamień. Za jego pomocą mogli wezwać do siebie 

boga o każdej porze dnia i nocy. Dziś kamień ten zwany jest akwamarynem i od dawna już 

nie posiada swych wcześniejszych właściwości. 

 

 

Ametyst {OBRAZEK}  

Symbol intelektu oraz rozmysłu. Jego fioletowa barwa przypomina kolor łusek bogini 

Naranlei. Jest to chyba najbardziej tajemniczy i magiczny kryształ ze wszystkich, które 

znaleźć można na terenach Wolnych Stad. Istnieją przesłania, że Naranlea osobiście tchnęła 

w nie cząstkę siebie, część swej wiedzy i magii. Gdyby tylko ktoś znał sposób na zdjęcie z 

niego boskiej pieczęci być może objąłby w posiadanie olbrzymią moc. 

 

 

Bursztyn {OBRAZEK}  

Kiedyś pewna smoczyca zbierała żywicę. Przyglądając się jak przybiera różne kształty w 

promieniach słońca ,dostrzegła w niej podobieństwo do oczu jej ulubionego boga - Thahara. 

Postanowiła więc dać lepki przedmiot bogu w podzięce. Thahar przyjął żywicę z 

zaskoczeniem, gdyż po wzięciu go do łapy otrzymał twardy kamień, o karmelowej barwie z 
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wieloma drobinkami złota zamkniętymi w jego wnętrzu. Uznał to za cud i znak zarazem. 

Smoczycę nazwał Alaleya, co w języku bogów brzmiało: "Ta, co jednoczy się z naturą". 

 

 

 

Cytryn {OBRAZEK}  

Niegdyś wśród ludzi żył bogaty kupiec, którego nazywano Cytryn, dlatego, iż bardzo lubił 

jeść cytryny. Od swego kuzyna mieszkającego po drugiej stronie kraju dowiedział się o 

nadchodzącej suszy. Nic nikomu nie mówiąc, zgromadził w swoim domostwie wszystkie 

cytryny w mieście i okolicach. Nie zamierzał się z nikim podzielić, sam jednak też ich nie 

spożywał, bo bardzo je oszczędzał. Bogowie zezłościli się na Cytryna i ususzyli mu całe jego 

zbiory, zabierając z owoców wodę. Tak powstał klejnot, nazwany od imienia chciwego 

kupca. 

 

 

Diament {OBRAZEK}  

Dawno temu bogini Naranlea patrzyła na stworzenie świata, a szczególnym 

zainteresowaniem darzyła istoty żywe. Jednak już wkrótce bogini przyszło oglądać ich 

zagładę. Gdy pogrążona w rozpaczy wylewała łzy, na ziemi zaczął zmieniać się krajobraz, 

nastała sroga zima. Minęły wieki nim zrozpaczona Naranlea zauważyła jak drastyczne 

zmiany za jej przyczyną. Kiedy lód stopniał gdzieniegdzie pozostały resztki łez bogini. Były 

one małe, przejrzyste niczym szkło. Ci, którzy znaleźli te łzy opowiadali o diamentach, 

kamieniach, które są niezniszczalnym darem od bogów. 

 

 

Granat {OBRAZEK}  

Granat po raz pierwszy pojawił się na ziemiach Wolnych Stad po pokonaniu Boga Śmierci, 

Tarrama Upadłego. Mówi się, iż moc pokonanego boga opadała na ziemię w postaci kropel 

krwi, które następnie skrzepły i skrystalizowały się w kamień połyskujący wewnętrznym 

światłem. Ponoć po ich dotknięciu smok może zobaczyć strzępek wspomnienia Tarrama, ale 

od narodzin Aterala nikt nie był w stanie tego osiągnąć. 

 

 

Jaspis {OBRAZEK}  

Mówi się, że bogini percepcji, ognista Lahae, szczególnie upodobała sobie płomienie. Nikt 

tak naprawdę się temu nie dziwił, gdyż jej własne łuski sprawiały wrażenie stale płonących, 

a legenda twierdzi, iż dawały ciepło nawet pozbawione kontaktu z ciałem właścicielki. 
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Lahae, z natury ruchliwa, gubiła je licznie. Spadały wtedy na ziemię, pośród śmiertelników, 

gdzie tylko przez jakiś czas zachowywały swe ciepło. Jednakże ich piękno nigdy nie 

przeminęło. Zasłynęły wśród smoków jako jaspisy. 

 

 

Koral {OBRAZEK}  

Fayhter, jeden z bogów Równinnych stoczył walkę z głównym bogiem Wolnych Stad: 

Immanorem. Walka była zacięta, a oba smoki posługiwały się odmiennymi stylami walki. 

Kiedy pojedynek chylił się ku końcowi Immanor połamał długie kolce Fayhtera. Zostały one 

rozrzucone po świecie, a podczas upadku kolce zmatowiały, a ostre końcówki się 

zaokrągliły. Wszystkie wpadły do oceanu tworząc coś na kształt licznych krzewów. Od 

tamtej pory kolonie koralowców rozrastają się, od czasu do czasu wyrzucając na brzeg 

czerwone 'patyczki' - korale. 

 

 

Malachit {OBRAZEK}  

Historia powstania malachitu jest zupełnie inna od pozostałych. Pewnego dnia pewna 

bezimienna smoczyca ze Stada Ziemi zapragnęła, by powstał kamień pasujący do jej stada. 

Poszła więc do świątyni, gdzie powiedziała o swoim pragnieniu bogom. Immanor jej 

wysłuchał i stworzył kamień w wielu odcieniach zieleni. Od tamtego czasu istnieje malachit, 

a Smoki Ziemi darzą Immanora szczególną czcią. 

 

 

Nefryt {OBRAZEK}  

Jednym z najmłodszych kamieni, występujących w krainie Smoków Wolnych Stad jest 

nefryt. Kojarzony z Nefrytową Pieśnią, dawną przywódczynią stada Ziemi. Bowiem kilka dni 

po jej zniknięciu między mchem pewien smok odnalazł nakrapiany kamień o ciemnozielonej 

barwie, z plamkami o ciemnym odcieniu brązu. Łuski zaginionej smoczycy były właśnie 

takowego koloru. Więc ku jej pamięci kamień nazwano nefrytem. 

 

Onyks {OBRAZEK}  

Czarny kamień, często z łagodnymi białymi paskami, kamień Valanyana. Mówiono, że 

posiadacz owego kamienia posiada błogosławieństwo tego boga, że może nawet 

przewidzieć przyszłość z chwilowym wyprzedzeniem, choć nigdy tego nie udowodniono. Nie 

spotykany najczęściej, ale dużo smoków go pożąda, a najczęściej łowcy, którzy wierzą, że 

dzięki niemu szczęście bardziej sprzyja im podczas polowań. 
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Opal {OBRAZEK}  

Pewna smoczyca opiekowała się swoim jajem tak, jakby nic po za nim nie istniało na świecie 

- nie odwiedzała już Świątyni. Księżyce mijały, ale na jaju nie powstało nawet pęknięcie. 

Zdesperowana matka zaczęła wątpić, czy potomek przyjdzie na świat. Chcąc rozwiać swoje 

wątpliwości, przejechała pazurami po skorupce. Tymczasem była ona twarda jak kamień... 

bo była to prawda. Biały, owalny kamień do złudzenia przypominał jajo... Do dziś można 

znaleźć jego kawałki oszlifowane przez wodę. Kto wie, może zamiana była sprawką bogów, 

którzy tak ukarali opiekunkę za nieoddawanie im należnej czci? 

 

 

Perła {OBRAZEK}  

Kiedy wybuchła wojna, każdy Wojownik ze stada musiał się na nią udać. Jeden z nich miał 

ukochaną, która bardzo z tego powodu rozpaczała. „Jak będę wiedzieć, czy jeszcze żyjesz?”, 

pytała. „Będę słać co księżyc na morze mój kieł zamknięty w muszli” obiecał Wojownik. 

Wojna trwała długo, miłość smoczycy zdążyła przygasnąć. Zęby wysyłane przez wojownika 

zostały oszlifowane przez morską wodę, tworząc piękny, nieskazitelny kamień. Gdy po 

wojnie zorientował się, że ukochana znalazła innego, umarł z rozpaczy. Patron wojowników, 

Kamanor, sprawił, że pozostała po wojowniku pamiątka w postaci pereł zdobiących morskie 

dno. 

 

 

Rubin {OBRAZEK}  

Pewnego dnia Nethar, najwyższy, okrutny bóg Równin, postanowił sprawdzić wierność i 

oddanie swojej podopiecznej – Arii. Zażądał, by ta przyniosła mu w darze serce smoka. Aria 

jak zawsze chciała wykonać polecenie, nie była jednak w stanie zabić drugiego smoka dla 

rozkazu. Wbiła więc szpony w swą pierś i wyjęła własne serce, podając je, ociekające krwią, 

swemu bogu. „Moje serce zawsze należało do Ciebie, Panie”, rzekła z oddaniem. Nethar 

zadowolony z tego, że jego podwładna zdała próbę lojalności, zmienił jej serce w piękny, 

połyskujący kamień i tchnął go z powrotem w jej pierś. 

 

 

Szafir {OBRAZEK}  

Katamu pokłócił się kiedyś z Lahae. Nie mogli zdecydować kto wymyśla lepsze zagadki. 

Kłócili się wiekami, a spór nadal się nie rozwiązywał. Nawet Naranlea nie mogła przemówić 

ani duszkowi, ani swojej córce do rozsądku. Wtedy zjawił się Erycal. Wzleciał nad obłoki. I 

spośród szafirowych chmur wyciągnął dwa piękne kamienie. Podał je obydwu. Mieli wybór: 
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albo zatrzymać kamienie dla siebie i skończyć się kłócić, albo zadawać sobie wzajemnie 

zagadki, dopóki jedno z nich przegra. I wtedy będzie musiało oddać kamień. Dopiero po 

wielu wiekach oboje się poddali. Wiedzieli już że są sobie równi. Od tego czasu 

podpowiadają sobie nawzajem i wymyślają spotkanym smokom najróżniejsze zagadki. 

Kamień wyjęty spośród szafirowych chmur nazwali szafirem. 

 

 

Szmaragd {OBRAZEK}  

Podobnie jak ametyst czy diament, jest przezroczystym kryształ. Z reguły ładnie 

oszlifowany, bez skaz czy ostrych krawędzi. Jak głoszą pogłoski, Nytba otrzymała jeden z 

takich kamieni od Immanora jako prezent. Ten bardzo się jej spodobał i zapragnęła stworzyć 

ich więcej. Śmiertelne smoki również pożądały tego kamienia, a ten, któremu udało się go 

znaleźć, zanosił modły dziękczynne do bogini Aparycji. 

 

 

Topaz {OBRAZEK}  

W czasach swej młodości Nytba często zstępowała wśród śmiertelne smoki, aby pławić się 

w ich zachwycie. Ale jeden samiec czuł więcej niż po prostu zachwyt. Pokochał on boginię 

całym sercem. Życie straciło dla niego sens, najbardziej na świecie pragnął nieustannie być 

ze swoją ukochaną. Jednak Nytba nie darzyła go nawet najsłabszym uczuciem. Zrozpaczony 

smok postanowił się zabić. Wskoczył do głębokiego jeziora... A ostatnie bąbelki jego 

oddechu zmieniły się w przezroczyste kamienie szlachetne – topazy. 

 

 

Turkus {OBRAZEK}  

Gdy Naranlea była jeszcze młoda i dopiero poznawała sekrety magii, zapragnęła, by zmienić 

kolor pewnego zwykłego kamienia na jakiś wyjątkowy. Po wielu latach Naranlea powróciła 

na polankę, na której nie była od dawna, i znalazła na ziemi piękny, zielony kamień z 

czarnymi wzorami. Przypomniała sobie wszystko i zabrała go ze sobą, a gdy pewnego dnia 

Immanor zapytał się jej co to za kamień, odpowiedziała, że to turkus. 

 

 

Tygrysie Oko {OBRAZEK}  

Valanyan darzył Nenyę gorącym uczuciem, ale ona nie od początku była przychylna jego 

awansom. Bóg próbował wielu różnych sposobów, ale żaden z nich nie odnosił skutku. 

Całkiem zrezygnowany usiadł na pustyni, wśród skał. Tam jego spojrzenie padło na bryłkę 

kwarcu. Wtedy Valanyan wpadł na jeden, ostatni pomysł. Przekształcił kamień tak, aby 
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barwą przypominał złote oczy Nenyi. W ten sposób powstał kamień tygrysie oko i w ten 

sposób Valanyan zdobył względy bogini. 

 

 

Kamienie szlachetne mogą podlegać wymianie na mięso (1 kamień szlachetny = 4/4 mięsa) 

w odpowiednim temacie w Świątyni. Kamienie są też forumową 'walutą' - nimi płacimy za 

naukę u Nauczyciela czy za zdobycie kompana.  

 

DRAPIEŻNIKI 

Na terenach Smoków Wolnych Stad można spotkać wiele drapieżników. Nigdy nie 

wiadomo, kiedy spotka się z nimi oko w oko. Najlepiej jest wiedzieć o nich, jak najwięcej, by 

znaleźć ich słabe punkty i móc zwyciężyć walkę nawet z silniejszym przeciwnikiem. 

 

→ Bazyliszek 

 

Opis wyglądu: Z pozoru podobne do smoków. Mają jednak krótkie łapy, przez co są ponad 

połowę niższe, krótkie szyje i masywne, krótkie ogony będące wyższe niż szersze (co 

zapewne ułatwia im pływanie), wystające po bokach pyska kły. Brak im skrzydeł i rogów jak 

u smoków i jak bagniste umieją spluwać kwasem, ale nie robią tego często. Niektóre 

osobniki posiadają pióra wyrastające z końca ogona, być może jest to oznaką płci, ale tego 

smoki jeszcze nie odkryły. Poza tym zawsze są zielone. Brudnozielone, matowozielone, 

jasnozielone, ale zielone. Mimo niewielkiego wzrostu są też masywne i zwinne, przez co 

bywają dość trudnym przeciwnikiem.  

Znane zachowania: W porach deszczowych najczęściej wychodzą ze swych kryjówek – 

parami, bo takowe tworzą gdy są zdolne do rozrodu. Nie tolerują konkurencji, w tym 

smoków, które zagrażają ich terenom lęgowym. Rozmnażają się na jesień, kiedy jest jeszcze 

ciepło i spadają deszcze. Wtedy są najbardziej śmiałe. Przepędzają wszystko, co może im 

zagrażać lub zabijają to dla pożywienia. Jaja przez zimę trwają pod grubą warstwą ziemi, by 

wykluć się wczesną wiosną.  

Sposób walki: Czają się ukryte blisko nor i atakują niezwykle szybko, niespostrzeżenie. 

Kąsają, polegając na sile swoich imponujących szczęk.  

Występowanie: bagna lub wilgotne lasy.  

Populacja: Niezbyt liczna.  

Statystyki: S: 4 |W: 3 |Z: 3 |I: 2 |P: 2  

Mięso: 3/4  
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Zagadka: Nie ma skrzydeł, ni rogów, ni kolców na grzbiecie, ale podobny do smoka. Strzeż 

się jego ryku, ale jeszcze bardziej kwasu. O kim mowa?  

Szkice: wersja 1, wersja 2  

→ Centaur 

 

Opis wyglądu: Być może mają coś wspólnego z gryfem i hipogryfem, bowiem są hybrydą 

konia i człowieka na równie nienaturalny sposób. Ciało ich jest końskie, mają futro barwy 

każdej końskiej maści. Ogon długi, czasem pleciony lub ścinany. Czasem sierść przy pęcinach 

jest dłuższa niż na reszcie ciała. Różnią się budową. Od piersi w górę mają ludzki tors. 

Prawdopodobnie mają dwa serca, które napędzają całe ciało, jedno po prawej drugie po 

lewej stronie. Mają ludzkie owłosienie i ludzkie oczy (okrągłe źrenice). Z czoła czasem 

wyrastają niewielkie skórne wypustki.  

Znane zachowania: Żyją w niewielkich społecznościach. Są bardzo inteligentne w 

przeciwieństwie do minotaura. Mają nawet swój język, złożony z prostych, niezbędnych 

słów. Z pomocą odpowiednich młodych drzew oraz jelit, ścięgien ofiar czy własnego włosia z 

ogonów tworzą łuki, potrafią też tworzyć prymitywne, choć bardzo celne strzały. Często 

widuje się je w grupkach do trzech w polowaniu. Nie jest to szczęśliwy smok, bowiem może 

on czuć się ofiarą doskonałych myśliwych.  

Sposób walki: Używają krótkiego zasięgu łuków, a w bezpośredniej konfrontacji kopyt.  

Występowanie: Lasy; równiny; góry  

Populacja: Bardzo nieliczna.  

Statystyki: S: 3 |W: 2 |Z: 2|I: 3 |P: 1  

Mięso: 3/4  

Zagadka: -  

Szkice: -  

→ Chochlik 

 

Opis wyglądu: Niewielki, nieproporcjonalnie zbudowany z kończynami znacznie zbyt długimi 

w porównaniu do tułowia. Ciało jest chronione drobniutką łuską o zazwyczaj zgniłozielonej 

barwie. Na chudej szyi osadzona jest duża głowa, a wzrok smoka od razu przykuwają czarne, 

wyłupiaste oczy o zaskakująco bystrym spojrzeniu. Dzięki swoim rozmiarom i ubarwieniu 

bardzo trudno go wypatrzyć. Jest obdarzony długimi, ostrymi szponami, które mogą narobić 

wiele szkód słabszym smokom.  

Znane zachowania: Szczególnie aktywne nocą. Potrafią się niezauważone zakraść pod sam 

nos smoka. Żywią się od orzechów pod nadgniłe owoce, w porze zimowej wykopują 

korzonki i dietę uzupełniają mięsem. W walce nie odpuszczają aż do śmierci - swojej lub 

przeciwnika.  
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Sposób walki: Bardzo dobrze się kamuflują i być może czekają aż niezbyt bystry smok 

podejdzie w zasięg chochlika. Ich ślina wytwarza toksyny, które mogą sparaliżować na krótki 

czas nawet dużą ofiarę, jeżeli dostanie się do ran.  

Występowanie: Głównie leśne tereny, ale spotykany także na równinach.  

Populacja: Dość liczna.  

Statystyki: S: 1 |W: 1 |Z: 2 |I: 1 |P: 1  

Mięso: 1/4  

Zagadka: -  

Szkice: -  

→ Cień 

 

Opis wyglądu: To po prostu strzępy dymu, które w razie potrzeby mogą przybierać 

rozpoznawalne przez smoki kształty. Te istoty ukrywają się w cieniu i przemieszczają w nim. 

Mogą być więc bardzo, bardzo niewielkie jak i ogromne. Zazwyczaj bystry smok może 

dostrzec w chmurze cienia świecące punkciki, będące jego oczami, mające kolory od 

krwistej czerwienie po biel.  

Znane zachowania: Niewiele wiadomo o zwyczajach cienia, poza tym że praktycznie 

niemożliwym jest go dostrzec nim nie będzie za późno.  

Sposób walki: Nie mają ciała i wrażliwi są tylko na magiczne ataki. Sami atakują i bronią się 

tylko magicznie. Stworzone są z magii, dzięki niej poruszają się a nawet przenikają martwe 

przedmioty. Nie można zabić cienia, można go najwyżej tymczasowo wyczerpać, po czym 

potrzebuje nieco czasu na regenerację.  

Występowanie: Głównie jaskinie i gęste lasy.  

Populacja: Bardzo nieliczna.  

Statystyki: S: 1 |W: 2 |Z: 3 |I: 4 |P: 1  

Mięso: brak  

Zagadka: Jestem, choć różnię się od innych. Nie dotkniesz mnie ani nie złapiesz, choć 

jestem. Nie opiszesz mnie, choć wyglądam. Czym jestem?  

Szkice: wersja 1  

→ Demon 

 

Opis wyglądu: Prawdopodobnie najbardziej odrażający i najgroźniejszy stwór, jakiego 

widziała ziemia. Wysokości smoka, dwunogi, potężnie umięśniony. Jego nogi zakończone są 

kopytami, zaś dłonie pazurzastymi palcami. Pokryty grubą łuską koloru ciemnej krwi. Ma 

skrzydła, dość duże, ale nie na tyle, by go gdziekolwiek unieść, służą one głównie potężnym 

ciosom, które mogą łamać kości przeciwnikom. Ze spłaszczonego łba wyrastają dwa, 
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zakręcone do góry czarne rogi. Wykrzywione w grymasie usta ukazują komplet ostro 

zakończonych zębów. Płaski nos, z którego przy wydychaniu uwalnia się ciemny dym.  

Znane zachowania: Niezwykle agresywny. Krąży o nich mit, jakoby były kiedyś smokami 

opętanymi przez Tarrama Upadłego.  

Sposób walki: Jeden z najgroźniejszych przeciwników, wprawiony w magii i silny niczym 

smok. Kiedy dostrzeże przeciwnika nie cofnie się przed niczym, nie będzie miał litości ani 

żadnych zahamowań. Pierwszy cios to zwykle cios skrzydłem, czyli próba złamania kości, a 

potem następuje kolej pazurów lub magii, aby dobić zdobycz.  

Występowanie: Na skrajach bagien i w najstarszych puszczach.  

Populacja: Bardzo rzadki.  

Statystyki: S: 4 |W: 2 |Z: 2 |I: 4 |P: 1  

Mięso: Zatrute; 0/4  

Zagadka: Strzeż się! Stworzenia mroku, pławiące się w okrucieństwie i złu. Nie próbuj ich 

zabić własnymi łapami, a najlepiej uciekaj. Nie śmiej się, że nie mogą latać, bo ich skrzydła i 

tak sieją strach. Czym są?  

Szkice: -  

→ Drakonid 

 

Opis wyglądu: Przypomina sporych rozmiarów jaszczurkę i jest podobny do nich w swoich 

zachowaniach, wielkością jednak bliżej mu do smoków. Ma rozwidlony język, malutkie 

łuseczki przybierające kolor od brudnobrązowego do soczytej zieleni. W chwilach 

zagrożenia może biec tylko na tylnych łapach, potrafi też bez szkody dla siebie odrzucić 

ogon. W odróżnieniu od smoków nie zieje niczym. Pomiędzy łapami przednimi a tylnymi na 

krótką błonę, która w sprzyjających warunkach umożliwia mu szybowanie na niewielkie 

odległości.  

Znane zachowania: Stadne stworzenie, grupa zwykle liczy od trzech osobników. Nie są zbyt 

bystre. Są płochliwe, ale w obronie terytorium przerażająco żarliwe. Uwielbiają wspinać się, 

a potem szybować. Żywią się zwykle roślinnością i owocami roślin.  

Sposób walki: Nie ma kłów, ale jego pazury mogą okazać się dość poważnym kłopotem.  

Występowanie: Tereny górskie i podgórskie  

Populacja: Niezbyt liczna.  

Statystyki: S: 2|W: 2 |Z: 3 |I: 1|P: 1  

Mięso: 3/4  

Zagadka: Wcale nie jestem smokiem, choć do smoka podobnym. Nie zieję, ale latam, 

chociaż nie mam skrzydeł. Czym więc jestem?  

Szkice: wersja 1  
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→ Driada 

 

Opis wyglądu: Dwunogie, o zielonkawej skórze i proporcjonalnej budowie. Czasami 

posiadają łuski na niektórych elementach ciała. Duże oczy o okrągłej źrenicy i zwinne długie 

palce, posiadające przeciwstawny kciuk. Włosy od białych po czarne, często zaplecione w 

grube warkocze.  

Znane zachowania: Wieść głosi, że są całkiem inteligentnymi stworzeniami, aczkolwiek 

smoki nie miały z nimi wystarczająco dużo do czynienia, by to móc potwierdzić. Praktycznie 

każda driada wędrując przez las nuci dziwną melodię swej rasy.  

Sposób walki: Jej przenikliwy wrzask może ogłuszyć słuchających, a uzbrojona we włócznię 

stanowi spore zagrożenie.  

Występowanie: Lasy – drzewa  

Populacja: Bardzo liczna.  

Statystyki: S: 1 |W: 1 |Z: 2 |I: 3 |P: 1  

Mięso: brak  

Zagadka: -  

Szkice: -  

→ Goblin 

 

Opis wyglądu: Wielkości chochlika, jest w przeciwieństwie do niego korpulentny i w 

strategicznych miejscach pokryty gęstym czarnym włosiem. Skórę ma koloru szarego. 

Okrągły łeb dziwnie spłaszczony, a spomiędzy zbyt mięsistych warg wystają ostre, spiczasto 

zakończone zęby.  

Znane zachowania: Bardzo paskudne stworzenia. Potrafią zastawiać pułapki i znęcać się nad 

zdobyczą. Jeśli poczują smoka, to potrafią same go wytropić. Ulubiony smakołyk to zgniła 

ryba.  

Sposób walki: Gryzie i drapie, a rany przez niego zadane bez wątpienia zaprowadzą do 

paskudnej infekcji, jeśli Uzdrowiciel nie zajmie się nimi od razu.  

Występowanie: Wszędzie.  

Populacja: Bardzo liczna.  

Statystyki: S: 2 |W: 1 |Z: 1 |I: 1 |P: 1  

Mięso: 1/4  

Zagadka: Jestem karłem, szarym niczym kamień. Nieświeża ryba to ma ulubiona przekąska. 

Kim jestem?  

Szkice: -  

→ Gryf 
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Opis wyglądu: Potężny, nieco większy od smoka, o bardzo charakterystycznej budowie ciała: 

tułów lwa i łeb orła. Jest obdarzony potężnymi skrzydłami, zaś jego łapy są zakończone 

bardzo groźnie wyglądającymi szponami czarnymi jak węgle. Jego futro ma złocistą barwę, 

zaś pióra białą niczym śnieg, a oczy ma przenikliwie żółte.  

Znane zachowania: Są inteligentne i dumne, omijają smoki szerokim łukiem. Tworzą 

niewielkie społeczności, gnieżdżąc się w pobliżu górskich szczytów, ale czasem młodsze 

osobniki odwiedzają równiny, by zaspokoić ciekawość. Nie boją się zaatakować smoka.  

Sposób walki: Drapie, dziobie w oczy, czasem czaruje.  

Występowanie: Góry i tereny podgórskie.  

Populacja: Stosunkowo liczny.  

Statystyki: S: 3 |W: 3 |Z: 3 |I: 1 |P: 2  

Mięso: 4/4  

Zagadka: Duma unosi ich skrzydła. Obserwuj niebo, bo stamtąd atakują niespodziewanie. 

Ich ryk potrafi ogłuszyć, choć mają coś wspólnego z ptakami. Co gorsza, mogą Ci spokojnie 

uciec, jeśli dosięgnie Cię ich magia. Czym są?  

Szkice: wersja 1  

→ Harpia 

 

Opis wyglądu: Przypomina uskrzydlonego chochlika, tylko nie ma zielonej skóry, a niebieską. 

Jej skrzydła są pokryte zazwyczaj szarymi lub brązowymi piórami i całkiem skutecznie 

utrzymują ją w powietrzu, dając jej możliwość zręcznego atakowania z góry. Jej pysk pełen 

jest ostrych, chociaż nie imponujących rozmiarami zębów.  

Znane zachowania: Jest bardzo głośna, w czasie walki, polowań, czy odpoczynku potrafi 

skrzeczeć i piszczeć do innych harpii. Tworzy niewielkie grupy, broniąc pary gniazdującej. 

Zwykle wokół jej gniazd ziemia usłana jest kośćmi pożartych zwierząt.  

Sposób walki: Przeraźliwie, wręcz ogłuszająco wrzeszczy podczas agresywnych ataków, dla 

nielicznych kończy się to ogłuszeniem. Poza drapaniem potrafi też wznosić ciężkie obiekty i 

spuszczać je na niczego niespodziewającą się zdobycz lub smoka.  

Występowanie: Lasy u stóp gór.  

Populacja: Stosunkowo liczna.  

Statystyki: S: 1 |W: 2 |Z: 3 |I: 1 |P: 2  

Mięso: 2/4  

Zagadka: Nie człowiek, nie ptak, ale ma w sobie coś z obojga. Jej skrzeczenie może obudzić 

zmarłych. O kim mowa?  

Szkice: wersja 1  

→ Hipogryf 

 



115 
 

Opis wyglądu: Krewny gryfa. Jego przednie łapy podobne są do ptasich odnóży, zaś tylne 

wieńczą końskie kopyta. Ma nieco dłuższą szyję i bardziej masywny dziób niż gryf. Tułów 

jest koński od łopatek po zad, ma też koński ogon. Bardzo dobrze skacze, jest też całkiem 

zwinny w locie. Zwierze wygląda na bardzo wytrzymałe i silne. Umaszczenie przedniej części 

ciała zwykle przechodzi od bieli do brązu, zaś tylne ma maść siwą, kasztanowatą, karą czy 

bułaną.  

Znane zachowania: Spokojne, zrównoważone stworzenia, mało kiedy reagują agresywnie. 

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której zagrożone są ich młode, a wtedy mogą okazać się 

bardzo potężnym przeciwnikiem.  

Sposób walki: Dziobią, kopią, drapią. Ich kopnięcie jest bardzo groźne. Choć kopyta nie są 

bardzo masywne zwierzę dobrze wie jak zadać śmiertelny cios. Trzyma przeciwnika w polu 

widzenia, nie dopuszcza go do boków, jedynie przed lub centralnie za siebie.  

Występowanie: Lasy na wyżynach.  

Populacja: Nieliczna.  

Statystyki: S: 2 |W: 4 |Z: 2 |I: 1 |P: 2  

Mięso: 4/4  

Zagadka: Koń i orzeł, orzeł i koń. Nie ma kopyt lecz pazury, nie ma pyska a ma dziób. Zad ma 

koński, a skrzydła orle. Czym jest?  

Szkice: wersja 1  

→ Hydra 

 

Opis wyglądu: Budową przypomina masywnego, szerokiego smoka. Zwłaszcza przy piersi bo 

jakiż smok zmieściłby pięć szyi zwieńczonych bezmózgimi głowami? Ma długi ogon i 

szerokie, mocne łapska. Nie posiada skrzydeł. Między palcami ma błonę pławną. Ich masa i 

ilość szczęk przeważa nad zwykłym smokiem, którego przerasta wzrostem.  

Znane zachowania: Hydra zdecydowanie jest niemądrym stworzeniem. Ma zajawki na 

myślące stworzenie, natura jednak obdarzyła łby skrajnie różnym i równie wybuchowym 

charakterem, przez co dochodzi nawet do morderstw w obrębie jednego ciała. Nie znaczy 

to, że są niebezpieczne. Poluje też na smoki i inne hydry, jeżeli są tej samej płci. Czasem 

łowi ryby.  

Sposób walki: Używa swoich licznych szczęk do poszarpania pożywienia.  

Występowanie: Płytkie jeziora, szerokie rzeki, rozlewiska i bagna.  

Populacja: Bardzo nieliczna.  

Statystyki: S: 4 |W: 3|Z: 3 |I: 1 |P: 1  

Mięso: 4/4  

Zagadka: Wiele głów stanowi jedno. Kłócą się i walczą, ale żyć bez siebie nie mogą. Krąży 

pogłoska, że, jak na złość, w miejscu jednego wyrasta dwóch kolejnych. O kim mowa?  
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Szkice: -  

→ Jednorożec 

 

Opis wyglądu: Jest to drobnej budowy, niewysoki koń. Jego futro jest białe i w jakiś sposób 

nigdy się nie brudzi. Jest lśniące i bardzo miękkie. Ma duże, błękitne, rybie oczka. Jego ogon 

ma w sobie kręgi i zakończony jest kitą przy stawach pęcinowych. Ich kopyta mają bardzo 

ostre raciczki. Tym, co najbardziej wyróżnia je pośród koni to róg. Wydaje się, jakby był z 

porcelany – biały, mleczny, niemal przeźroczysty, poskręcany wokół własnej osi. Im bardziej 

jest wykręcony i dłuższy, tym zwierze jest starsze.  

Znane zachowania: Spokojne i zrównoważone. Na widok smoka wpadają w panikę i szał. 

Zwykle próbują uciekać, zdarza się jednak, że bez zastanowienia szarżują na smoki. Gdyby te 

wychodziły poza boską barierę zauważyłyby, że każde zmasakrowane truchło jednorożca 

przesiąknięte jest zapachem równinnych. Zwykle pasą się na trawach.  

Sposób walki: Szarżują atakując niełamliwym rogiem. Brykają atakując kopytami. Używają 

magii precyzyjnej do utrudniania walki przeciwnikom najczęściej ich oślepiając.  

Występowanie: Blisko barier Naranlei; wszędzie, rozproszone  

Populacja: Na skraju wyginięcia.  

Statystyki: S: 2|W: 1 |Z: 2 |I: 4 |P: 1  

Mięso: 3/4  

Zagadka: Dotknięty przez niewinność, na róg nadzieje każde zagrożenie. Tętent kopyt 

zwiastuje to mityczne stworzenie. O czym mowa?  

Szkice: wersja 1, wersja 2, wersja 3  

→ Kelpie 

 

Opis wyglądu: Z daleka przypomina karego jednorożca, o silnych kończynach i szlachetnym 

pysku ozdobionym rogiem wyrastającym z czoła. Z bliska jednak widać pewne różnice - 

pionową źrenicę, pysk pełen ostrych kłów. Cechą charakterystyczną jest też to, że kopyta 

kelpie nie mogą dotknąć suchego lądu, gdyż wtedy traci ona większość mocy. Jest to duch 

wód, który strzeże ich spokoju, a czasem po prostu zgarnia je dla siebie.  

Znane zachowania: Swym pięknem potrafi zwabić w swój zasięg nawet najbardziej 

inteligentną zdobycz. Potrafi też często niespodziewanie wyprysnąć z bagna lub brzegu 

jeziora i napaść niczego niespodziewającego się smoka. To stworzenia mięsożerne. Są 

bardzo zaborcze względem swojego zbiornika wodnego - w jednym jeziorze nigdy nie 

zamieszkają dwie kelpie wyjąwszy okres godowy.  

Sposób walki: Kopie, gryzie. Jest zadziwiająco zwinna i silna jak na wychudzone stworzenie. 

Potrafi używać magii w walce. Jej wycie jest niepodobne do zawołania żadnego innego 

spojrzenia.  
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Występowanie: Zbiorniki wody słodkowodnej (od bagien po jeziora).  

Populacja: Bardzo nieliczna.  

Statystyki: S: 2|W: 1 |Z: 2 |I: 4 |P: 1  

Mięso: 3/4  

Zagadka: Rogaty koń, który złapie cię zębami i wciągnie pod powierzchnię jeziora. Przed 

czym więc trzeba się mieć na baczności?  

Szkice: wersja 1  

→ Kobold 

 

Opis wyglądu: Podobne do goblinów, nie mające jednak uszu i wydłużony pysk podobny do 

gadziego. Niewielkie, trochę krępe chodzące na dwóch krótkich nogach, mające ręce o 

czterech palcach i dużych pazurach. Odcień ich skóry podobny jest do chorobliwego 

żółtego, czasem bywają brunatne. Mają bardzo małe oczy.  

Znane zachowania: Upodobania mają takie same jak gobliny. Trochę bardziej łaszące się na 

świeże mięso. Potrafią się pokusić o zaatakowanie wyrośniętego smoka w celu zdobycia 

pożywienia.  

Sposób walki: Świetnie znają słabe punkty smoków, chociaż nie wiadomo skąd. Więc drapią, 

kopią wszystko, co będzie w ich zasięgu. Z pewnością nie lubią gryźć. Czasami wręcz potrafią 

z daleka rzucać kamieniami w niczego niepodejrzewającego smoka.  

Występowanie: Tereny nizinne z wyjątkiem bagien i brzegu morza.  

Populacja: Bardzo liczna  

Statystyki: S: 2 |W: 1|Z: 1 |I: 1 |P: 1  

Mięso: 1/4  

Zagadka: Pysk mam smoczy, ale karłem jestem. Zanim mnie dostrzeżesz, trafię cię 

kamieniem! Kim jestem?  

Szkice: -  

→ Kotołak 

 

Opis wyglądu: Mający pół metra wysokości kot. Bardzo zwinny o mocnych łapach. Uszy ma 

trochę dłuższe niż zwykły kot, dodatkowo są zakończone frędzlem. Futro ich jest szorstkie i 

bardzo objętościowe, przez co wydaje się masywny lub gruby. Zwłaszcza jego ogon, niemal 

zawsze napuszony wygląda na kilka razy większy niż jest w rzeczywistości. Kotołak nie różni 

się poza tym nadto od innych kotów. Bywa, że chodzą na dwóch łapach, i chyba przez to 

nadano im dość mylną nazwę kotołaka.  

Znane zachowania: Są bardzo bitne, nie uciekają, nie poddają się, ale też są bardzo, bardzo 

inteligentne.  
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Sposób walki: Drapie po oczach, zwinnie umyka smoczym szponom. Czasem też gryzie, 

jednak przewaga masy u smoka utrudnia mu to zadanie.  

Występowanie: Tereny zalesione.  

Populacja: Średnio liczna.  

Statystyki: S: 2 |W: 2 |Z: 3 |I: 1 |P: 1  

Mięso: 2/4  

Zagadka: Nie poddam się nigdy, nikt mnie nie przechytrzy. Przypominam kota, lecz kotem 

nie jestem. Kim jestem?  

Szkice: -  

→ Lewiatan 

 

Opis wyglądu: Jego ciało długie jest na dwa smocze ogony. Przypomina węża. Jego ogon 

często porasta błona lub kilka błon ułatwiających pływanie. Przy łbie ma parę silnych 

ramion. Od nich też często wychodzi błona wzdłuż tułowia jak płetwy. Łeb wężowego 

stwora jest szeroki i spłaszczony. Posiada długie wąsy jak sum. Kilka rzędów kłów i ostro 

zakończony nos. Często pokryty ciemnogranatową łuską.  

Znane zachowania: Bardzo agresywny, często wyleguje się na dnie zbiorników wodnych.  

Sposób walki: Bardzo wytrzymały na magiczne ataki. Zwłaszcza pod wodą. Poza tym używa 

swojego ciała w wodzie. Przystosowany do życia w niej jest bardzo trudnym dla smoka 

przeciwnikiem.  

Występowanie: W wodzie; na brzegach dużych rzek.  

Populacja: Na skraju wyginięcia.  

Statystyki: S: 4 |W: 3 |Z: 2 |I: 1 |P: 1  

Mięso: 3/4  

Zagadka: Legendarny wąż wodny o ogromnej sile i charakterystycznych wąsach. O czym 

mowa?  

Szkice: -  

→ Mantikora 

 

Opis wyglądu: Ogon z kolcem jadowym skorpiona, ciało lwa, a łeb kota. Posiada też 

szczątkowe skrzydła nietoperza, które nie są w stanie jej unieść. Zwykle jednolite 

umaszczenie ciemnozielone, pozwalające zlać się z cieniem, gdyż mantikora atakuje głównie 

z zaskoczenia. Smok winien się trzymać na baczności, gdyż mięso mantikory zawiera 

śmiertelną truciznę.  

Znane zachowania: Bardzo dziwny stwór. Zwykle mieszka na drzewach, skąd może skakać 

niespodziewanie na przechodzących pod gałęziami. Są indywidualistami, a jednak żadna 

mantikora nie założy gniazda w nadmiernym oddaleniu od drugiej.  
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Sposób walki: Głównym celem mantikory jest wstrzyknięcie smokowi w ciało jej jadu. Poza 

tym potrafi też gryźć i drapać.  

Występowanie: Stare lasy o dużych, rozłożystych drzewach.  

Populacja: Stosunkowo nieliczna.  

Statystyki: S: 3 |W: 3 |Z: 3 |I: 2 |P: 1  

Mięso: Zatrute, 0/4  

Zagadka: Prawdziwa mieszanka: lew, kot, skorpion. Idąc starym lasem patrz często do góry. 

Strzeż się przed jej ogonem i nie gryź jej mięsa. O kim mowa?  

Szkice: -  

→ Minotaur 

 

Opis wyglądu: Wysoki na więcej niż półtorej smoka z racji dwunożności. Nogi jego mają 

racice, są pokryte futrem po pas. Z kręgosłupa wyrasta krowi ogon zakończony kitą. W 

barwach ciemnobrązowych, ciemnoczerwonych, czarnych, rzadziej jasnych. Postawa jego 

nieco przygarbiona. Wyżej od pasa wygląda ludzko. Z natury te stworzenia są bardzo 

umięśnione i duże. Zamiast ludzkiego łba ma pysk byka, tylko nieco bardziej płaski. Kilka 

zębów upodobniło się do ludzkich, by móc rozrywać mięso i być wszystkożercą.  

Znane zachowania: Samotnicy maruderzy o własnym języku, języku Minotaurów.  

Sposób walki: Używają racic do kopania, rąk do miażdżenia. Świadomi swojej siły.  

Występowanie: Blisko terenów pustynnych.  

Populacja: Bardzo nieliczna.  

Statystyki: S: 2 |W: 2 |Z: 1 |I: 3 |P: 1  

Mięso: 3/4  

Zagadka: Toć to olbrzym! Te rogi, te bycze nogi! Do tego dwunóg! I ta dziwaczna mowa! 

Któż to jest?  

Szkice: -  

→ Niedźwiedź 

 

Opis wyglądu: Koloru brązowego, rzadziej czarnego. Ma masywne ciało, krótką, grubą szyję. 

Jego krótki ogon jest niewidoczny wśród gęstego, długiego futra. Idąc charakterystycznie 

stawia całą łapę na ziemi. Tylne kończyny ma tylne łapy dłuższe od przednich. Zwykle jest 

wzrostu smoka.  

Znane zachowania: To mądre zwierzęta. Pilnują zażarcie swego terytorium, bywają 

agresywne. Atakują, jeżeli smok zbliży się za bardzo. Zapadają w sen zimowy.  

Sposób walki: Bazują na swojej sile i pokaźnej masie.  

Występowanie: Góry i lasy.  

Populacja: Bardzo liczna.  
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Statystyki: S: 4 |W: 3 |Z: 1 |I: 1 |P: 2  

Mięso: 3/4  

Zagadka: Mają coś wspólnego z północnymi smokami, lecz w ogóle smokami nie są. Sporych 

rozmiarów z ciepłym futrem, wydają się niegroźne, ale nie chcesz poznać ich gniewu. Lepiej 

udawać martwego niż siłować się z nim.  

Szkice: -  

→ Ogr 

 

Opis wyglądu: Humanoidalne, większe od smoka, mocarnie zbudowane, a więc i silne. Żółto 

lub czerwonoskóre. Wydzielają bardzo intensywny i nieprzyjemny zapach. Mają szeroki, 

spłaszczony nos, ogromne usta, z których, jak u dzików, wystają od doły kły. Dolną szczękę 

mają trochę wysuniętą. Nie mają futra, jedynie głowę, pachwiny pokrywa coś na wzór 

włosów. Na ich twarzach wiecznie maluje się niezrozumienie.  

Znane zachowania: Są samotnikami i żyją po to, by żyć. Nie wahają się atakować czego 

popadnie jeżeli są głodne. Nie znają ani bólu, ani litości.  

Sposób walki: Walczą na każdy możliwy dla ich budowy sposób.  

Występowanie: Bagna na wyżynach.  

Populacja: Średnio liczna.  

Statystyki: S: 3 |W: 3 |Z: 2 |I: 1|P: 1  

Mięso: 3/4  

Zagadka: Nieprzewidywalne, niebezpieczne... i śmierdzące. Potworny wzrost dorównuje 

potwornej brzydocie i tępocie. O kim mowa?  

Szkice: -  

→ Pegaz 

 

Opis wyglądu: Podobny do konia, mniej masywny i mniejszy. Dorasta kłębem do wysokości 

piersi rosłego smoka. Nad łopatkami wyrasta para ogromnych skrzydeł. Pegazy nie latają za 

pomocą magii, ale o własnych siłach. Dlatego ich garby są dosyć mocno umięśnione, co z 

pewnością niejednemu ludzkiemu dziecku wyprałoby mózg. Psyki mają smukłe, a oczy 

czarne lub ciemnobrązowe. Najczęściej w maściach albinos, siwy, siwy jabłkowaty. Ich 

kopyta są dosyć masywne, a nogi mocne.  

Znane zachowania: Uwielbiają w równym stopniu latać jak chodzić po ziemi. Butne, czują 

niechęć do nielatających krewnych. Czasem atakują kelpie. Zwykle są samotnikami, czasem 

tworzą małe grupy. Nie atakują smoków, chyba, że te znajdą się wewnątrz ich ogromnej 

strefy bezpieczeństwa. Zdaje się, że to one są agresorami.  

Sposób walki: Najczęściej kopią. Czasem wzlatują i atakować próbują z powietrza mocnymi 

kopytami mogącymi rozłupać niejedną czachę.  
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Występowanie: Brzeg morza i wyspy morskie.  

Populacja: Nieliczna.  

Statystyki: S: 3 |W: 2 |Z: 3 |I: 2 |P: 1  

Mięso: 3/4  

Zagadka: -  

Szkice: wersja 1, wersja 2  

→ Salamandra 

 

Opis wyglądu: Jaszczur mniejszy od smoka, niezdolny do wyprostowania się na łapach. Ma 

jaskrawoczerwone łuski, rozwidlony język, oraz paciorkowe, czarne oczy. Porusza się dość 

szybko, ale jego królestwem jest woda. Potrafi oddychać pod wodą, jego ciało jest też 

pokryte gęstym śluzem.  

Znane zachowania: Wychodzą na brzeg w celach rozrodczych. Jaja zakopują w najbardziej 

podmokłych terenach na brzegach rzek.  

Sposób walki: W zależności od rodzaju posługują się magią bazującą na żywiole ognia i lodu, 

i są na taką magię odporne. Również na smoczy oddech. Ognista salamandra nie spłonie, 

lodowa nie zamarznie. Nie można ich ogłuszyć, oszołomić i oślepić. Może gryźć.  

Występowanie: Rzeki; brzegi rwących rzek.  

Populacja: Liczna; sezonowa (pory wiosenne, mniej jesienne)  

Statystyki: S: 2 |W: 2 |Z: 3 |I: 3 |P: 1  

Mięso: 2/4  

Zagadka: Ogień lub lód, lód albo ogień. Bardzo silne jaszczurki, których domeną są rzeki. 

Czym są?  

Szkice: -  

→ Topielec 

 

Opis wyglądu: Przybiera postać bardzo chudego stwora. Ma cztery kończyny na których 

chodzi i wykrzywiony w łuk, w górę, kręgosłup, którego wyraźnie widać wszystkie kręgi. 

Jego kończyny rozpięte są na boki przez co bardzo pokracznie chodzi. Zawodzi bardzo 

nieprzyjemnymi dźwiękami – całą gamą niskich i wysokich tonów. Jego skóra jest chorego 

odcienia zieleni, a z ust zawsze wywieszony jest długi język.  

Znane zachowania: Podtapia lub topi tych, którzy wkroczyli na jego teren. Zaatakowany 

staje się agresywny. Wychodzi na brzeg dopiero w noc pełni księżyca.  

Sposób walki: Wciąga swoją ofiarę do gęstych bagien i nie pozwala wydostać się z mokradeł 

dusząc. Pływa w bagnie niczym ryba. Za pomocą magii potrafi kontrolować elementy bagna.  

Występowanie: Głębokie, rozległe bagna.  

Populacja: Nieliczna.  
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Statystyki: S: 1|W: 2 |Z: 3 |I: 1 |P: 1  

Mięso: 0/4  

Zagadka: Haha, patrz jak on się kiwa... Boże, co on tak wrzeszczy?! Niezbyt to przyjemne! 

Lepiej uciekajmy z tego bagna... Kogo spotkaliśmy?  

Szkice: wersja 1  

→ Wąż błotny 

 

Opis wyglądu: Dłuższy niż smok, bardzo szeroki. Niesamowicie silny. Dusi ofiarę, zagryza ją. 

Ma ciemne łuski i trudno go dostrzec.  

Znane zachowania: Jest agresywny i zjada istoty większe od niego, dlatego często atakują 

smoki.  

Sposób walki: Dusi ofiarę, zagryza ją. Niesamowicie silny.  

Występowanie: Podmokłe tereny.  

Populacja: Stosunkowo liczna.  

Statystyki: S: 2 |W: 2 |Z: 3 |I: 1 |P: 1  

Mięso: 1/4  

Zagadka: Najgorsze na mokradłach, nie mają nóg ani skrzydeł. Są większe od nas i bardzo 

niebezpieczne. Czym są?  

Szkice: -  

→ Wilk 

 

Opis wyglądu: Ma smukły korpus i łapy, doskonały węch, słuch i wzrok, długi pysk z kłami. 

Ma szarą, sługą, szorstką sierść. Dużo mniejszy od smoka, dorasta mu do piersi. 

Wytrzymały.  

Znane zachowania: Zwierzęta stadne. Urodzeni tropiciele. To bardzo inteligentne zwierzęta. 

Młode samce zwykle bez watahy.  

Sposób walki: Braki w sile zastępują towarzyszem. Gryzą, szarpią. Czasem wyją wzywając 

posiłki. Nie mają zahamowanie przed zaatakowaniem większej zdobyczy jeżeli są 

desperacko głodne lub jest ich wiele.  

Występowanie: Lasy, góry, równiny.  

Populacja: Bardzo liczna.  

Statystyki: S: 2 |W: 2 |Z: 3 |I: 1 |P: 1  

Mięso: 2/4  

Zagadka: Gryzą, kąsają i drapią. Tworzą watahy i zazwyczaj razem podróżują. Nie chcesz 

walczyć z nimi, gdy jest ich zbyt wiele. O kim mowa?  

Szkice: -  
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→ Żbik 

 

Opis wyglądu: Duży kot o gęstej sierści żółtawej barwy w ciemne pręgi. Tylne kończyny 

często wieńczą czarne plamy. Długość jego ogona odpowiada połowie długości ciała. Nieco 

podobny do kotołaka.  

Znane zachowania: Żbiki są bardzo mądrymi drapieżnikami. Raczej stronią od smoków, 

bywa jednak, że ten niebezpieczny, zwinny kocur połasi się o smocze mięso. Niekoniecznie z 

głodu, a z powodów terytorialnych czy potomstwa. Inaczej jak kotołak żbik kieruje się tylko 

instynktem i doświadczeniem.  

Sposób walki:  

Występowanie: Lasy na wyżynach i zboczach gór.  

Populacja: Liczna.  

Statystyki: S: 1 |W: 2 |Z: 3 |I: 1 |P: 1  

Mięso: 2/4  

Zagadka: Duży górski kot. Nie myśl, że są leniwe czy łagodne, potrafią ugryźć i są bystrzejsze 

niż można spodziewać się po ich posturze. O kim mowa?  

Szkice: -  

 

*Uwaga! Spis powyższych zwierząt powstał tak, by każdy użytkownik mógł go aktualizować! 

Wystarczy, że na polowaniu z przyczyn losowych Mistrz Gry ujawni cechę stworzenia, która 

nie została opisana. Wraz z cytatem lub linkiem do cytatu należy zgłosić się do 

~Moderatora, ~Administratora i poprosić o zaktualizowanie informacji na temat danego 

stworzenia. Wszak to, co zostało napisane jest jedynie wiedzą zbieraną przez różne smoki w 

różnych okolicznościach! 

 

ATRYBUTY. 

 

 

Podstawą mechaniki naszego forum są punkty Atrybutów oraz Umiejętności, będące miarą 

wyszkolenia smoka. Umożliwiają one uzyskanie sukcesu podczas wykonywania jakieś akcji 

w polowaniu, walce czy misji. Jest to bardzo proste - wystarczy, aby podczas rzutów została 

zrównana lub przebita granica określana mianem Stopnia Trudności (ST).  

 

Stopień Trudności (ST) jest wyrzucany losowo przez Mistrza Gry. Oznacza to, iż czasami 

bardzo proste akcje trudno będzie wykonać ze skutkiem pozytywnym, a także odwrotnie - 
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akcje bardzo trudne mogą się udać bez żadnego problemu. Tak też bywa i w życiu, gdyż 

czasami noga może się nam powinąć nawet przy codziennych zadaniach!  

Wspomniane wcześniej Atrybuty oraz Umiejętności rozsądzają iloma kostkami - czyli iloma 

szansami - dysponuje postać smoka na zrównanie lub przebicie Stopnia Trudności.  

 

Zacznijmy od omówienia Atrybutów (nazywanych skrótowo A lub PA). Należy je rozumieć 

jako charakterystykę biologii naszej postaci. Atrybutów nie można się nauczyć, można je 

ulepszyć jedynie podczas często żmudnych ćwiczeń. Tak samo, jak w życiu, gdzie jeżeli 

chcemy unosić ciężary, musimy wyćwiczyć niezbędną do tego siłę, a dopiero potem 

technikę, która ułatwi nasze zadanie.  

 

Każdy Atrybut może u smoka występować w pięciu różnych poziomach, od 1 do 5. Im 

wyższy poziom, tym nasza postać jest lepiej przygotowana do wykonania zadania, które 

czerpie z danego Atrybutu. To bowiem koniecznie trzeba zrozumieć - do niektórych rzeczy 

Umiejętności nie potrzebujemy. Przychodzą nam instynktownie. Ale Atrybut jest konieczną 

podstawą. Przypominając wcześniejszą metaforę - nie podniesiemy sztangi mimo najlepszej 

techniki, jeżeli nie będziemy posiadać niezbędnej do tego siły.  

 

Atrybuty umownie dzielimy na trzy grupy: fizyczne, psychiczne i społeczne.  

Wśród fizycznych znajdują się trzy:  

SIŁA - czyli potęga smoczych mięśni. Dzięki temu Atrybutowi nie groźna ci będzie ciężka 

kłoda zagradzająca drogę czy wielki kamień, blokujący wejście do jaskini. Także niektóre 

sposoby ataku czy obrony bazują przede wszystkim na muskulaturze smoka.  

ZRĘCZNOŚĆ - innymi słowy szybkość i zwinność postaci. Im wyższy poziom tego Atrybutu, z 

tym większą łatwością smok może wykonywać skomplikowane manualne czynności.  

WYTRZYMAŁOŚĆ - kondycja. Ta cecha informuje jak szybko postać może się zmęczyć, a 

także jak bardzo podatna może być na utratę krwi czy ból. Będzie w stanie dalej biec i dłużej 

toczyć pojedynki. 

 

Następnie do psychicznych zaliczamy dwa:  

INTELIGENCJA - miara wrażliwości na maddarę, czyli smoczą magię. Nie oznacza to sprytu 

czy mądrości postaci, ale zgranie smoka z magią i to, jak wielką wprawę ma on w jej 

wykorzystywaniu.  

PERCEPCJA - spostrzegawczość postaci. Im większy poziom tego A, tym większa szansa na 

to, że smok zauważy zdobycz czy cenny kamień szlachetny, zamiast nieświadomie przejść 

obok. 
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Zaś wśród społecznych jest tylko jeden:  

APARYCJA - jest to zarówno zewnętrzne piękno postaci, jak i zdolność przekonania innych 

do swoich racji. Z tego też powodu właśnie w tym Atrybucie są przechowywane Punkty, 

które w miarę starzenia się smoka można rozdać - pisklę ma słodszy, niewinniejszy wygląd i 

niesamowitą zdolność do naginania woli dorosłych do swoich życzeń! 

 

 

Już wiesz, że Atrybuty mają ogromny wpływ na życie Twojej postaci. Dlatego też każdy 

zaczyna grę ze wszystkimi na poziomie początkującym i otrzymuje możliwość przydzielenia 

dwóch Punktów wedle swego uznania, kiedy już rozezna się w naszym świecie i zadecyduje 

którą ścieżką będzie podążał.  

Dlatego po ukończeniu przez postać określonej z góry ilości księżyców (tygodni), które są 

miarą smoczego wieku, gracz uzyskuje szansę na rozdanie Punktów Atrybutu dotąd 

przypisanych Aparycji w odpowiednim Dziale (schemat rozdania).  

I tak, aby rozdać swoje PA z Aparycji, musisz spełnić poniższe warunki:  

Pierwszy Punkt Atrybutu możesz rozdać, kiedy Twoja postać ukończy 7 księżyców i 

awansuje na Adepta.  

Drugi Punkt Atrybutu możesz rozdać, kiedy Twoja postać ukończy 15 księżyców i posiada 

odblokowane wszystkie podstawowe umiejętności fizyczne.  

UWAGA! Jeśli nie rozdasz swoich punktów do ukończenia 21 księżyca, zostaną one na stałe 

przypisane do Aparycji!  

 

Dobrze przemyśl decyzję - są to jedyne Punkty Atrybutu, które tak łatwo można tu zdobyć. 

Kolejne mogą przyjść jedynie po żmudnej pracy. Rozwój postaci następuje przez kształcenie 

i udoskonalanie cech już posiadanych - tak więc smok chcąc się stać silniejszym, ćwiczy, 

próbuje zmierzyć się w pojedynkach towarzyskich z innymi, zwycięża bestie:  

- Atrybut można zdobyć poprzez trening u Nauczyciela (koszt: 6 kamieni szlachetnych za 1 

PA);  

- zdobycie wymaganej liczby Punktów charakterystycznych danej profesji (Honoru, Leczenia, 

Zwierzyny - więcej informacji poniżej);  

- uzyskanie błogosławieństwa bogów podczas modlitwy w Świątyni (całkowicie losowe);  

- szczególne zasługi dla SWS PBF.  

 

Oczywiście jasnym jest, że żaden smok nie może być mistrzem we wszystkim. Dlatego też 

należy zwrócić uwagę na poniższe ograniczenia.  

Maksymalna wartość Atrybutu - 5  

Maksymalna liczba Atrybutów o maksymalnej wartości - 1  
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Maksymalna liczba Atrybutów o wartości 4 (przy braku 5) - 2, (przy obecności 5) - 1  

Maksymalna liczba Atrybutów o wartości 3 - 3. 

 

 

 

Najczęściej wykorzystywanym sposobem na rozwinięcie Atrybutu jest zdobycie 10 Punktów 

Zwierzyny, 8 Punktów Honoru lub 12 Punktów Leczenia przez postać.  

 

~ Punkty Zwierzyny zdobywa się poprzez polowanie nie tylko dla siebie ale też i dla 

Uzdrowiciela, Kleryka oraz młodych Adeptów czy Piskląt (smoków, które mogą osiągnąć 

status "głód"). Punktów Zwierzyny nie można zdobyć, jeżeli smok, któremu łowimy mięso, 

ma status syty (czyli nie potrzebuje obecnie pożywienia) i/lub jest łowcą.  

Można karmić też smoki, które mają odblokowane skradanie i są w stanie na siebie 

zapolować ale z jakiegoś powodu nie chcą. Wtedy łowca także dostaje Punkt Zwierzyny, ale 

karmiony przez niego smok nie może już udać się na polowanie przez następne 14 dni 

(ponieważ żaden smok o statusie sytość nie może udać się na polowanie).  

Punkt Zwierzyny jest przyznawany, jeżeli łowca (lub Adept szkolący się na niego) przekaże 

dla smoka, którego karmi, 4/4 sztuki mięsa (złowione i zaakceptowane w raporcie).  

 

~ Punkty Honoru przysługują jedynie Wojownikom i Czarodziejom (a także Adeptom 

aspirującym na te rangi). Uzyskać je można poprzez wygranie honorowego pojedynku, po 

spełnieniu poniższych warunków:  

- zwycięzca może mieć od przegranego maksymalnie 20 księżyców więcej (jeśli obaj 

uczestnicy walki mają ukończone 45 księżyców w momencie wyzwania, ten warunek 

przestaje obowiązywać);  

- oba smoki przeżyją pojedynek.  

Można otrzymać maksymalnie dwa Punkty Honoru za zwycięstwo w walce z tym samym 

smokiem w ciągu 30 dni.  

 

Istnieje także możliwość zdobycia Punktu Honoru za pokonanie trzech drapieżników. W 

takim wypadku 1 Punkt Honoru jest przyznawany po spełnieniu wszystkich poniższych 

warunków:  

- suma wiodących Atrybutów drapieżnika (Wytrz + Zr/Int/S) jest równa lub większa od sumy 

wiodących Atrybutów smoka;  

- drapieżnik został pokonany przez smoka bez żadnej pomocy z zewnątrz.  
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W raporcie należy zacytować posty Mistrza Gry informujące o pokonaniu drapieżników oraz 

podać linki do posta źródłowego, aby osoba sprawdzająca raport mogła porównać statystyki 

i upewnić się, że walka została stoczona samodzielnie.  

 

 

~ Natomiast Punkty Leczenia przyznawane są wyłącznie Uzdrowicielom (bądź Klerykom) za 

skuteczne wyleczenie rannego smoka. Warunkiem otrzymania Punktu Leczenia jest 

całkowite uleczenie (tj. powodzenie w nałożeniu opatrunku ziołowego oraz w wyleczeniu 

sposobem magicznym). Rodzaj i ilość ran nie ma wpływu na liczbę Punktów Leczenia - 1 

Punkt za jednego uleczonego smoka. Punkty Leczenia przyznawane są także za poprawne 

wyleczenie pierwszego stadium choroby smoka (nie ma Punktu za wyleczenie drugiego 

stadium).  

 

Nie można otrzymać PL/PZ za wyleczenie lub nakarmienie Kompana.  

Prośby o przyznanie Punktu Zwierzyny/Punktu Honoru/Punktu Leczenia należy raportować 

w odpowiednim dziale (Inne) według podanego tam schematu. Punkty Zwierzyny/Punkty 

Honoru/Punkty Leczenia będą odnotowywane przez Przywódców w Karcie Postaci danego 

smoka.  

 

Jednak jeżeli nie życzysz sobie wymienić swoich Punktów na Atrybut, możesz je wymienić 

na kamień/mięso/zioła. Wtedy obowiązuje cię następujący przelicznik:  

za 4 PH/5 PZ/6 PL możesz otrzymać 1 kamień szlachetny (rodzaj do określenia w raporcie), 

4/4 sztuk mięsa lub 6 sztuk ziół jednego rodzaju. Nie jest możliwe otrzymanie mniejszej 

ilości wymienianych przedmiotów niż podane!  

Wymianę raportuje się w dokładnie taki sam sposób, jak wymianę Punktów na Atrybut.  

 

Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się zmienić profesję swojego smoka, wszystkie zdobyte 

Punkty zostaną wyzerowane (chyba że obie profesje mogą zdobywać taki sam rodzaj 

Punktów, jak ma to miejsce w przypadku Wojownika i Czarodzieja).  

 

 

DZIEDZICZENIE ATRYBUTÓW 

 

 

Według praw natury pisklę może odziedziczyć po rodzicach Punkty Atrybutu, jeden po 

matce, jeden po ojcu. Atrybuty są to zdolności smoczego ciała do wykonywania różnego 

rodzaju czynności (smok mający kilka punktów w Sile jest dużo lepiej umięśniony niż smok 
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posiadający podstawową wartość w tym Atrybucie). Dlatego też pisklęta mogą dziedziczyć 

po rodzicach ich najlepsze cechy.  

 

 

Liczba dziedziczonych punktów jest ograniczona do 2: jeden przypada matce, drugi ojcu. 

Oznacza to, że jeżeli najwyższym Atrybutem matki jest Siła o wartości 4, potomek dziedziczy 

jeden punkt w Sile, mając zamiast wartości początkowej od razu wartość 2. Tak samo rzecz 

ma się do ojca, jeżeli ma on na przykład 5 punktów Zręczności, jego potomek dziedziczy to 

po nim i ma zamiast wartości początkowej Zręczności wartość 2. Jeżeli rodzic ma kilka 

Atrybutów na poziomie 3 i wyżej, pisklę może wybrać taki, który najbardziej mu odpowiada. 

Nie musi to być Atrybut na najwyższym poziomie u rodzica.  

 

 

Nie można odziedziczyć Atrybutu, który ma u rodzica wartość 1 lub 2 (nie można też 

dziedziczyć Atrybutów na poziomie 3, jeśli są one bonusowe dla danego stada: Ogień - Siła, 

Cień - Percepcja, Życie - Wytrzymałość, Woda - Zręczność). Natomiast jeżeli rodzic ma dwa 

Atrybuty o wartości takiej samej, np. 4, pisklę musi określić wyraźnie który z nich chce 

odziedziczyć (aby przywódca/moderator mógł to wpisać w Karcie Postaci pisklęcia).  

 

 

Nie można odziedziczyć więcej niż 2 Punktów Atrybutów. Natomiast jeżeli któryś z rodziców 

nie ma żadnej cechy na poziomie 3 lub wyżej, jeden lub dwa punkty dziedziczone 

przepadają (w zależności czy rozwiniętej cechy nie posiada tylko jeden z rodziców czy też 

oboje). Nie można także dziedziczyć po rodzicach dwóch takich samych Atrybutów!  

 

Nie można także odziedziczyć Atrybutu po rodzicach, jeżeli zakłada się Kartę Postaci dla 

smoka w wieku 6 księżyców lub więcej, ani w sytuacji, kiedy wybrany rodzic nie żyje od 

więcej niż 5 księżyców (tygodni).  

 

 

Nie można natomiast dziedziczyć Umiejętności. Umiejętności są nabywane wraz z 

odpowiednim do tego treningiem. 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
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~ Umiejętności Normalne (N) 

 

 

Podstawą mechaniki naszego forum są punkty Atrybutów oraz Umiejętności, będące miarą 

wyszkolenia smoka. Umożliwiają one uzyskanie sukcesu podczas wykonywania jakieś akcji 

w polowaniu, walce czy misji. Jest to bardzo proste - wystarczy, aby podczas rzutów została 

zrównana lub przebita granica określana mianem Stopnia Trudności (ST).  

 

Stopień Trudności (ST) jest wyrzucany losowo przez Mistrza Gry. Oznacza to, iż czasami 

bardzo proste akcje trudno będzie wykonać ze skutkiem pozytywnym, a także odwrotnie - 

akcje bardzo trudne mogą się udać bez żadnego problemu. Tak też bywa i w życiu, gdyż 

czasami noga może się nam powinąć nawet przy codziennych zadaniach!  

Wspomniane wcześniej Atrybuty oraz Umiejętności rozsądzają iloma kostkami - czyli iloma 

szansami - dysponuje postać smoka na zrównanie lub przebicie Stopnia Trudności.  

 

 

 

Przejdźmy do omówienia Umiejętności. Jak sama nazwa wskazuje, są to zdolności 

umożliwiające wykonanie danej czynności. Im wyższy poziom Umiejętności, tym większą 

wprawę ma smok i większą szansę na osiągnięcie sukcesu.  

W przeciwieństwie do Atrybutów, każdy smok zaczyna ze swoimi Umiejętnościami na 

poziomie 0. Jako pisklę nic nie wie o otaczającym go świecie i przy pomocy nauczycieli 

dopiero pozna tajniki i wskazówki, które ułatwią mu życie na terenach Wolnych Stad.  

 

A oto lista możliwych do zdobycia Umiejętności. Je także podzielono na fizyczne, psychiczne 

oraz społeczne, ale czasami może się zdarzyć, iż na podstawie opisu gracza należy powiązać 

Umiejętność z innym Atrybutem niż ten wymieniony na poniższej liście.  

Zacznijmy od Umiejętności fizycznych, które są najprostsze do zrozumienia.  

√ BIEG - (+Zr/+Wytrz)  

√ LOT - (+S)  

√ PŁYWANIE - (+S/+Zr)  

√ SKOK - (+ZR)  

√ OBRONA - (+Zr/+S)  

√ ATAK - (+S/+Zr) 
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Następnie Umiejętności psychiczne.  

√ LECZENIE (tylko dla Uzdrowicieli i Kleryków) - określa zdolność do leczenia smoków, dzięki 

temu wszelkie konsekwencje chorób i obrażeń ustępują. (+INT/+ZR) - do nauczenia się tej 

umiejętności niezbędna jest MP na poziom 1,  

√ WIEDZA - określa miarę informacji o świecie, jaką zgromadził smok. Szczególnie przydatna 

dla Uzdrowicieli, którzy przynajmniej jeden jej poziom muszą zdobyć poprzez naukę ziół od 

kogoś, który może im przekazać o nich informacje (nauka ta może być też prowadzona w 

wyprawie wspólnej, gdzie Uzdrowiciel uczy Kleryka na podstawie napotkanych przykładów). 

(+INT)  

√ MAGIA - wykorzystanie maddary do odpowiednich celów, zazwyczaj daje się przypisać do 

jednej z trzech kategorii:  

- OBRONNA (+INT)  

- ATAK (+INT)  

- PRECYZYJNA (+INT)  

√ KAMUFLAŻ - zdolność smoka do ukrywania się i wtapiania w tło (+INT; +PRC)  

√ SKRADANIE - możliwość cichego zbliżania się do celu (+ZR)  

√ ŚLEDZENIE - umiejętność prawidłowego odczytywania śladów i podążania nimi (+PRC) 

 

A na koniec jedna Umiejętność społeczna:  

√ MEDIACJA, zwana manipulacją - pozwala dążyć do danych celów (na wysokim poziomie), 

częściej jednak pozwala nam wywinąć się z tarapatów lub przekonać kogoś do swojego 

stanowiska - (+ APR) 

 

 

Jak rozwijać Umiejętności? Poprzez naukę i zabawę! Twoim pierwszym zadaniem na forum 

powinno być nauczenie postaci podstawowych, niezbędnych do przeżycia rzeczy. Wśród 

tych powinny się znaleźć Umiejętności takie jak Bieganie, Skakanie, Latanie, Pływanie, 

odrobina Wiedzy także nie zaszkodzi. Nie zniechęcaj się tym, że te rzeczy mogą być 

oczywiste - nauki zwykle nie trwają długo, a pomogą ci wczuć się w klimat grania smokiem, 

a więc uskrzydlonym, czterołapym stworem!  

Twoim nauczycielem powinien zostać Twój stadny Opiekun, ale możesz o nauki prosić 

dowolnego innego smoka, który jest bardziej wprawiony w pożądanej przez Ciebie 

Umiejętności niż Twój smok. Bądź przygotowany na to, że czasami obcy nauczyciel poprosi 

o wynagrodzenie w postaci kamienia szlachetnego, mięsa czy owoców. Nie oburzaj się. Ma 

on prawo do uzyskania czegoś w zamian!  
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W miarę jak Twoja postać będzie coraz lepiej wyszkolona, możesz znaleźć się w sytuacji, 

gdzie nie będzie nikogo lepszego od Ciebie. Nie rozpaczaj! Na terenach Wolnych Stad w 

Górskiej Jaskini rezyduje dość markotny osobnik nazywany przez wszystkich Nauczycielem. 

Póki nie zostaniesz niekwestionowanym mistrzem danej Umiejętności, to od tego smoka 

zawsze będziesz mógł się czegoś nauczyć. Pamiętaj także, że nie można się uczyć 

wszystkiego od razu - do niektórych rzeczy Twój smok musi dorosnąć:  

 

Wymagania wiekowe dla poszczególnych umiejętności:  

√ smok może się uczyć Biegania, Pływania i Mediacji (I Poziom) od 2 księżyca;  

√ smok może się uczyć Skakania i Wiedzy II od 3 księżyca;  

√ smok może się uczyć Latania i Mediacji II od 5 księżyca;  

√ smok może się uczyć Skradania od 6 księżyca;  

√ smok może się uczyć Wiedzy III, Ataku i Obrony (fiz.) od 7 księżyca;  

√ smok może się uczyć Magii, Kamuflażu, Śledzenia od 8 księżyca;  

√ smok (medyk) może się uczyć Leczenia i Mediacji (Poziom III i wyżej) od 10 księżyca;  

√ smok może się uczyć poziomów IV dowolnej Umiejętności od 15 księżyca;  

√ smok może się uczyć poziomów V dowolnej Umiejętności od 30 księżyca;  

√ smok może się uczyć poziomów VI dowolnej Umiejętności od 45 księżyca.  

 

A jeżeli nie chcesz czekać na nauczycieli, możesz zdobyć kilka poziomów Umiejętności 

poprzez treningi samodzielne. Dotyczy to wyłącznie poziomu drugiego i trzeciego (a jedyną 

Umiejętnością, której nie można w ten sposób podszkolić, jest Wiedza - tu pomóc może 

jedynie bardziej doświadczony nauczyciel albo można się wymieniać informacjami ze 

smokiem o podobnym wyszkoleniu). Poziom pierwszy, czwarty, piąty oraz szósty muszą się 

odbywać z pomocą bardziej doświadczonego smoka, który winien kierować do ucznia 

krytykę, porady i wskazówki. Ponadto, aby zdobyć poziom szósty, należy też poćwiczyć to, 

czego nauczył nas nauczyciel, zamieszczając w raporcie Umiejętności naukę a także trening 

samodzielny.  

Wymagania słowne co do treningów samodzielnych (dotyczące fragmentów ściśle 

związanych z ćwiczeniem danej Umiejętności, pozostałe nie są wliczane!):  

- poziom drugi: 250 słów nauka samodzielna, 350 słów nauka z pomocą;  

- poziom trzeci: 350 słów nauka samodzielna, 500 słów nauka z pomocą;  

- poziom szósty: 400 słów nauka w formie samodzielnej praktyki po treningu.  

 

Można także zdobyć poziom trzeci umiejętności poprzez wykonanie minimum czterech 

nauk na poziom pierwszy tejże Umiejętności, w których smok-nauczyciel aktywnie bierze 
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udział w treningu. Do raportu smok-nauczyciel powinien wkleić linki do zaakceptowanych 

nauk uczniów (uwaga: w ten sposób nie da się zdobyć wyższego poziomu Wiedzy).  

 

WYJĄTEK: W przypadku Wiedzy możliwa jest nauka poprzez wymianę informacji między 

smokami o tym samym poziomie tej Umiejętności. W ten sposób można zdobyć poziom 2 i 

poziom 3 Wiedzy.  

 

Poniżej znaleźć można nieco informacji na temat poziomów Umiejętności.  

MAX WARTOŚCI UMIEJĘTNOŚCI  

Maksymalna wartość Umiejętności - 6  

Maksymalna liczba Umiejętności o maksymalnej wartości - 1  

Maksymalna liczba Umiejętności o wartości 5 (przy braku 6) - 2, (przy obecności 6) - 1  

Maksymalna liczba Umiejętności o wartości 4 (przy braku 6 i 5) - 4, (przy obecności 6 i 5) - 2  

Maksymalna liczba Umiejętności o wartości 3 - nieograniczona.  

 

Pisklę ma wszystkie Umiejętności na poziomie 0, co oznacza, że są one zablokowane. Nie 

może biegać, latać, pływać, bo jeszcze najzwyczajniej w świecie tego nie umie.  

Zanim pisklę będzie mogło zostać Adeptem, musi umieć przynajmniej trzy dowolne, różne 

umiejętności!  

Adept natomiast, podczas swojego treningu, może zgłosić się do wybranego przez siebie 

smoka ze swojego stada i poprosić go o nauczenie którejś zdolności. Może również udać się 

do Nauczyciela, ale aby Nauczyciel mógł nauczyć go czegokolwiek, trzeba mu dać 

podarunek.  

Ale co oznaczają poszczególne wartości Umiejętności?  

0 - zdolność zablokowana;  

1 - zdolność odblokowana;  

2 - odblokowana, smok dostaje dodatkową, bonusową kość do testu na daną zdolność; 

smok może uczyć inne smoki tej Zdolności do maksymalnej wartości 1;  

3 - smok może uczyć innych tej zdolności (maksymalnie do wartości 2);  

4 - smok dostaje drugą dodatkową kość do testu na daną zdolność; smok może uczyć inne 

smoki tej Umiejętności do maksymalnej wartości 3;  

5 - smok stał się mistrzem danej zdolności, może jej uczyć innych smoków (maksymalnie do 

wartości 5);  

6 - smok jest niekwestionowanym mistrzem danej zdolności, może jej uczyć innych smoków 

(maksymalnie do poziomu 6), dostaje trzecią bonusową kość do testu na daną zdolność. 
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Istnieje również opcja otrzymania maksymalnie 20 punktów Umiejętności do rozdania 

podczas procesu zakładania Karty Postaci.  

Jeżeli gracza zainteresowała ta opcja, wraz z Kartą Postaci swojego nowego smoka powinien 

on opublikować opowiadanie napisane w klimacie SWS, nie dłuższe niż 2 tysiące słów. 

Następnie, po ocenieniu nadesłanego opowiadania, Administrator przyznaje graczowi 

określoną ilość punktów Umiejętności do rozdysponowania wedle własnego uznania (nie 

można w ten sposób przyznać punktów w Umiejętnościach: Wiedza, Leczenie i Mediacja) do 

maksymalnego poziomu II każdej Umiejętności. O tym, w jaki sposób chce rozdysponować 

swoimi punktami, gracz powinien powiadomić w dziale Statystyki podforum Raporty wedle 

określonego tam wzoru.  

Maksymalna liczba punktów Umiejętności, które może otrzymać gracz, jest dyktowana 

wiekiem smoka, którego chce się rozwinąć w ten sposób:  

Wiek minimalny - 3 księżyce - maks. 6 PU  

4 - 5 księżyców - maks. 8 PU  

6 - 7 księżyców - maks. 14 PU  

8 i więcej - maks. 20 PU  

UWAGA! Jest to opcja rozwoju postaci możliwa tylko w sytuacji, jeżeli postać nie jest jeszcze 

aktywna na fabule! Należy z niej skorzystać podczas zakładania Karty Postaci!  

 

 

 

A jeżeli wracam na forum i nie chcę zaczynać wszystkiego od zera? Aby ułatwić takim 

graczom (jeżeli Karta Postaci ich poprzedniego smoka istnieje i nie została wykorzystana) 

odrodzenie się, istnieje opcja darmowego przyznania Umiejętności dla nowej postaci. Stary 

gracz może wybrać następująco:  

- pisklę bez umiejętności, wiek nowej postaci dowolny;  

- początkujący adept, posiadający podstawowe fizyczne umiejętności (czyli BIEG, SKOKI, 

LOT, PŁYWANIE, pod warunkiem iż w starej Karcie Postaci Umiejętności te były na poziomie 

przynajmniej 2), ale minimalny wiek takiej postaci to 8 księżyców;  

- zaawansowany adept, posiadający na poziomie 1 umiejętności te, które jego poprzednia 

postać miała na poziomie 2 i wyższym, ale minimalny wiek takiej postaci to 12 księżyców 

(UWAGA! Nie dotyczy umiejętności Leczenie - Umiejętności tej nie odpisuje się ze starej 

Karty).  

 

Wybraną przez siebie opcję należy zgłosić na PW Przywódcy wybranego przez siebie stada 

bądź Administratorowi wraz z imieniem starej postaci, aby Przywódca bądź Administrator 
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mógł potwierdzić w starej Karcie Postaci zdobycie danych umiejętności (KP umarłych i 

niegrających przechowywane są w podforum Smoki Umarłe, które jest niewidoczne dla 

użytkowników, KP zazwyczaj przechowywane są przez kilka miesięcy od śmierci/odejścia 

smoka, zaś po ich usunięciu nie ma jak potwierdzić zdobycia Umiejętności, zatem 

niemożliwe staje się odrodzenie się dużo starszą postacią).  

 

 

Umiejętności Specjalne (S) 

 

Warzenie eliksirów  

 leczących 0-1-2  

 usprawniających 0-1-2  

 ochronnych 0-1-2  

 

 

Runy  

 ochronne 0-1-2  

 ataku 0-1-2  

 

 

Błysk przyszłości 0-1-2 

 

 

 

 

Umiejętności specjalne.  

Od umiejętności zwykłych różnią się poziomami. Umiejętności specjalne mają trzy poziomy:  

0 - brak umiejętności  

1 - umiejętność odblokowana  

2 - umiejętność odblokowana, może uczyć innych poziomu 1.  

 

Aby osiągnąć poziom 2 umiejętności, gracz (po osiągnięciu poziomu 1) musi wykonać akcję 

wykorzystującą daną umiejętność co najmniej dwadzieścia razy (cyfrowo: 20). Następnie 

należy złożyć raport tak jak w przypadku Umiejętności normalnej.  

Poziomu 2 specjalnej umiejętności nie da się uzyskać inaczej niż przez praktykę!  

 

Smok może mieć maksymalnie trzy Umiejętności Specjalne!  
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Podczas pojedynku/misji/raz na tydzień w polowaniu/wyprawie można użyć maksymalnie 

po jednym eliksirze z każdego rodzaju (czyli po jednym leczącym, usprawniającym i 

ochronnym), tak samo dzieje się w przypadku używania Run.  

 

Aby zatwierdzić akcję polegającą na wytworzeniu przedmiotu przy użyciu Umiejętności 

Specjalnej należy złożyć Raport. Raport dot. wytworzenia przedmiotu może zatwierdzić 

Administrator, Moderator lub w pełni wyszkolony Mistrz Gry.  

Rzeczy wytworzone za pomocą Umiejętności Specjalnych powinny być wypisane w 

"Przedmiotach posiadanych" stada oraz w profilu smoka "W posiadaniu".  

 

Wszystkie Runy oraz Eliksiry są jednorazowe!  

 

 

Charakterystyka 

 

 

Umiejętność Specjalna: Warzenie eliksirów  

> eliksiry leczące  

Wymagania:  

- Atrybuty: Inteligencja: 2; Zręczność: 3;  

- Umiejętności: Leczenie: 2; Wiedza: 3; Magia Precyzyjna: 3;  

- Wiek: 35 księżyców  

 

Umiejętność pozwala uwarzyć eliksiry leczące rany lekkie, rany średnie lub rany ciężkie. 

Eliksiry te mogą być używane również przez smoki, które nie posiadają tej umiejętności.  

 

Eliksiry:  

→ Leczący Rany Lekkie  

Składniki: 2 liście Babki Lancetowatej, 1 jagoda Jałowca, 3 liście Nawłoci Pospolitej, 2 liście 

Ślazu Dzikiego  

Produkcja: stworzyć z pojedynczego liścia dowolnego drzewa liściastego naczynie, do 

którego następnie nalać wody. Wodę podgrzać, wrzucić składniki, wymieszać i gotować 

przez kilka minut. Następnie naczynie zapieczętować.  

Działanie: eliksir ten działa tylko na rany typu lekkiego, przyspieszając ich gojenie.  

Wpływ w mechanice: obniża o 1 Stopień Trudności przy rzucie na Wytrzymałość smoka 

(jeżeli smok posiadał przed użyciem eliksiru jakiekolwiek rany lekkie); jego wpływ działa 
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dwie rundy w przypadku walki bądź leczy rany całkowicie w innych przypadkach (np. 

podczas polowania)  

 

→ Leczący Rany Średnie  

Składniki: 1 korzeń Żywokostu, 3 liście Ślazu Dzikiego, 2 jagody Jałowca, 2 liście Nawłoci 

Pospolitej, 1 gałązka Macierzanki, 3 liście Jemioły, 1 kwiat Dziurawca Pospolitego  

Produkcja: stworzyć z pojedynczego liścia dowolnego drzewa liściastego naczynie, do 

którego następnie nalać wody. Wodę podgrzać, wrzucić składniki, wymieszać i gotować 

przez kilka minut. Następnie naczynie zapieczętować.  

Działanie: eliksir ten działa wyłącznie na rany typu średniego, przyspieszając ich gojenie.  

Wpływ w mechanice: obniża o 1 Stopień Trudności przy rzucie na Wytrzymałość smoka 

(jeżeli przed użyciem eliksiru smok posiadał jakiekolwiek rany średnie); jego wpływ działa 

trzy rundy w przypadku walki bądź leczy rany częściowo (Rany Średnie stają się Ranami 

Lekkimi) w innych przypadkach (np. podczas polowania)  

 

→ Leczący Rany Ciężkie  

Składniki: sproszkowany Agat, Szafir lub Rubin, 2 liście Babki Lancetowatej, 3 jagody 

Jałowca, 2 kwiaty Dziurawca Pospolitego, 3 liście Jemioły, 1 liść Lubczyku, 1 gałązka 

Macierzanki, 3 liście Nawłoci Pospolitej, 3 liście Ślazu Dzikiego  

Produkcja: stworzyć z pojedynczego liścia dowolnego drzewa liściastego naczynie, do 

którego następnie nalać wody. Wodę podgrzać, wrzucić składniki, wymieszać i gotować 

przez kilka minut. Następnie naczynie zapieczętować.  

Działanie: eliksir ten działa wyłącznie na rany typu ciężkiego, przyspieszając ich gojenie.  

Wpływ w mechanice: obniża o 1 Stopień Trudności przy rzucie na Wytrzymałość smoka 

(jeżeli przed użyciem eliksiru smok posiadał jakiekolwiek rany ciężkie); jego wpływ działa 

cztery rundy w przypadku walki bądź leczy rany częściowo (Rany Ciężkie stają się Ranami 

Lekkimi) w innych przypadkach (np. podczas polowania)  

 

 

 

 

> eliksiry ochronne  

Wymagania:  

- Atrybuty: Zręczność: 3; Percepcja: 2;  

- Umiejętności: Obrona: 3; Magia Obrony: 3; Wiedza: 1; Magia Precyzyjna: 2  

- Wiek: 32 księżyce  
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Umiejętność ta pozwala uwarzyć eliksiry chroniące przed atakami typu fizycznego i/lub 

magicznego i może być używana również przez smoki, które nie posiadają tej umiejętności.  

 

Eliksiry:  

→ Chroniący Przed Atakiem Fizycznym  

Składniki: 3 kwiaty Chmielu Zwyczajnego, 2 nasiona Lulka Czarnego, 2 korzenie Żywokostu, 

1 gałązka Lawendy  

Produkcja: stworzyć z pojedynczego liścia dowolnego drzewa liściastego naczynie, do 

którego następnie nalać wody. Wodę podgrzać, wrzucić składniki, wymieszać i gotować 

przez kilka minut. Następnie naczynie zapieczętować.  

Działanie: wypity eliksir chroni przed skutkami wrogiego ataku fizycznego.  

Wpływ w mechanice: na czas jednej tury zmniejsza o 1 Stopień Trudności w czasie obrony 

smoka.  

 

→ Chroniący Przed Atakiem Magicznym  

Składniki: 7 liści Ślazu Dzikiego, 1 korzeń Żywokostu, 1 gałązka Lawendy.  

Produkcja: stworzyć z pojedynczego liścia dowolnego drzewa liściastego naczynie, do 

którego następnie nalać wody. Wodę podgrzać, wrzucić składniki, wymieszać i gotować 

przez kilka minut. Następnie naczynie zapieczętować.  

Działanie: wypity eliksir chroni przed skutkami wrogiego ataku magicznego.  

Wpływ w mechanice: na czas jednej tury zmniejsza o 1 Stopień Trudności w czasie obrony 

smoka.  

 

→ Chroniący Przed Atakiem Fizycznym oraz Magicznym  

Składniki: 1 kamień szlachetny Onyks lub Koral, 5 liści Ślazu Dzikiego, 3 kwiaty Chmielu 

Zwyczajnego, 1 gałązka Lawendy.  

Produkcja: stworzyć z pojedynczego liścia dowolnego drzewa liściastego naczynie, do 

którego następnie nalać wody. Wodę podgrzać, sproszkować kamień szlachetny, wrzucić 

składniki, wymieszać i gotować przez kilka minut. Następnie naczynie zapieczętować.  

Działanie: wypity eliksir chroni przed skutkami wrogiego ataku magicznego lub fizycznego.  

Wpływ w mechanice: na czas dwóch rund zmniejsza o 1 Stopień Trudności w czasie obrony 

smoka.  

 

 

 

 

> eliksiry usprawniające  
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Wymagania:  

- Atrybuty: Zręczność: 3; Wytrzymałość: 2;  

- Umiejętności: Wiedza: 1; Magia Precyzyjna: 3; Mediacja: 2  

- Wiek: 35 księżyców  

 

Umiejętność ta pozwala na uwarzenie eliksiru czasowo usprawniającego Atrybut smoka. 

Eliksiry te mogą być używane przez smoki nie posiadające tej umiejętności.  

 

Eliksiry:  

→ Zwiększający Siłę  

Składniki: 1 kamień szlachetny Ametyst, 3 nasiona Lulka Czarnego, 2 skorupki Orzecha 

Włoskiego  

Produkcja: stworzyć z pojedynczego liścia dowolnego drzewa liściastego naczynie, do 

którego następnie nalać wody. Sproszkować kamień szlachetny, proszek wraz z pozostałymi 

składnikami wsypać do wody. Wodę zagotować. Naczynie zapieczętować.  

Działanie: po wypiciu zwiększa siłę smoka.  

Wpływ w mechanice: na czas 1 tury zwiększa o 1 liczbę rzutów kostką przy testach na 

atrybut Siłę.  

 

→ Zwiększający Wytrzymałość  

Składniki: 1 kamień szlachetny Agat, 4 liście Nawłoci Pospolitej, 1 gałązka Lawendy  

Produkcja: stworzyć z pojedynczego liścia dowolnego drzewa liściastego naczynie, do 

którego następnie nalać wody. Sproszkować kamień szlachetny, proszek wraz z pozostałymi 

składnikami wsypać do wody. Wodę zagotować. Naczynie zapieczętować.  

Działanie: po wypiciu zwiększa wytrzymałość smoka.  

Wpływ w mechanice: na czas 1 tury zwiększa o 1 liczbę rzutów kostką przy testach na 

atrybut Wytrzymałość.  

 

→ Zwiększający Zręczność  

Składniki: 1 kamień szlachetny Szmaragd, 4 skorupki Orzecha Włoskiego, 1 liść Ślazu 

Dzikiego  

Produkcja: stworzyć z pojedynczego liścia dowolnego drzewa liściastego naczynie, do 

którego następnie nalać wody. Sproszkować kamień szlachetny, proszek wraz z pozostałymi 

składnikami wsypać do wody. Wodę zagotować. Naczynie zapieczętować.  

Działanie: po wypiciu zwiększa zręczność smoka.  

Wpływ w mechanice: na czas 1 tury zwiększa o 1 liczbę rzutów kostką przy testach na 

atrybut Zręczność.  
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→ Zwiększający Inteligencję  

Składniki: 1 kamień szlachetny Rubin, 4 gałązki Lawendy, 1 liść Melisy  

Produkcja: stworzyć z pojedynczego liścia dowolnego drzewa liściastego naczynie, do 

którego następnie nalać wody. Sproszkować kamień szlachetny, proszek wraz z pozostałymi 

składnikami wsypać do wody. Wodę zagotować. Naczynie zapieczętować.  

Działanie: po wypiciu zwiększa inteligencję smoka.  

Wpływ w mechanice: na czas 1 tury zwiększa o 1 liczbę rzutów kostką przy testach na 

atrybut Inteligencja.  

 

→ Zwiększający Percepcję  

Składniki: 1 kamień szlachetny Onyks, 3 korzenie Żywokostu, 2 liście Ślazu Dzikiego  

Produkcja: stworzyć z pojedynczego liścia dowolnego drzewa liściastego naczynie, do 

którego następnie nalać wody. Sproszkować kamień szlachetny, proszek wraz z pozostałymi 

składnikami wsypać do wody. Wodę zagotować. Naczynie zapieczętować.  

Działanie: po wypiciu zwiększa percepcję smoka.  

Wpływ w mechanice: na czas 1 tury zwiększa o 1 liczbę rzutów kostką przy testach na 

atrybut Percepcja.  

 

 

 

 

 

 

Umiejętność Specjalna: Runy  

Runy są jedynie dodatkiem do ataku/obrony. W czasie opisywania danej akcji, poza 

napisaniem, że używamy Runę, należy też dokładnie opisać atak/obronę nią wzmocnione.  

 

> runy ochronne  

Wymagania:  

- Atrybuty: Wytrzymałość: 2; Inteligencja: 3;  

- Umiejętności: Magia Precyzyjna: 3; Wiedza: 2  

- Wiek: 40 księżyców  

 

Umiejętność ta pozwala na stworzenie runy ochronnej, działającej tylko dla smoka, który ją 

stworzył.  
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Runy Chroniące  

→ Przed Pazurem  

Składniki: 1 kamień szlachetny Szafir, Diament, Ametyst lub Rubin, 1 pazur wilka lub 

niedźwiedzia, rylec runiczny.  

Tworzenie: 1 kamień szlachetny należy rozgrzać i w jego środek wtopić 1 pazur. Następnie 

poczekać, aż tak przygotowany przedmiot samodzielnie się ochłodzi. Po ochłodzeniu należy 

na gładkiej powierzchni wyryć Run Ochrony.  

Działanie: Runa Chroniąca Przed Pazurem unieszkodliwia pojedynczy atak fizyczny 

przeciwnika.  

Wpływ w mechanice: runa unieszkodliwia jeden atak, działa tylko przez jeden ruch i można 

jej użyć wyłącznie raz podczas walki. Przed Pazurem nie unieważnia jedynie runy ataku, 

wtedy MG rzuca na powodzenie akcji tak jak podczas zwykłej obrony/ataku.  

 

→ Przed Maddarą  

Składniki: 1 kamień szlachetny Koral, Bursztyn, Szmaragd lub Jaspis, 2 liście Ślazu Dzikiego, 

rylec runiczny.  

Tworzenie: 1 kamień szlachetny należy rozgrzać i w jego środek wtopić 2 liście Ślazu. 

Następnie poczekać, aż przygotowany przedmiot samodzielnie się ochłodzi. Po ochłodzeniu 

należy na gładkiej powierzchni wyryć Run Ochrony.  

Działanie: Runa Chroniąca Przed Maddarą unieszkodliwia pojedynczy atak magiczny 

przeciwnika.  

Wpływ w mechanice: runa unieszkodliwia jeden atak magiczny, działa tylko przez jeden 

ruch i można jej użyć wyłącznie raz podczas walki. Przed Maddarą nie unieważnia jedynie 

runy ataku, wtedy MG rzuca na powodzenie akcji tak jak podczas zwykłej obrony/ataku.  

 

 

 

 

> runy ataku  

Wymagania:  

- Atrybuty: Zręczność: 3, Wytrzymałość: 2  

- Umiejętności: Wiedza: 2; Magia Precyzyjna: 3  

- Wiek: 40 księżyców  

 

Umiejętność ta pozwala na stworzenie runy ataku, działającej tylko dla smoka, który ją 

stworzył.  
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Runa  

→ Ataku Pazura  

Składniki: 1 kamień szlachetny Agat, Jaspis, Koral lub Szmaragd, 2 pazury Wilka lub 

Niedźwiedzia, rylec runiczny.  

Tworzenie: 1 kamień szlachetny rozgrzać i w jego centrum wtopić 2 pazury. Poczekać, aż 

przedmiot samoistnie się ochłodzi. Na gładkiej powierzchni wyryć Run Ataku.  

Działanie: rzucona Runa Ataku Pazura zadaje przeciwnikowi rany tak, jak podczas 

zwyczajnego ataku fizycznego.  

Wpływ na mechanikę: po rzuceniu runa zadaje przeciwnikowi rany typu ciężkiego, działa 

tylko przez jeden ruch i można jej użyć raz na walkę, Atak Pazura może unieważnić jedynie 

odpowiednia runa ochronna, wtedy MG traktuje to jako zwyczajny atak/obronę.  

 

→ Ataku Mocy  

Składniki: 1 kamień szlachetny Ametyst, Diament, Rubin lub Szafir, 1 gałązka Lawendy, rylec 

runiczny.  

Tworzenie: 1 kamień szlachetny rozgrzać i w jego centrum wtopić 2 pazury. Poczekać, aż 

przedmiot samoistnie się ochłodzi. Na gładkiej powierzchni wyryć Run Ataku.  

Działanie: rzucona Runa Ataku Mocy zadaje przeciwnikowi rany tak, jak podczas 

zwyczajnego ataku magicznego.  

Wpływ na mechanikę: po rzuceniu runa zadaje przeciwnikowi rany typu ciężkiego, działa 

tylko przez jeden ruch i można jej użyć raz na walkę, Atak Mocy może unieważnić jedynie 

odpowiednia runa ochronna, wtedy MG traktuje to jako zwyczajny atak/obronę.  

 

 

 

 

 

Umiejętność Specjalna: Błysk Przyszłości  

Wymagania:  

- Atrybuty: Zręczność: 3; Inteligencja: 3; Percepcja: 2;  

- Umiejętności: -  

- Wiek: 50 księżyców  

- Dodatkowe: wygranie 5 pojedynków.  

 

Opis:  

Umożliwia przewidzenie jednej akcji przeciwnika (jego obrony/ataku) i zastosowania 

odpowiedniej kontry (innymi słowy zneutralizowania tej akcji). Nie ma sposobu 
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zneutralizowania działania Błysku Przyszłości (oprócz użycia własnego Błysku). Błysku 

Przyszłości można użyć raz podczas jednej walki lub raz na dwa tygodnie w przypadku 

polowania/wyprawy/misji. Atak bądź obrona wspomagana Błyskiem Przyszłości zawsze 

odnosi powodzenie. 

 

Mechanika    
Lista tematów poruszanych:  

- Polowania;  

- Walki;  

- Patrole Granic;  

- Modlitwy;  

- Rany i ich konsekwencje;  

- System Nagród SWS RPG, czyli Żetony. 

 

 

 

Polowania 

 

Po co smoki polują?  

Ponieważ polowanie jest niezbędne do przeżycia. W ten sposób smoki znajdują pożywienie. 

Ale oprócz tego umożliwia też zdobycie materiałów do wymiany czy zapłat nauczycielom, 

czasami także można się natknąć na ciekawe wydarzenia losowe w postaci na przykład 

krnąbrnych duszków czy niebezpiecznych pożarów. Nie służy ono zdobywaniu punktów 

doświadczenia czy podobnych, bo takowych na forum nie mamy!  

Kiedy mogę wyruszyć na moje polowanie?  

Aby wyruszyć na pierwsze polowanie, spełnione muszą zostać proste warunki: Twoja postać 

musi być w stanie znaleźć zwierzynę, upolować ją, a także obronić się przed ewentualnymi 

niebezpieczeństwami. To oznacza, że oprócz podstawowych Umiejętności fizycznych, smok 

musi umieć Skradanie, Śledzenie, Atak/Magię Ataku oraz Obronę/Magię Obrony. Jeżeli 

Twoja postać nie jest łowcą, to ponadto musi też być głodna - informację o tym znajdziesz w 

swojej Karcie Postaci.  

A kiedy moja postać robi się głodna?  

Jeżeli smok ukończył siedem księżyców i jest zdolny do polowania, to może być głodny. 

Jeżeli smok ukończył 10 księżyców to zyska status "głodny" nawet jeśli będzie niezdolny do 

polowania. I wreszcie, jeżeli miną dwa tygodnie od poprzedniego nakarmienia smoka.  
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Smoka trzeba nakarmić raz na miesiąc porcją mięsa lub owoców (4/4 sztuk mięsa lub 

owoców). Po nakarmieniu smoka następuje dwutygodniowy okres sytości, kiedy to smoki 

nie mogą wyruszać na polowania (wyjątkiem są tu Łowcy, którzy mogą polować zawsze - to 

jest jedyny wypadek gdy smok może polować mając status "syty"!). Po tym czasie smok 

ponownie zyskuje status "głodny", umożliwiający mu wyruszenie na polowanie i zdobycie 

pożywienia. Oczywiście nie zawsze trzeba wyruszać na polowanie! Pokarm można także 

zdobyć od innych smoków, zwłaszcza od Łowców, którzy za nakarmienie głodnego 

otrzymają Punkt Zwierzyny.  

Jeżeli nie nakarmisz swojej postaci w przeciągu dwóch tygodni od zmiany statusu na "głód", 

smok staje się coraz bardziej osłabiony. Szesnastego (16) dnia od zmiany statusu traci Punkt 

Atrybutu. Dnia 21 od zmiany statusu traci kolejny Punkt Atrybutu, 28 dnia kolejny... I tak aż 

do momentu, w którym którykolwiek Atrybut osiągnie poziom 0 - wtedy postać umiera. 

Uważaj więc i troszcz się o ten aspekt smoczego życia, bo utraconych w ten sposób 

Atrybutów nie odzyskasz!  

Jeżeli ciekawi cię co dzieje się po powrocie z nieobecności: jeżeli dwa tygodnie głodu 

upłynęły podczas nieobecności, masz 48 godzin na znalezienie pożywienia i nakarmienie 

postaci. Po upływie tego czasu rozpocznie się odejmowanie Punktów Atrybutów!  

 

Polowania powinien zakładać Moderator stada (czyli Przywódca, Zastępca lub wyznaczony 

przez Przywódcę pomocnik). Zamykane jest zazwyczaj przez Mistrza Gry lub Moderatora 

forum po zyskaniu statusu "sytość" albo zdobyciu 4/4 sztuk pożywienia przez polującego. 

Ale otworzyć polowanie możesz sam poprzez napisanie w nim pierwszego posta w 

momencie zyskania statusu "głodny"! Pamiętaj jednak, że pierwszy post nie powinien być 

kontynuacją poprzedniego polowania - uznaj po prostu, że za każdym razem wyruszasz z 

obozu lub dowolnego miejsca na mapie na poszukiwania.  

 

A co z moim Kompanem?  

Kompan smoka normalnie uczestniczy w polowaniu/wyprawie przez cały czas, kiedy smok 

na niej jest, bez względu na stan swojego głodu, lecz pod warunkiem bycia zdrowym!  

Jeśli tak się zdarzy, że smok Kompana został wyeliminowany z polowania/wyprawy, jego 

Kompan może wyruszyć samotnie. Limit upolowanego pożywienia wynosi wtedy 2/4 

mięsa/owoców, zaś wyprawa/polowanie odbywa się w temacie należącym do właściciela 

Kompana. Polowanie to odbywa się na takich samych zasadach, jak smocze - a więc tylko 

wtedy, kiedy Kompan jest głodny (ranga smoka nie ma tu znaczenia) i jeśli Kompan posiada 

podstawowe umiejętności pozwalające na polowanie (Atak/MA, Obrona/MO, Skradanie, 

Śledzenie). Polowanie trwa do momentu nakarmienia Kompana (a więc, od zyskania przez 

kompana statusu "głodny", nie dłużej niż dwa tygodnie!  
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Istnieje także opcja polowań grupowych (ważny temat). Wtedy polowanie trwa do 

momentu zdobycia wystarczającej ilości pożywienia do nakarmienia wszystkich jego 

uczestników. Ale, w przeciwieństwie do samotnego polowania, nie wszyscy uczestnicy 

grupowego muszą mieć status "głodny". Więcej informacji znajdziesz pod linkiem podanym 

wyżej!  

 

Walki 

 

Smoki są bardzo wojowniczymi stworzeniami i lubią spróbować swoich sił przeciwko swoim 

pobratymcom na miejscu zwanym przez wszystkich Areną, która jest po prostu równiną na 

Terenach Wspólnych. Takie pojedynki oferują Wojownikom i Czarodziejom szansę na 

zdobycie Punktów Honoru.  

Ważne jest, aby wiedzieć jak wyglądają walki w naszym systemie. Dlatego zanim 

kogokolwiek wyzwiesz na pojedynek, koniecznie przeczytaj Kilka reguł.  

 

Patrole Granic 

 

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo przed zakusami innych stad, rozsądnie jest patrolować 

swoje granice. Jest to obowiązkiem przede wszystkim Czarodziejów i Wojowników, chociaż 

każdy członek stada o randze wyższej od Adepta może oczekiwać, że zostanie o to 

poproszony. Patrol odbywany średnio raz na dwa księżyce uspokaja większość smoków...  

Na wypadek każdej wojny międzystadnej stan granic jest sprawdzany. Jeżeli okaże się, że 

któreś stado nie dopilnowało swego własnego bezpieczeństwa (czyli ich granice nie zostały 

sprawdzone i odnowione przez ponad dwa tygodnie od nieoficjalnego wyzwania, które 

musi nastąpić 48h przed wyzwaniem fabularnym), wszystkie akcje jego przeciwników 

podczas wojny będą ułatwione, dostając -1 do ST.  

Istnieje jeszcze jedna konsekwencja niedopilnowania granic. Jeżeli patrol nie odbędzie się w 

przeciągu dwóch tygodni od ostatniego, Administrator udostępni podforum Tereny Stada 

niepatrolującego temu, które swój patrol wykonało zgodnie z harmonogramem.  

Granice będą sprawdzane w każdy poniedziałek. Jeśli patrol zostanie wykonany po 

odsłonieniu podforum, o konieczności utajnienia działu Tereny należy powiadomić 

Administratora wysyłając mu PW z linkiem do granicy!  

 

Modlitwy 
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Bogowie są ważnymi postaciami w życiu smoków. Ich dotyk częściej można odczuć w 

smoczym świecie niż żadnym innym. A największe szanse na rozmowę z bogiem lub 

błogosławieństwo od niego ma się podczas modlitwy w Świątyni.  

Bogowie nie odpowiadają w Świątyni częściej niż raz na tydzień - mają pod swoją opieką 

wiele smoków, wiele ras i wiele światów, więc to nie powinno nikogo dziwić. Ale w wyniku 

skierowanej do nich modlitwy smok może otrzymać nawet bonusowy Punkt Atrybutu lub 

przedmioty, włączając w to przedmioty jednorazowe niosące w sobie cząstkę mocy 

niektórych bogów.  

Przedmiotów jednorazowych nie da się zdobyć inaczej niż poprzez modlitwę w Świątyni, a 

prawdopodobieństwo ich otrzymania zwiększa się wraz z wybraniem pewnych Atutów 

grupy III.  

Smok może zostać obdarowany następującymi rzeczami:  

- królicza łapka od Thahara (+1 rzut do dowolnego testu na Percepcję);  

- grudka złota od Immanora (+1 rzut do dowolnego testu na Wytrzymałość);  

- grudka srebra od Naranlei (+1 rzut do dowolnego testu na Inteligencję);  

- kwarcowy kryształ od Nenyi (+1 rzut do dowolnego testu na Zręczność);  

- grudka miedzi od Kammanora (+1 rzut do dowolnego testu na Siłę).  

Przedmioty jednorazowe muszą zostać wykorzystanie nim upłynie 30 dni od ich otrzymania 

w Świątyni. Po tym czasie tracą swój bonus i stają się zwykłymi rzeczami.  

 

 

Rany i ich konsekwencje 

 

Życie smoka potrafi być bardzo niebezpieczne. Zranić się można podczas walk z innymi 

smokami, z drapieżnikami, nawet poprzez zwykłą nieuwagę. Dlatego trzeba pamiętać, iż 

ciało smoka jest na tyle specyficzne, że bez pomocy nie wyzdrowieje. Z tego powodu każde 

stado winno posiadać przynajmniej jednego Uzdrowiciela, wprawnego w leczeniu ran i 

chorób.  

Ale posiadanie ran nie wyklucza smoka z polowań czy walk. Może on nie ruszać do 

Uzdrowicieli po zdobyciu byle zadrapania, ale poczekać, aż sprawa stanie się bardziej 

poważna. Jednakże to wiąże się z pewnymi konsekwencjami:  

- rany niewyleczone będą brane pod uwagę podczas polowań oraz podczas walk - może się 

okazać, iż smok rozpocznie pojedynek już z dwiema ranami średnimi, a więc na straconej 

pozycji;  

- od rany średniej (lub równoważnika w postaci dwóch ran lekkich) rozpoczną się w 

polowaniach rzuty na Wytrzymałość po każdej akcji, zaś od rany ciężkiej (lub jej 

równoważnika) Stopień Trudności rzutu na Wytrzymałość automatycznie będzie wynosił 8;  
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- od dwóch ran ciężkich (lub ich równoważników) dalsze polowanie, a także zakładanie 

kolejnych wyzwań staje się niemożliwe;  

- jeżeli Twoja postać nie uzyska sukcesu w rzucie na Wytrzymałość podczas polowania, 

mdleje i nie może go kontynuować do wyleczenia!  

- jeżeli leczenie nie powiedzie się, i zakończy się okresem rehabilitacji, na czas trwania 

okresu rehabilitacji smok nie może polować, uczestniczyć w Arenie Viliara czy odbywać 

rekreacyjnych pojedynków - jednak w sytuacji zagrożenia stada (a więc na wypadek wojny 

czy bitwy) może wziąć w niej udział, mając wszystkie akcje utrudnione o 2 ST!  

 

Dlatego dbaj o zdrowie swojego smoka, aby nie okazało się, że rozpoczynając pojedynek z 

ranami oddasz przeciwnikowi walkę walkowerem!  

 

Smoki w obronie stada często muszą ryzykować swoim zdrowiem czy życiem. Czasami rany 

uzyskane w podczas potyczki prowadzą do kalectwa, które może zostać uleczone w Świątyni 

za odpowiednią opłatą w postaci kamieni szlachetnych.  

Zaś jeżeli zdarzy się tak, że twoja postać umrze podczas walki (w pojedynku, czy polowaniu, 

jeśli jej śmierć nie jest wynikiem złamania Praw Smoków), a ty nadal będziesz sobie życzył 

nią grać, zostanie ona wskrzeszona. Pragnienie dalszego grania postacią należy zgłosić 

Administratorowi, który fabularnie przywróci smoka do życia. Jest to jednak opcja dostępna 

tylko dwukrotnie, trzecia śmierć jest zawsze trwała. Należy się także liczyć z 

konsekwencjami wskrzeszenia. Po pierwszym wskrzeszeniu postać będzie cierpiała na 

kalectwo ograniczające jej możliwości. Po drugiej wskrzeszeniu, oprócz kalectwa, 

nieodwracalnie utraci kilka punktów kluczowych dla niej Atrybutów, których nie będzie 

mogła odzyskać poprzez trening czy inne drogi.  

 

System Nagród SRPG - Żetony 

 

Każdy gracz za wkład własny w rozwój Smoczego RPG może otrzymać niefabularną nagrodę, 

którą może następnie wykorzystać do ulepszenia swojej postaci.  

 

Żeton brązowy  

� 2/4 mięsa;  

� odmłodzenie/postarzenie postaci o 2 księżyce *;  

� 5 sztuk dowolnie wybranego ziela;  

jeden poziom (do maksymalnie II) dowolnie wybranej Umiejętności Normalnej;  

 

Żeton srebrny  
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� 4/4 mięsa;  

� wybrany kamień szlachetny;  

� odmłodzenie/postarzenie postaci o 4 księżyce *;  

� 10 sztuk dowolnie wybranego ziela;  

� dowolnie wybrany eliksir spośród eliksirów leczących i ochronnych;  

dwa poziomy (do maksymalnie III) dowolnie wybranej Umiejętności Normalnej;  

 

Żeton złoty  

� 6/4 mięsa;  

� odmłodzenie/postarzenie postaci o 6 księżyców *;  

� wybrany kamień szlachetny i 2/4 mięsa;  

� 15 sztuk dowolnie wybranego ziela;  

� wydłużenie polowania o 1 tydzień (po zdobyciu sytości);  

� dowolnie wybrany eliksir spośród eliksirów usprawniających;  

trzy poziomy (do maksymalnie III) do rozdania pomiędzy dwie dowolne Umiejętności 

Normalne;  

 

Żeton platynowy  

� 12/4 mięsa;  

� odmłodzenie/postarzenie postaci o 10 księżyców *;  

� wybrane 2 kamienie szlachetne + 2/4 mięsa;  

� 25 sztuk dowolnie wybranego ziela;  

� wydłużenie polowania o 2 tygodnie (po zdobyciu sytości);  

� dowolnie wybrane trzy eliksiry (kategoria obojętna);  

� kamień szlachetny + 1 punkt Umiejętności dla Kompana;  

cztery poziomy (do maksymalnie III) trzech dowolnie wybranych Umiejętności Normalnych.  

 

* - można użyć raz na dwa miesiące bez względu na barwę żetonu; jeśli nauczysz się 

Umiejętności Specjalnej, a potem użyjesz na przykład złotego żetonu, by odmłodzić postać, 

nie tracisz US. Jednak jeśli masz 31 księżyców i za księżyc masz zamiar nauczyć się US, tyle 

że używasz brązowego żetonu by się odmłodzić, to dalej obowiązują Cię ograniczenia 

wiekowe aż do ukończenia wymaganej liczby księżyców.  

 

Żetony nie są składnikiem gry fabularnej. Twój smok nigdy nie widział ani nigdy nie zobaczy 

żetonu na polowaniu czy na misji. Żetony są przyznawane graczom, którzy następnie mogą 

wybrać jeden efekt z puli, a efekt ten odciśnie swoje piętno na smoku w grze fabularnej.  
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Jak wymienić żeton? Napisz raport (w taki sam sposób, w jaki składasz raport z Umiejętności 

czy Atrybutu), a po zatwierdzeniu wymiany przez Administratora [w zależności od 

wybranego efektu żetonu] Moderator twojego stada dokona odpowiednich zmian.  

 

Uwaga! Jedynie Administrator ma prawo przyznawania żetonów i jedynie Administrator ma 

prawo do akceptowania raportów z ich wymiany! 

 

Uzdrowicielstwo    
Nie jest to wiedza dostępna wszystkim smokom. Informacje zamieszczone w tym temacie 

może przekazać wyłącznie Uzdrowiciel lub Kleryk, który przerobił ten temat z 

Uzdrowicielem! 

 

Rany 

 

Leczenie odbywa się na takiej samej zasadzie jak działają pozostałe Zdolności. Im więcej 

mamy punktów tej Zdolności, tym większe prawdopodobieństwo, że uda nam się uleczyć 

rannego lub chorego smoka.  

W zależności od stopnia ciężkości rany wyróżniamy rany następujące:  

� rana śmiertelna, na ogół nieuleczalna, bardzo rozległe rozszarpanie tętnicy lub żyły, 

krwotok wewnętrzny, ciężkie uszkodzenie czaszki.  

� rana ciężka, czyli rana wciąż uleczalna, ale Stopień Trudności wzrasta o 2. Są to rany takie 

jak: złamanie otwarte, złamanie zamknięte wielokrotne, przerwana tętnica i in. Rany 

krytyczne zaliczają się do ran ciężkich, tylko zazwyczaj po ich wyleczeniu smoka czeka 

kalectwo!  

� rana średnia, uleczalna, Stopień Trudności rośnie o 1. Są to rany takie jak: złamanie 

zamknięte, przerwana żyła i krwotok, złamany ogon i in.  

� rana lekka, uleczalna, Stopień Trudności nie wzrasta.  

 

Mistrz Gry ma obowiązek dokładnie opisać rodzaj rany, aby Medyk miał ułatwione zadanie i 

wiedział, których ziół musi użyć.  

Mistrz Gry również rozsądza powodzenie leczenia.  

 

Za skuteczne leczenie Uzdrowiciel może otrzymać Punkt Leczenia.  

Warunkiem otrzymania Punktu Leczenia jest całkowite uleczenie (tj. powodzenie w 

nałożeniu opatrunku ziołowego oraz w wyleczeniu sposobem magicznym). Rodzaj i ilość ran 

nie ma wpływu na liczbę Punktów Leczenia - 1 Punkt za jednego uleczonego smoka.  
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Aby ulepszyć swoje leczenie Medyk może (ale nie musi) używać ziół.  

� rany lekkie: minimum 1 zioło, jeżeli Medyk nie używa ziół, od wyników rzutów odejmuje 

się 1.  

� rany średnie: minimum 2 zioła, jeżeli medyk nie używa ziół, od wyników rzutów odejmuje 

się 1, jeżeli użyje więcej niż 3, do wyniku rzutów dodaje się 1.  

� rany ciężkie: minimum 3 zioła, jeżeli medyk nie używa ziół, od wyników rzutów odejmuje 

się 1, jeżeli użyje więcej niż 4, do wyniku rzutów dodaje się 1.  

 

Medyk jest zobowiązany do dokładnego opisywana wykonywanych czynności tak, aby były 

one całkowicie jasne dla Mistrza Gry. Medyk może użyć jedynie tych ziół, które pomagają w 

przypadku danego rodzaju rany (np. zioło uspokajające w przypadku ran ciężkich liczy się 

jako zioło lecznicze, ale w przypadku lżejszych rodzajów ran już nie).  

Medyk może podjąć się leczenia ran śmiertelnych, jednak w tym wypadku Stopień 

Trudności wynosi automatycznie 10 i wymagane są minimum 4 sukcesy w rzutach. 

 

 

 

CHOROBY 

 

Smoki, jak każde inne stworzenia, nie są całkowicie odporne na choroby, chociaż fakt 

faktem, te dopadają je znacznie rzadziej niż inne rasy. Być może jest to dobroczynny efekt 

posiadania w ciele maddary, być może jest to zwykłe błogosławieństwo od bogów. Niemniej 

kiedy smoka nagle zacznie drapać w gardle bądź jego niezaleczona rana zacznie się jątrzyć, 

wtedy wypadałoby złożyć wizytę Uzdrowicielowi, by ten zbadał problem.  

 

Smocze choroby, tak jak i rany, dzielimy na grupy:  

spontaniczne – czyli takie, jak na przykład kaszel, zapalenie gruczołów;  

powikłania – tego typu choroby mogą być tylko i wyłącznie efektem niezaleczonej rany.  

 

Jak sprawdzić, czy smok jest chory?  

Raz na miesiąc wyznaczony do tego zadania MG rzuca kostką dla wszystkich smoków w 

stadzie a następnie przesyła wyniki dla przywódcy, który aktualizuje odpowiedni temat w 

podforum „Ogólne”. Tam każdy może sprawdzić stan zdrowia swojej postaci.  

 

Jeśli smok jest chory, to co muszę zrobić?  
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Jeżeli twój smok cierpi na którąkolwiek chorobę musisz jak najszybciej odwiedzić medyka i 

pozwolić mu się wyleczyć. Jest to bardzo ważne, bo niektóre choroby uniemożliwiają twojej 

postaci na przykład zianie ogniem, używanie maddary itd.  

Uzdrowiciel może próbować wyleczyć smoka raz na 30 dni. Częstsze próby będą 

ignorowane jako z góry skazane na niepowodzenie.  

Jeżeli zaś nie wyleczysz choroby u swojego smoka, w kolejnym miesiącu (po 4 księżycach) 

osiąga ona kolejne stadium. Ale uwaga, bo kolejne stadium choroby nie wyklucza ryzyka 

pojawienia się nowych schorzeń u smoka! Należy więc leczyć swoje postacie jak 

najregularniej!  

 

 

Spontaniczne:  

- czarny kaszel > zapalenie płuc > Czarcia Grypa  

- zapalenie gardła > zapalenie gruczołów  

- grzybica łusek > jątrzenie skóry  

- zapalenie rogówki > jaskra  

- ból głowy > migrena  

 

Powikłania:  

- nerwica  

- zapalenie mięśnia  

- zapalenie nerwu  

- ropień  

 

Uwaga! Smoki do wieku 12 księżyców nigdy nie chorują! Pozostałe smoki, bez względu na 

wiek, są tak samo podatne na różne schorzenia, ale im smok młodszy tym łatwiej zdrowieje.  

 

 

Opisy chorób:  

Spontaniczne:  

- I stadium: czarny kaszel > II stadium: zapalenie płuc > III stadium: Czarcia Grypa  

Objawy: smoka męczy uporczywy kaszel, możliwe także podwyższenie temperatury ciała, 

łatwe męczenie się, przy kolejnych stadiach krew w ślinie, ból w klatce piersiowej, trudności 

z zasypianiem.  

Mechanika: smok nie może ziać ogniem. Trzecie stadium może być śmiertelne.  

Zioła: lubczyk (pomaga na infekcje), lulek czarny (wzmacnia ciało smoka do walki z 

chorobą).  
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- I stadium: zapalenie gardła > II stadium: zapalenie gruczołów  

Objawy: silny ból gardła, krew w ślinie, chrypka, trudności i ból przy mówieniu, przy 

kolejnych stadiach trudności z przełykaniem, problemy z trawieniem, ból w okolicach 

gruczołów.  

Mechanika: smok nie może ziać ogniem/lodem/kwasem.  

Zioła: lubczyk (pomaga na infekcje), orzech włoski (wspomaga odkrztuszanie, oczyszcza 

drogi oddechowe).  

 

- I stadium: grzybica łusek/futra > II stadium: jątrzenie skóry  

Objawy: łuski/futro silnie swędzi, zaczyna wypadać, w późniejszych etapach odsłoniona 

zostaje podrażniona skóra, wypadanie łusek i futra, tworzą się bąble, skóra się łuszczy.  

Mechanika: niezdolność do latania i pływania.  

Zioła: lawenda (znacznie łagodzi objawy), macierzanka (łagodzi zakażenie).  

 

- I stadium: zapalenie rogówki > II stadium: jaskra  

Objawy: ból i pieczenie oczu, pogarszająca się zdolność widzenia, trudności z 

dostosowaniem się do zmiennych warunków oświetlenia, przy kolejnych stadiach ból głowy 

szczególnie w okolicach oczu, opuchlizna powiek.  

Mechanika: +1 ST dla testów na wzrok.  

Zioła: ostróżeczka polna (pozwala przegnać zakażenie), żywokost (regeneruje wzrok).  

 

- I stadium: ból głowy > II stadium: migrena  

Objawy: silny ból głowy, trudności ze skupieniem się, w kolejnym stadium zawroty głowy, 

czasami utrata przytomności.  

Mechanika: niezdolność do używania magii. Niemożliwa do uleczenia przez chorującego na 

nią Uzdrowiciela.  

Zioła: chmiel (zmniejsza ciśnienie krwi), nawłoć pospolita (przeciwbólowy).  

 

 

Powikłania:  

- nerwica  

Objawy: strach stale towarzyszy smokowi, koszmary senne, wahania nastrojów, paranoja.  

Mechanika: niezdolność do używania magii.  

Zioła: melisa (uspokaja i pomaga zasnąć), lawenda (uspokaja).  

 

- zapalenie mięśnia  
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Objawy: silny ból w okolicach mięśnia, opuchlizna, gorączka, sztywność kończyny.  

Mechanika: niezdolność do używania zranionej kończyny.  

Zioła: tasznik pospolity (przeciwbólowo), dziurawiec pospolity (przeciwzapalnie), muchomor 

(antidotum na toksyny i jady).  

 

- zapalenie nerwu  

Objawy: bardzo silny ból w okolicach rany, czasem promieniujący na resztę ciała.  

Mechanika: niezdolność do używania zranionej kończyny.  

Zioła: dziurawiec pospolity (przeciwzapalnie), ślaz dziki (usuwa chaotyczną magię), 

muchomor (antidotum na toksyny i jady).  

 

- ropień  

Objawy: opuchlizna, żółtawa wydzielina w okolicach rany, silny ból.  

Mechanika: niezdolność do używania zranionej kończyny.  

Zioła: nawłoć pospolita (przeciwzapalnie), nawłoć pospolita (okład pomaga pozbyć się 

wydzieliny), muchomor (antidotum na toksyny i jady).  

 

 

Lista ziół:  

- babka lancetowata  

- chmiel zwyczajny  

- dziurawiec pospolity  

- imbir  

- jałowiec  

- jemioła  

- kalina  

- kozłek lekarski  

- lawenda  

- lubczyk  

- lulek czarny  

- macierzanka  

- melisa  

- mięta  

- muchomor  

- nawłoć pospolita  

- orzech włoski  

- ostróżeczka polna  
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- rumianek pospolity  

- ślaz dziki  

- tasznik pospolity  

- topola czarna  

- żywokost  

 

 

Miejsca występowania:  

- lasy: dziurawiec pospolity, jałowiec, jemioła, ślaz dziki, topola czarna, żywokost, kalina, 

mięta, orzech włoski.  

- równiny: babka lancetowata, chmiel zwyczajny, dziurawiec pospolity, lawenda, lubczyk, 

macierzanka, melisa, nawłoć pospolita, ostróżeczka polna, ślaz dziki, tasznik pospolity, 

imbir, kalina, rumianek pospolity.  

- tereny podmokłe: chmiel zwyczajny, melisa, żywokost, kozłek lekarski, lulek czarny.  

 

 

> Babka lancetowata  

Lecznicze części rośliny: młode, ale wyrośnięte liście, pełne soku.  

Użycie: na krwawiące rany. Babka jest dobra jako wstępny opatrunek. Tamuje krwawienie i 

zapobiega infekcji i zakażeniom.  

Sposób użycia: tuż przed użyciem zmiażdżyć liście (aby sok puścił) i ostrożnie ułożyć na 

oczyszczonych ranach. Może leżeć maksimum 10 minut, potem liście tracą swój 

dobroczynny efekt. Ilość liści koniecznych do użycia zależy od wielkości rany.  

 

 

> Chmiel zwyczajny  

Lecznicze części rośliny: kwiaty (zwane szyszkami).  

Użycie: napar z chmielu jest dobrym środkiem nasennym.  

Sposób użycia: kwiaty chmielu, o kształcie szyszek, ułatwiają zasypianie. Wystarczy nagrzać 

wodę do temperatury wrzenia, wrzucić stosowną ilość szyszek chmielu (ale nie więcej niż 4, 

gdyż to już jest dawka śmiertelna. Mniej niż 2 natomiast nie zadziała na smoka starszego niż 

Adept), poczekać chwilę, a następnie odcedzić szyszki i płyn podać pacjentowi do wypicia.  

 

 

> Dziurawiec pospolity  

Lecznicze części rośliny: kwiaty.  

Użycie: na dotkliwy ból kończyn (np przy ranach czy złamaniach).  
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Sposób użycia: napar z kwiatów, w niewielkich ilościach, gdyż po przedawkowaniu 

powoduje, iż łuski smoka czernieją i odpadają.  

 

 

> Imbir  

Lecznicze części rośliny: korzeń  

Użycie: do płukania gardła na wypadek zapalenia gardła i płuc.  

Sposób użycia: napar ze sparzonego, startego korzenia imbiru do podania po schłodzeniu, z 

ewentualnym dodatkiem miodu.  

 

 

> Jałowiec  

Lecznicze części rośliny: dojrzałe jagody.  

Użycie: jałowiec przyspiesza zrastanie złamanych kości.  

Sposób użycia: jagody są słodkie, więc zazwyczaj podawane są w formie naturalnej. Nie 

więcej niż 5 jagód, ale nie mniej niż 2 w zależności od powagi rany.  

 

 

> Jemioła  

Lecznicze części rośliny: ususzone liście.  

Użycie: podczas obfitego krwawienia.  

Sposób użycia: z ususzonych liści należy uwarzyć mocny napar. Prawidłowo przyrządzony 

napar jest bardzo gęsty. Podzielić napar na 4 części, trzy podać pacjentowi do wypicia, a 

czwartą nałożyć na ranę.  

 

 

> Kalina  

Lecznicze części rośliny: korzeń, owoce  

Użycie: korzeń: nerwica; owoce: czarny kaszel oraz krwawienie wewnętrzne.  

Sposób użycia: gęsty wywar z korzeni/owoców podawać do wypicia po wystygnięciu.  

 

 

> Kozłek lekarski  

Lecznicze części rośliny: liście  

Użycie: nerwica, migrena, działa uspokajająco  

Sposób użycia: gorący napar z małej ilości sproszkowanych liści podać na krótki czas do 

inhalacji (po dodaniu mięty czas może ulec wydłużeniu).  
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> Lawenda  

Lecznicze części rośliny: gałązki z dużą ilością zdrowych liści.  

Użycie: działa uspokajająco, może być podany spanikowanemu smokowi, aby ułatwić 

uzdrowicielowi dostęp do rany. Ma też lekkie właściwości przeciwzapalne i 

przeciwgrzybiczne.  

Sposób użycia: wywar z gałązek lawendy jest stosowany dla starszych smoków jako 

łatwiejszy do przełknięcia. Młodsze dostają gałązki do żucia, które mogą wypluć dopiero po 

20 minutach.  

 

 

> Lubczyk  

Lecznicze części rośliny: liście, najlepiej zrywane tuż przy ziemi.  

Użycie: na rany dróg oddechowych.  

Sposób użycia: napar z lubczyku do inhalacji, po wystygnięciu do wypicia z odrobiną miodu. 

Powinien ułatwić oddychanie.  

 

 

> Lulek czarny  

Lecznicze części rośliny: nasiona  

Użycie: Czarcia Grypa, nerwica, przeciwbólowo.  

Sposób użycia: sproszkowane nasiona zmieszane z wodą podać do wypicia.  

 

 

> Macierzanka  

Lecznicze części rośliny: obficie ulistnione gałązki.  

Użycie: na owrzodzenia, pęcherze (od ognia), nie gojące się rany, zakażenia.  

Sposób użycia: zmiażdżone gałązki nałożyć bezpośrednio na ranę na jak najdłuższy czas.  

 

 

> Melisa  

Lecznicze części rośliny: jak najświeższe liście.  

Użycie: na nerwice, depresje, koszmary. Działa uspokajająco.  

Sposób użycia: napar z liści do wypicia.  
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> Mięta  

Lecznicze części rośliny: liście  

Użycie: zapalenie gardła, czarny kaszel, działa uspokajająco.  

Sposób użycia: Napar z liści kiedy jest odpowiednio ostudzony podać do picia lub płukania 

gardła; olejek uzyskany po starciu rośliny podawać do wdychania jako środek uspakajający  

 

 

> Muchomor  

Lecznicze części grzyba: kapelusz  

Użycie: w przypadku postępującej infekcji, zatrucia jadem lub toksyną.  

Sposób użycia: Kapelusz grzyba należy dokładnie przeżuć i przełknąć, a po odpoczynku 

powinno dać się zauważyć pierwsze pozytywne zmiany.  

UWAGA! Grzyb ten jest możliwy do znalezienia tylko w czasie deszczowej pogody!  

 

 

> Nawłoć pospolita  

Lecznicze części rośliny: liście, jak najbardziej soczyste.  

Użycie: na rany, jako środek dezynfekujący, ma właściwości przeciwbólowe w 

dolegliwościach łba.  

Sposób użycia: po babce lancetowatej należy użyć zmiażdżonych liści nawłoci. Ma słabszy 

efekt, ale bardziej długotrwały. W przypadku leczenia bólu głowy, podać choremu napar do 

wypicia, najlepiej z kroplą miodu, inaczej będzie bardzo gorzki.  

 

 

 

> Orzech włoski  

Lecznicze części rośliny: wysuszone skorupki po orzechach.  

Użycie: grzybica, infekcje bakteryjne.  

Sposób użycia: maź ze sproszkowanej skorupy orzecha nakładać na zakażone miejsce i 

pozostawić do wyschnięcia. W przypadku chorób dróg oddechowych, wielokrotnie 

gotowany i przecedzony napar ze skorupek pomaga odkrztuszanie i oczyszcza drogi 

oddechowe.  

 

 

> Ostróżeczka polna  

Lecznicze części rośliny: młode kwiaty o okazałych płatkach.  
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Użycie: na rany oczu lub którejś z dwóch powiek, stosowany także aby przyspieszyć gojenie 

się delikatnych łusek podbrzusza.  

Sposób użycia: ze sparzonych płatków zrobić okład na ranę, poczekać aż okład wyschnie i 

sam odpadnie.  

 

 

> Rumianek pospolity  

Lecznicze części rośliny: kwiaty.  

Użycie: przeciwzapalne, zapalenie rogówki, czarny kaszel.  

Sposób użycia: okład ze sparzonych płatków kwiatów na powieki lub inne miejsca zapalne, 

opary do wdychania, schłodzony płyn do wypicia.  

 

 

> Ślaz dziki  

Lecznicze części rośliny: liście.  

Użycie: przy jakichkolwiek ranach spowodowanych magicznie, ślaz wypłukuje maddarę z 

rany, na krótki okres czasu niweluje jej działanie w swoim otoczeniu oraz rozpoczyna proces 

gojenia.  

Sposób użycia: utrzeć liście ślazu dzikiego najlepiej z liśćmi nawłoci pospolitej, tak uzyskaną 

maź nałożyć na ranę. Można też przygotować gęsty syrop z długotrwale gotowanych liści do 

stosowania jako okład na kończynę w przypadku powikłań.  

 

> Tasznik pospolity  

Lecznicze części rośliny: korzeń.  

Użycie: przy bolesnych ranach.  

Sposób użycia: sparzony tasznik ostrożnie kłaść na rany. Smok powinien poczuć ulgę w ciągu 

kilku minut.  

 

> Topola czarna  

Lecznicze części rośliny: kora.  

Użycie: kora zapobiega gorączce spowodowanej szokiem po zranieniu, umożliwia też 

wypłukanie zakażenia z organizmu.  

Sposób użycia: wielokrotnie gotowany napar z kory podawać ostrożnie pacjentowi, pilnując, 

aby nie przedawkował, zbyt szybki spadek temperatury może powodować śmierć smoka.  

 

> Żywokost  

Lecznicze części rośliny: ususzony korzeń, najlepiej sproszkowany  
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Użycie: ułatwia gojenie się ran, pomaga na odmrożenia (od lodu), na zapalenie rogówki.  

Sposób użycia: do proszku z korzenia dodać odrobinę wody, aż uzyska konsystencję mazi. 

Następnie maź nałożyć na ranę i poczekać aż przyschnie i stwardnieje. Zeskrobać po 

godzinie. W przypadku leczenia zapaleń oczu, długo gotowany wywar z korzenia schłodzić i 

ostrożnie zakraplać smokowi do chorego oka. 

Osiągnięcia. 
 

Smok w czasie swojego życia zwycięży wiele walk i pokona wielu drapieżników. Wszystkie 

jego sukcesy stanowią jego osiągnięcia, a za szczególne może nawet otrzymać na 

wspólnym/stadnym spotkaniu Tytuł, który jest przyznawany dożywotnio.  

 

Kilka słów z mechanicznego punktu widzenia 

 

Osiągnięcia są przechowywane w Karcie Osiągnięć smoka, którą można założyć w podforum 

swojego stada po zdobyciu rangi Adepta. KO będzie, w miarę składania raportów w Innych, 

uzupełniana o dane liczbowe, które następnie mogą zostać wykorzystane do złożenia 

raportu o Tytuł. Ani Karta Osiągnięć ani Tytuły nie są obowiązkowe – stanowią jedynie 

świadectwo osiągnięć twojej postaci i wyłącznie od ciebie zależy, czy będziesz się tym 

przejmował!  

 

Tytuły są elementem gry fabularnej – nie niosą ze sobą bonusów, a ich zdobycie nie jest 

zależne od uzbierania statystyk.  

 

Wzór Karty Osiągnięć smoka:  

 

KOD: 

[b]Imię:[/b]  

[b]Link do Karty Graficznej:[/b]  

[b]Link do Historii postaci: [/b]  

[b]Ranga:[/b]  

[b]Zdobyte tytuły:[/b] 

 

Ten wzór należy wypełnić przy zakładaniu Karty. KO, podobnie jak KP i KK, nie mogą być 

edytowane przez osoby bez uprawnień Moderatora, dlatego wypełnij wzór porządnie.  

 

Aby twój raport o tytuł został zatwierdzony, należy w nim umieścić linki i cytaty postów, 
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które się nań składają. Jeżeli jest to 25 raportów z umiejętności uczniów, trzeba zamieścić 

25 linków i screenshotów. Jeżeli starasz się o Dyplomatę, należy wkleić cytat posta MG i 

jego nick. Jeżeli starasz się o Gwiazdę Śmierci, należy wkleić 15 odpowiedzi MG 

prowadzących twoje pojedynki.  

Pamiętaj, aby do każdego cytatu/screenshota dodać link do oryginału, aby osoba 

sprawdzająca miała pewność przy zatwierdzaniu tytułu.  

Jeżeli nie jesteś pewien jak powinien wyglądać raport na dany Tytuł, zapytaj się Moderatora 

forum lub Moderatorów Stad!  

 

Tytuł mogą otrzymać wyłącznie smoki o dorosłej randze, co nie oznacza, że twoje 

osiągnięcia jako Adepta zostaną pominięte! Już wtedy, podczas nauki, możesz rozpoczynać 

zdobywanie wymaganych osiągnięć.  

 

Tytuły są elementem funkcjonującym w fabule. Dlatego, nim pojawią się w Karcie Osiągnięć, 

muszą zostać oficjalnie przyznane przez Boga/Proroka/Przywódcę* podczas Spotkania na 

Skałach Pokoju lub Spotkania Stadnego.  

 

*Przywódca może przyznawać tylko niektóre Tytuły, i wyłącznie na Spotkaniu Stadnym. 

Jeżeli Przywódca chciałby, aby przyznano mu Tytuł z tej listy, powinien zwrócić się do 

Boga/Proroka!  

Tytuły te oznaczono (P).  

 

Ponieważ sprawdzenie raportu o tytuł nie będzie rzeczą prostą, nie denerwuj się, jeśli 

zajmie to kilka dni. Ktoś na pewno się tym zajmie!  

 

Warto też zwrócić uwagę na to, że otrzymanie niektórych Tytułów wiąże się z zyskaniem 

Kryształu, którego tajemnicze właściwości mogą ułatwić niektóre aspekty gry. Należy 

jednakże pamiętać o ich regularnym ładowaniu u Nauczyciela!  

 

 

Nazwa tytułu  

Opis fabularny tytułu  

Co należy umieścić w raporcie na tytuł?  

 

 

Polowania  
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Zabójca Jednorożców  

W puszczy żyje wiele niezwykłych, magicznych stworzeń, ale budzącym największy respekt 

jest śnieżnobiały jednorożec. Przetkana srebrem grzywa i drobna, smukła budowa 

onieśmiela wielu. Smok, który podniesie na niego szpony i zaatakuje, musi mieć stalowe 

nerwy. Smok, który to starcie wygra, może poszczycić się tym tytułem.  

Wygrane starcie z jednorożcem.  

 

  

Wilczarz  

Wilk należy chyba do najbardziej popularnych drapieżników na smoczych ziemiach. 

Podróżujący w watahach drapieżnik, którego wycie rozdziera w pół księżycowe noce. Smok, 

który może poszczycić się zdobyciem trzydziestu wilczych kit, jest ochrzczony mianem 

Wilczarza. Trofeum zaś dumnie ozdabia jego grotę.  

Pokonanie trzydziestu wilków.  

Nagroda: Artefaktem jest przykrycie z wilczych skór, które daje niezwykłe ciepło. Może 

nawet sprawić, że jaja będą lepiej ocieplone i będą mogły dłużej nadawać się do wyklucia.  

 

  

Bestia  

Są zwierzęta, których boją się nawet smoki.. Matki straszą niegrzeczne dzieci, że porwą je w 

nocy cienie, co lękliwi unikają głębokiej wody w obawie przed kelpie, a nie jeden stracił 

życie rozszarpany przez demona.. Bestia to smok, którego boją się te zmory. Ukatrupił 

chociaż po jednej sztuce.  

Zabicie kelpie, bazyliszka, salamandry, cienia i demona.  

Kryształ: otrzymany Kryształ po naładowaniu pozwala na przebywanie i polowanie przez 

jeden księżyc w terenach, w których normalnie smok przebywać nie może, jeżeli nie jest 

smokiem morskim lub górskim. Po okresie 1 księżyca muszą minąć 2, nim Kryształ będzie 

mógł zostać ponownie naładowany.  

 

 

  

Lotna Śmierć  
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Podczas gdy jedni polują na ziemi, inni pilnują bezpieczeństwa przestworzy. Jak jastrzębie, 

latają wysoko na niebie i pikują na mniejsze ptaki. Lotna Śmierć to smok, który szerzy 

postrach wśród latających drapieżców, któremu nie straszne harpie i mantikory. Zabija je 

bez zmrużenia ślepi.  

Zabicie gryfa, harpii, hipogryfa, pegaza i mantikory.  

 

  

Drapieżnik (P)  

Na smoczych ziemiach królują trzy rodzaje drapieżników – wilki równin, żbiki lasów i 

niedźwiedzie gór. Drapieżnik to smok, który znacznie przetrzebił szeregi wszystkich trzech, 

zdobywając skóry, szpony i kły jako pamiątki, puszące się na ścianach groty.  

Zabicie siedem wilków, sześć żbików, pięć niedźwiedzi.  

 

  

Myśliwy (P)  

Powinnością łowcy, jest wspomagać stado mięsem. Głodnych nakarmić, często spędzając 

całe księżyce poza obozem, by w końcu powrócić z zapasem jedzenia dla medyków i piskląt. 

Łowca, który wykaże się najbardziej, tropiąc i żywiąc swoje Stado zasługuje na tytuł 

Myśliwego.  

Zdobycie 20 PZ.  

 

  

Tropiciel  

Bezszelestna śmierć dla jeleni, żubrów i borsuków. Łowca, przed którym las nie ma 

tajemnic. Znajdzie ślad czapli w bagnie, wytropi łasicę w lesie i ptaka na niebie. I upoluje go, 

niezmiennie przynosząc zdobycze do Obozu i dzieląc między smoki Stada. Te zaś, z 

wdzięcznością i respektem nazywać go będą tytułem Tropiciela.  

Zdobycie 40 PZ.  

Nagroda: Już ma takie doświadczenie w swym fachu, że wprost musi być doceniony przez 

Przywódcę Stada. Taki smok dostaje niewielki medalion, który jest symbolem jego oddania i 

pracowitości. Taki smok jest poważany przez inne osobniki poza stadem. Jest wzorem dla 

całych Wolnych Stad.  

Kryształ: otrzymany Kryształ sprawia, że każda znaleziona zdobycz przez okres jednego 

księżyca daje o 1/4 mięsa więcej niż zwykle. Po okresie 1 księżyca muszą minąć 2, nim 
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Kryształ będzie mógł zostać ponownie naładowany.  

 

  

Kolekcjoner (P)  

W czasie polowania natrafia się często na rozmaite cenne przedmioty, których posiadaniem 

można się poszczycić w kręgu znajomych. Skarbiec pełen kamieni szlachetnych czy spiżarnia 

pełna świeżego mięsa to dwie rzeczy bez wątpienia wzbudzające zazdrość u innych, którzy 

nie posiadają takiej zdolności do kolekcjonowania.  

Zdobycie na polowaniu/wyprawie 100 kamieni szlachetnych lub 100/4 sztuk mięsa lub 25/4 

zapasów owoców lub 120 sztuk ziół jednego rodzaju.  

Kryształ: otrzymany Kryształ chroni przed omdleniem w wyniku ran przez dwie tury. Po 

użyciu należy odczekać 1 księżyc, nim Kryształ będzie mógł zostać ponownie naładowany.  

 

  

Znawca Zwierząt  

Smok napotkał w swym życiu większość gatunków zwierząt występujących w wolnych 

stadach i posiada wielką wiedzę na ich temat.  

Napotkanie na polowaniu/wyprawie około 75% gatunków zwierzyny występującej w fabule 

oraz posiadanie wiedzy na min. III poziomie.  

Nagroda: Wiedza łączy się z emocjami. Smok potrafi odczuwać emocje jakie odczuwają 

zwierzęta. Tyle czasu spędził wśród całej fauny, że stał się niemalże częścią każdego 

gatunku. Łatwiej jest też mu się porozumieć ze zwierzęciem.  

 

 

 

 

Walki  

  

Awanturnik (P)  

Na co smok uczy się walczyć, skoro nie bierze udziału w pojedynkach? Na arenę spływają 

wojownicy i magowie chętni sprawdzić swoich sił. Walka o honor, do pierwszej krwi, do 

ciężkich ran, a może aż do granic śmierci? Ten, kto wygra dosyć, otrzyma miano 

Awanturnika.  

Zdobycie 16 PH.  
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Gladiator  

Wytrawny weteran walk. Zwody, uniki, taktyka. Księżyce treningów i wiele walk 

doświadczeń doprowadzają na ten poziom tylko wybranych. W końcu, najwięksi otrzymują 

zaszczytny tytuł Gladiatora Areny Walk.  

Zdobycie 32 PH.  

Nagroda: Już ma takie doświadczenie w swym fachu, że wprost musi być doceniony przez 

Przywódcę Stada. Taki smok dostaje niewielki medalion, który jest symbolem jego oddania i 

pracowitości. Taki smok jest poważany przez inne osobniki poza stadem. Jest wzorem dla 

całych Wolnych Stad.  

Kryształ: otrzymany Kryształ, po naładowaniu, chroni przed tak zwanym okresem 

rehabilitacji wynikłym z nieudanego leczenia, pozwalając smokowi wrócić do pełnej 

sprawności od razu. Po użyciu należy odczekać 1 księżyc, nim Kryształ będzie mógł zostać 

ponownie naładowany.  

 

  

Gwiazda Śmierci  

Pogromca wśród wrogów. Nie mający skrupułów ani na Arenie ani na wojnie. Ani w życiu. 

Gwiazdą Śmierci inne smoki nazywają tego, który niejednego przeciwnika odprowadził pod 

same bramy Krainy Wiecznych Łowów, a dużą część z tego osobiście przez nie wykopał. 

Cechuje go wzrok mrożący krew w żyłach i aura grozy.  

Zadanie 15 ran krytycznych innym smokom.  

 

  

Nieśmiertelny  

Smok nie raz stawał oko w oko ze śmiercią, lecz za każdym razem wychodził z tego cało.  

Otrzymanie w ciągu życia postaci przynajmniej pięciu ran krytycznych.  

Kryształ: otrzymany Kryształ pozwala właścicielowi na samouleczenie jednej dowolnej rany 

(jeżeli właściciel posiada kilka ran, leczona jest tylko jedna wybrana przez niego bez względu 

na jej i pozostałych powagę). Po użyciu należy odczekać 1 księżyc, nim Kryształ będzie mógł 

zostać ponownie naładowany.  
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Niezwyciężony.  

Wszystkie smoki drżą przed tobą, nie ośmielą sprzeciwić się twojej woli, gdyż dotarły do 

nich wiadomości o twojej potędze.  

Wygranie 8 pojedynków bez otrzymania żadnej rany.  

Nagroda: Czy to smok nieśmiały, tchórzliwy czy obojętny - w walce staje się prawdziwą 

bestią. Nie boi się niczego, ani nikogo, może nawet zmniejszyć morale swego przeciwnika, a 

drapieżnika nakłonić do ucieczki.  

 

 

 

 

Uzdrowicielstwo  

 

  

Znachor (P)  

Dobry medyk wie co z czym połączyć, aby wszystko było dobrze. Jednak doświadczenie 

dopiero uczy, jakich błędów unikać i jakie zioła najlepiej pomagają. Wiedza wpojona w teorii 

to nie wszystko. Kiedy Uzdrowiciel nauczy się już na dobre praktyki, lecząc wiele ran, zasłuży 

sobie na zwyczajowy tytuł Znachora, z szacunkiem przyznany przez wyleczone smoki.  

Zdobycie 28 PL.  

 

  

Szaman  

Nawet pośród Uzdrowicieli są ci najlepsi. Wysyłają oni swoją maddarę i krew mówi im, co 

jest nie tak. Z prawie mistyczną bezbłędnością łatają rany, nastawiają kości i znajdują guzy. 

Zioła, które przygotowują uspokajają i wspomagają leczenie, jakby cała natura chciała 

pomagać medykowi. Do takich smoków reszta Stada odnosi się z wyjątkowym szacunkiem i 

często mówi o nim samym tytułem - Szaman.  

Zdobycie 50 PL.  

Nagroda: Już ma takie doświadczenie w swym fachu, że wprost musi być doceniony przez 

Przywódcę Stada. Taki smok dostaje niewielki medalion, który jest symbolem jego oddania i 

pracowitości. Taki smok jest poważany przez inne osobniki poza stadem. Jest wzorem dla 

całych Wolnych Stad.  
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Kryształ: okazując Kryształ Szamana raz na 4 księżyce można otrzymać od Nauczyciela 15 

ziół jednego, wybranego przez siebie rodzaju.  

 

  

Zielarz (P)  

Medycy bywają różni, mniej lub bardziej zaangażowani w leczenie. Są tacy, który zatrzymują 

się na minimum ziół, niezbędnych do leczenia. Są jednak ciekawi świata koneserzy, którzy z 

zaangażowaniem kolekcjonują zioła nie tylko jako narzędzie pracy, ale jako część swojego 

życia. Zielarz to smok, którego kolekcja nie ma sobie równych.  

Posiadanie w składzie ziół 30 sztuk ziół każdego rodzaju w momencie składania raportu.  

Nagroda: Uzdrowiciel zdobył aż tyle ziół, że postanowił zrobić z nich wianek, który posiadł 

lekko magiczną moc.  

 

  

Kolekcjoner (P)  

W czasie polowania natrafia się często na rozmaite cenne przedmioty, których posiadaniem 

można się poszczycić w kręgu znajomych. Skarbiec pełen kamieni szlachetnych czy spiżarnia 

pełna świeżego mięsa to dwie rzeczy bez wątpienia wzbudzające zazdrość u innych, którzy 

nie posiadają takiej zdolności do kolekcjonowania.  

Zdobycie na polowaniu/wyprawie 100 kamieni szlachetnych lub 100/4 sztuk mięsa lub 25/4 

zapasów owoców lub 120 sztuk ziół jednego rodzaju.  

Kryształ: otrzymany Kryształ chroni przed omdleniem w wyniku ran przez dwie tury. Po 

użyciu należy odczekać 1 księżyc, nim Kryształ będzie mógł zostać ponownie naładowany.  

 

  

Wysłannik Erycala  

Jest to najbardziej skuteczny Uzdrowiciel, który chadza po ziemiach Wolnych Stad, jego łapa 

jest pewna, a Maddara sprzymierzeńcem. Zdawać by się mogło, że sam Erycal wybrał sobie 

na pomocnika ów Uzdrowiciela.  

Wyleczyć minimum 10 ran krytycznych.  

Nagroda: Osobnik potrafi przewidywać przyszłość poszczególnych istot (najlepiej, gdyby to 

było prędzej ustalone z użytkownikiem, któremu przyszłość jest przepowiadana) oraz 

posiada kontakt z światem umarłych (czasem potrafi zobaczyć zmarłą istotę, jednak nie jest 

w stanie się z nią komunikować).  
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Znawca Zwierząt  

Smok napotkał w swym życiu większość gatunków zwierząt występujących w wolnych 

stadach i posiada wielką wiedzę na ich temat.  

Napotkanie na polowaniu/wyprawie około 75% gatunków zwierzyny występującej w fabule 

oraz posiadanie wiedzy na min. III poziomie.  

 

 

 

 

Nauka  

 

  

Mentor (P)  

Są smoki, które poświęcają się nauce innym. Długie godziny spędzają z adeptami, pisklętami 

oraz młodymi smokami, wspomagając ich w wysiłkach nad kształceniem siebie. Mentor to 

smok, który doprowadził do końca wiele takich treningów, tym samym zdobywając sobie 

szacunek swoich uczniów.  

25 zatwierdzonych raportów z umiejętności swoich uczniów.  

Kryształ: Otrzymany Kryształ pozwala właścicielowi chronić się przed zachorowaniem (pod 

warunkiem ładowania mocy Kryształu raz na 4 księżyce).  

 

  

Podpora (P)  

Kim bylibyśmy, gdyby nie nasi rodzice? Podpora to smok, który oddał część swojego życia 

pisklętom, jego lub adoptowanym i odchował je w pełni, dając szansę na porządny start w 

życiu. Zasłużył tym sobie na tytuł i miłość swoich dzieci.  

Awans na adeptów pięcioro z wychowywanych piskląt.  

 

  

Samodzielny (P)  

Smok całkowicie potrafi być zdany na siebie i wykazuje się wyróżniająca się samodzielnością 



167 
 

na tle innych.  

Smok musi mieć zatwierdzone 10 raportów z nauk samodzielnych.  

 

  

Wielki Mistrz  

Nie od dziś wiadomo, że Adept musi szkolić się pod okiem doświadczonego smoka. Są 

jednak takie smoki, które masowo trenują młodzików do dorosłej rangi.  

Spośród Adeptów przydzielonych smokowi na uczniów, ten wytrenował 10 do dorosłej 

rangi  

Nagroda: Poprzez swoje osiągnięcie życiowe oraz charyzmę jest lubiany i szanowany w 

stadzie bez względu na swój charakter oraz czyny. No chyba, że te drugie są tak hańbiące, że 

nawet najlepsza charyzma nic nie da.  

 

  

Pojętny uczeń  

Smok już wieku 10 księżyców lub wcześniej zdobył pełną rangę prześcigając przy tym swoich 

rówieśników. W przypadku kleryka w wieku 12 księżyców.  

Spełnić wymagania na pełną rangę mając 10 lub mniej księżyców, a w przypadku kleryków 

w wieku 12 lub będąc jeszcze młodszym.  

Kryształ: otrzymany Kryształ pozwala na wcześniejszą naukę (o 3 księżyce) poziomów IV, V i 

VI Umiejętności. Kryształu nie trzeba ładować.  

 

  

Ideał  

Smok doszlifował swoje umiejętności do całkowitej perfekcji. Jest mistrzem w swojej 

dziedzinie i budzi podziw u nie jednego smoka.  

Umiejętności i atrybuty dla danej profesji wyszkolone do maksymalnych wartości. Pozostałe 

zaś wyszkolił w dość dobrym stopniu. (Czarodziej I:5,W:4 + MO/MA: 6 i 5, MP:4; Wojownik: 

S/Z: 5,W: 4 + A/O: 6 i 5, Śl: 4; Łowca Z/P: 5 i 4 + Skr/Śl/Kż: 6,5,4; Uzdrowiciel Z/I: 5 i 4 + 

Lecz/MP: 6 i 5, W: 4; reszta umiejętności u każdej profesji na poziomie 2/3*)  

* dopuszczalny brak JEDNEJ podstawowej umiejętności fizycznej (pływanie/lot)  

Kryształ: otrzymany Kryształ pozwala na błyskawiczne odnowienie mocy Atutu i ponowne 

jego użycie, nawet jeżeli nie minął jeszcze narzucony czas oczekiwania. Po użyciu należy 

odczekać 1 księżyc, nim Kryształ będzie mógł zostać ponownie naładowany.  
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Przyjaciel Zwierząt  

Dużo czasu spędzałeś z kompanami twoimi i innych smoków, wspomagając je i nauczając. 

Zarówno one jak i ich właściciele mogą śmiało zwać cię przyjacielem.  

15 zatwierdzonych raportów z przeprowadzonych szkoleń umiejętności kompanów.  

 

 

 

 

Inne  

 

  

Poszukiwacz  

W żyłach ma ogień przygody, a w sercach niedosyt wrażeń. Ten smoki wiele mogłyby 

powiedzieć o swoich zadaniach czy misjach, zleconych przez Przywódcę, a czasem jednego z 

bogów, które to przyszło mu wykonać. I które wykonał oczywiście, zasługując w pełni na ten 

tytuł.  

Zakończone z powodzeniem co najmniej trzy misje.  

 

  

Dyplomata (P)  

Elfy, Niziołki, Krasnoludy, Centaury, Ludzie.. Wiele jest raz rozumnych, poza smoczą. 

Niewielu, naprawdę niewielu może pochwalić się spotkaniem przedstawiciela takiej rasy. 

Zaś jeszcze mniej smoków może powiedzieć o sobie, że zasłużył na ich szacunek - tak jak 

Dyplomata.  

Okazany wyraz szacunku istoty z innej rasy rozumnej.  

Nagroda: Może bez ograniczeń zjawiać się w miejscach gdzie urzędują istoty rozumne, z 

którymi się dogadał. Nie będzie nigdy wypraszany czy niemile widziany.  

 

  

Szczodrobliwy  
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Lekka łapa do kamieni szlachetnych/mięsa/ziół cechuje tych, o czystym sercu, nieskażonym 

popularną wśród smoków chciwością. Ci, którzy bezinteresownie oddają coś dla dobra 

innych są rzadkimi klejnotami smoczej społeczności. Cenieni i szanowani przez Stado, 

nazywani zostają Szczodrobliwymi.  

Oddanie bezinteresownie 20 kamieni szlachetnych/ 80/4 pożywienia / 50 sztuk ziół 

(kamienie/pożywienie/zioła oddawane w formie nagrody/zapłaty za naukę, nakarmienia 

postaci, oddania ziół na leczenie, nie są brane pod uwagę).  

Nagroda: Z własnej woli oddaje swe dobra materialne dzięki czemu jest doceniony przez 

samych bogów. Dzięki ich ochronie smok jest nieco bardziej odporny na skrajne temperatury 

i szaloną pogodę niż zwykły przeciętniak.  

Kryształ: otrzymany Kryształ sprawia, że znajdując kamień szlachetny na 

polowaniu/wyprawie, przez okres jednego księżyca smok otrzymuje drugi kamień 

szlachetny do pary. Po okresie jednego księżyca muszą minąć trzy, nim Kryształ będzie mógł 

zostać ponownie naładowany.  

 

  

Prawdziwy Kryształ  

Smok, który swoim zachowaniem pokazał, iż wie, co to honor i doskonale zna Prawa 

Smoków. Jego serce jest czyste, a zamiary szlachetne. Przyświeca mu jeden cel: służba 

dobru innych. Zasługuje na najwyższy szacunek, gdyż zdobył uznanie bogów i Proroków, 

którzy zdecydowali się mu przyznać ów tytuł.  

Tytuł przyznawany odgórnie.  

Nagroda: Bez znaczenia jest charakter smoka, potrafi on zawsze racjonalnie ocenić sytuację 

i trzeźwo "spojrzeć" na świat. Wyróżnia go chęć niesienia pomocy (w jakikolwiek sposób). 

Jego głównym atutem jest aura, która uspokaja i napawa nadzieją.  

Kryształ: otrzymany Kryształ umożliwia posiadanie kolejnego Kompana (bez względu od 

ilości posiadanych Kompanów dotąd, zaś jeśli smok nie miał jeszcze żadnego Kompana, 

posiadając ten Kryształ, może związać dwóch). Kryształu nie trzeba ładować.  

 

  

Zdobywca  

Nikt nie wykluwa się wielki, bo wielkość jest rzeczą, do której trzeba dążyć. Jest to droga 

długa i pod górę, jak strome zbocze – usłana ostrymi skałami i pełna osuwisk. Ale gdy dotrze 

się na szczyt od Ciebie zależeć będzie, czy pomożesz komuś do siebie dołączyć, czy też 

będziesz jedynie spoglądał obojętnie z góry.  
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Uzyskanie sześciu różnych tytułów.  

 

  

Wędrowiec  

Znane są w smoczym gatunku niespokojne dusze, które nie uznają granic i nie nadają się do 

mieszkania w określonych ramach. Ciekawe świata, natury, często samotniki. Na miano 

Wędrowca zasłużył sobie ten, kto zwiedził więcej niż tylko ziemie swojego Stada. Kto może 

pochwalić się wiedzą o terenach nie zawsze legalnie mu dostępnych.  

Odwiedzenie terenów pozostałych Stad. Zwiedzenie terenów jednego Stada jest równe 20-

krotnemu wkroczeniu na jego teren np. pomagając na polowaniu.  

 

  

Natchniony (P)  

Bogowie są. Czuwają, spoglądają, a czasem nawet schodzą na ziemię. Są też smoki, których 

drogi krzyżują się z boskimi, celowo lub przypadkiem. Natchniony to smok, który nie tylko 

miał okazję odczuć boską obecność - on otrzymał łaskę, która spłynęła z rąk bogów Wolnych 

Stad.  

Błogosławieństwo każdego z bóstw Wolnych Stad.  

 

Kolekcjoner Cudów (P)  

Gorliwy wyznawca smoczych bóstw ma szansę na zdobycie magicznego przedmiotu, 

niosącego w sobie cząstkę boskiej mocy i sprzyjającego mu podczas życiowych prób. Mało 

który smok miał zaszczyt trzymać w łapach, ba!, oglądać te przedmioty.  

Otrzymanie każdego z pięciu rodzajów przedmiotów jednorazowych.  

Kryształ: otrzymany Kryształ chroni przed omdleniem w wyniku ran przez dwie tury. Po 

użyciu należy odczekać 1 księżyc, nim Kryształ będzie mógł zostać ponownie naładowany.  

 

  

Serce Stada (P)  

Tytułem tym zostaje obdarzony smok który ukończył 85 księżyców w swoim stadzie, będąc 

mu wiernym i dbając o jego sprawy.  

85 księżyców - bez zmiany stada, a także aktywność związana z życiem stadnym.  

Nagroda: Przez tyle czasu żył jako wzorowy obywatel stadny, że nawiązał z każdym 

członkiem tak niezwykłą więź, że potrafi wyczuć czy dany smok jest w niebezpieczeństwie i 
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odgadnąć gdzie się w danej chwili znajduje.  

 

Wiążący (P)  

Kompani wśród smoków nie są rzadkością, ale tylko nieliczni zdołali zdobyć towarzysza bez 

opłaty, na własną łapę. Smok należący do tych wyjątków może się szczycić mianem 

Wiążącego.  

Zdobycie kompana poza Leśnym Zakątkiem. (Nie dotyczy nagród)[/color]  

 

 

 

FAQ  

Co można uznać za błogosławieństwo?  

Błogosławieństwem jest odpowiedź boga na modlitwę. Nie musi to być ulepszenie 

Atrybutu, wystarczy, że smok wyraźnie usłyszy słowa danego smoczego bóstwa.  

 

Czy zdobyte na polowaniu mięso przeznaczone na sytość również liczy się do Kolekcjonera?  

Tak. Mięso, kamienie, owoce samodzielnie zdobyte przez postać liczą się do tytułu. Nie liczą 

się natomiast rzeczy darowane przez innego smoka.  

 

Czy przedmioty zdobyte przez wymianę żetonu liczą się tak, jak samodzielnie zdobyte przez 

postać?  

Nie. Niestety mięso, kamienie czy zioła zdobyte w ten sposób nie zostaną zaliczone ani do 

Karty Osiągnięć ani zakwalifikowane do tytułu.  

 

W jaki sposób zostanie mi zaliczone zwiedzenie terenów Stad?  

Zwiedzenie terenów własnego stada jest zaliczane ogólnie. Jeśli chodzi o pozostałe, to 

należy wszystkie nazwane na mapie miejsca odwiedzić w czasie misji, polowania czy 

wyprawy (nie trzeba tego robić w tym samym czasie). Pamiętaj tylko, że wtargnięcie na 

tereny obcego stada może zostać potraktowane jako pretekst do wojny! 

 

ATUTY. 
 

Atut jest dodatkową, wyjątkową cechą, która otwiera przed Tobą nowe możliwości i 

odróżnia Twoją postać na tle innych. Może być to zdolność wrodzona, wytrenowana lub 

nabyta, jednak raz wybrana nie może zostać zmieniona. Atuty pozostają od siebie 

niezależne, posiadanie jednego nie wiąże się z innymi. W przeciwieństwie do umiejętności 
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nie rozwijamy atutów - są one obierane w przełomowych momentach życia naszego smoka, 

podczas osiągania kolejnych progów wiekowych. Stopni jest cztery, podobnie jak i grup 

atutów. Po osiągnięciu określonego wieku smok może wybrać jeden atut z przypisanej 

grupy (wyjątkiem jest grupa IV, z której smok po ukończeniu 65 księżyców może wybrać 

drugi atut). Nie można przejść do atutów z wyższej grupy, nie obierając przedtem atutu z 

poprzednich grup.  

 

* Mechaniczny opis atutu nie musi zostać umieszczony w podpisie gracza.  

 

 

Atuty grupy pierwszej 

 

do obrania kiedy twoja postać ukończy 8-my księżyc życia, jeśli zaczynałeś starszą postacią, 

atut wybierasz po złożeniu Karty Postaci. Ta grupa bonusów ma na celu wspomóc cię w 

początkowych etapach rozwoju twego smoka.  

szczęściarz - fortuna jest Ci wyjątkowo przychylna. Jeśli w walce, polowaniu lub na misji nie 

powiedzie Ci się, możesz oszukać przeznaczenie i zmylić los. Sukces w poczynaniach jest 

wtedy marginalny, może jednak odwrócić Twoje szanse.  

W przypadku akcji rozsądzonej niepowodzeniem (lub akcji utrudnionej) Atut daje 

automatyczny 1 sukces. Do użycia w pojedynczej akcji raz na dwa tygodnie w 

polowaniu/misji/jednym z etapów leczenia lub raz na pojedynek.  

UWAGA! W przypadku walk ze smokami i drapieżnikami, jeden sukces może zmienić ranę 

lekką w ranę ciężką u smoka używającego Szczęściarza, zalecana jest więc konsultacja z 

prowadzącym Mistrzem Gry.  

 

ostry węch/wzrok/słuch - urodziłeś się z wyjątkowo wyostrzonym jednym z podstawowych 

smoczych zmysłów - wzrokiem, słuchem lub węchem. Polegając na nim masz większe 

szanse na sukces.  

Wszystkie testy percepcji na polowaniu oparte na danym zmyśle (węch [zdobycz i 

zioła]/wzrok [kamienie szlachetne] /słuch [zdobycz]) mają dodatkową kość..  

 

boski ulubieniec - częściej niż wszyscy inni masz kontakty ze światem pozaziemskim. 

Bogowie upodobali sobie Ciebie jeszcze przed narodzinami, więc spotkania z duszkami stały 

się elementem codzienności. Dodatkowo zawsze widzisz dusze martwych smoków, nawet 

jeśli one nie życzą sobie być widziane.  

W połowie polowania/misji smok spotyka duszka lub boską manifestację. W przypadku 

polowań łowców/wypraw - raz na 2 tygodnie.  
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urodzony lotnik/biegacz/pływak - od małego ciągnęło cię głównie do jednego tylko 

sposobu lokomocji. Czy to niebo, ziemia czy woda, masz swoją domenę w której jesteś 

panem. Poruszanie się po niej to dla Ciebie igraszki.  

* Smok może uczyć się samodzielnie danej umiejętności (lot/bieg/pływanie) do 4 poziomu.  

 

bogaty z rodu - nie wychowałeś się wśród Wolnych Stad, ale przybyłeś dołączyć do nas jako 

wyrośnięty adept. Po biologicznej rodzinie został Ci niewielki ślad, malutki skarb.  

* Smok otrzymuje jednorazowo 4 dowolne kamienie szlachetne, tylko przy starcie jako 

adept lub starszy adept.  

 

Silny/Zwinny/Wytrwały/Inteligentny/Spostrzegawczy/Atrakcyjny - wyrastając jako pisklę 

wyjątkowo dużo czasu poświęciłeś na zabawach z innymi - szczególnie takich, które 

pozwoliły ci rozwinąć jeden z atrybutów ważnych w życiu starszego smoka. Nim się 

spostrzegłeś te zabawy sprawiły, że w danej dziedzinie uzyskałeś lepsze osiągnięcia, niż 

pozostałe smoki.  

* Jednorazowo +1 do Siły/Zręczności/Wytrzymałości/Inteligencji/Percepcji/Aparycji (należy 

wybrać jeden atrybut) 

 

 

 

Atuty grupy drugiej 

 

do obrania po ukończeniu przez smoka 15-tego księżyca życia, ranga bez znaczenia.  

parzystołuski - z jakichś niezrozumiałych dla śmiertelników powodów w czasie parzystych 

miesięcy czujesz przypływ energii i wigoru i gotów jesteś sięgać po gwiazdy. Niestety, ten 

stan nie trwa wiecznie. Co miesiąc musisz wypoczywać, by odzyskać ów nadsmoczy 

przypływ siły.  

Smok ma -1 do ST przy testach na Siłę oraz Wytrzymałość w czasie parzystych miesięcy. W 

czasie nieparzystych miesięcy ma +1 ST do testów na Siłę oraz Wytrzymałość.  

 

nieparzystołuski - z jakichś niezrozumiałych dla śmiertelników powodów w czasie 

nieparzystych miesięcy czujesz przypływ energii i wigoru i gotów jesteś sięgać po gwiazdy. 

Niestety, ten stan nie trwa wiecznie. Co miesiąc musisz wypoczywać, by odzyskać ów 

nadsmoczy przypływ siły.  

Smok ma -1 do ST przy testach na Siłę oraz Wytrzymałość w czasie nieparzystych miesięcy. 

W czasie parzystych miesięcy ma +1 ST do testów na Siłę oraz Wytrzymałość.  
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oporny magik - maddara w Twoim ciele jest bardzo niestabilna. Nie kontrolujesz jej w pełni, 

gdyż zawsze dryfuje tam, gdzie czuje cudzą maddarę. Powoduje to, że ataki magiczne 

skierowane przeciwko Tobie są mniej skuteczne. Jednak nie masz szans na zostanie magiem 

lub uzdrowicielem.  

Kiedy smok jest atakowany magią, atakujący ma dodatkowe +1 do ST. Atut uniemożliwia 

zostanie magiem i uzdrowicielem.  

 

niezdarny wojownik - masz twardą łuskę i zbite mięśnie. Nie jesteś przez to najlepszy w 

walce, brak Ci refleksu, zwinności i płynności ruchów. Nigdy nie będziesz łowcą ani 

wojownikiem, jednak łatwiej ci przyjąć atak fizyczny.  

Kiedy smok jest atakowany fizycznie, atakujący ma dodatkowe +1 do ST. Atut uniemożliwia 

zostanie wojownikiem i łowcą.  

 

kruszyna - już od małego byłeś drobnej budowy, ale dopiero gdy wyrosłeś widać efekty. 

Okazuje się, że Twój organizm potrzebuje mniej jedzenia niż przeciętny smok.  

Smok uzyskuje status sytość po zjedzeniu 3 jednostek mięsa zamiast 4. Polowanie jednak 

trwa normalnie, do zdobycia 4 jednostek mięsa.  

 

chytry przeciwnik - potrafisz na swoją korzyść obrócić ruch twojego przeciwnika podczas 

walki, w ten sposób zdobywając nad nim nieznaczną przewagę.  

W czasie pojedynku/misji/raz na dwa tygodnie w polowaniu/wyprawie smok może utrudnić 

akcję swojego przeciwnika, który ma dodatkowe +1 do ST.  

 

pamięć przodka - nie wiesz skąd, ale wiesz niektóre rzeczy. Kojarzysz walki, których nigdy 

nie stoczyłeś. Znasz słabe punkty swoich przeciwników.  

Smok zna słabe punkty drapieżników, przez co ma -1 do ST do Ataków/Obron podczas walki 

z nimi (nie działa na Arenie). 

 

 

 

Atuty grupy trzeciej 

 

do obrania po ukończeniu przez postać 30-tego księżyca życia, jeśli postać ma już rangę 

dorosłego smoka.  

Wojownik:  
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czempion - wybrałeś Kammanora na swojego patrona, otrzymałeś zarazem jego 

błogosławieństwo. Potrafisz dostrzec okazję do ataku i od razu z niej skorzystać.  

Raz na walkę smok ma 1 dodatkowy sukces do ataku fizycznego. Dodatkowo raz na miesiąc 

podczas modlitwy w świątyni otrzymuje dar od swojego patrona.  

 

tancerz - Nenya czuwa nad Tobą w każdej walce, gotowa w chwili kryzysu zesłać swoją 

łaskę. To dzięki niej refleks nie raz uratował Cię przed zranieniem.  

Raz na walkę smok ma 1 dodatkowy sukces do obrony fizycznej. Dodatkowo raz na miesiąc 

podczas modlitwy w świątyni otrzymuje dar od swojego patrona.  

 

nieugięty - Ateral patrzy na ciebie przychylnie, dzięki czemu potrafisz pokonać ból i zadać 

przeciwnikowi ostateczny cios nawet jeśli wszystko wygląda na stracone.  

Pod koniec walki, jeśli smok mdleje z powodu otrzymanych ran, może zadać swojemu 

przeciwnikowi cios, przed którym obrona jest niemożliwa. Dodatkowo raz na miesiąc 

podczas modlitwy w świątyni otrzymuje dar od swojego patrona.  

 

twardy jak diament - Twe oddanie Immanorowi sprawia, iż bóg ten wspomaga Cię swą 

mocą podczas walk, nie pozwalając ci stracić przytomności w wyniku niezagrażających życiu 

ran.  

Smok ma -1 ST do testów na Wytrzymałość w czasie walki z innymi smokami, jednak co 

miesiąc musi ofiarować swemu patronowi kamień szlachetny w czasie modlitwy w świątyni. 

 

 

Czarodziej :  

mistyk - wsparcie, jakiego użycza Ci Naranlea to podwójny atak magiczny w walce. Jest to 

jednak nadwyrężanie rezerw maddary, więc użyć możesz go tylko raz.  

Raz na walkę smok ma 1 dodatkowy sukces do ataku magicznego. Dodatkowo raz na 

miesiąc podczas modlitwy w świątyni otrzymuje dar od swojego patrona.  

 

obrońca - woląc grać defensywnie zdałeś się na pomoc Valanyana. Osłabia on atak 

przeciwnika, dzięki czemu jest dla ciebie łatwiejszy do zatrzymania. Zrobi to dla Ciebie 

jednak tylko raz.  

Raz na walkę smok ma 1 dodatkowy sukces do obrony magicznej. Dodatkowo raz na 

miesiąc podczas modlitwy w świątyni otrzymuje dar od swojego patrona.  

 

nieugięty - Ateral patrzy na ciebie przychylnie, dzięki czemu potrafisz pokonać ból i zadać 

przeciwnikowi ostateczny cios nawet jeśli wszystko wygląda na stracone.  
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Pod koniec walki, jeśli smok mdleje z powodu otrzymanych ran, może zadać swojemu 

przeciwnikowi cios, przed którym obrona jest niemożliwa. Dodatkowo raz na miesiąc 

podczas modlitwy w świątyni otrzymuje dar od swojego patrona.  

 

twardy jak diament - Twe oddanie Immanorowi sprawia, iż bóg ten wspomaga Cię swą 

mocą podczas walk, nie pozwalając ci stracić przytomności w wyniku niezagrażających życiu 

ran.  

Smok ma -1 ST do testów na Wytrzymałość w czasie walki z innymi smokami, jednak co 

miesiąc musi ofiarować swemu patronowi kamień szlachetny w czasie modlitwy w świątyni. 

 

 

Uzdrowiciel :  

konsyliarz - znasz się na ziołach jak nikt, a dzięki łasce Erycala leczenie z pomocą 

medykamentów jest dziecinną igraszką.  

Smok lecząc z pomocą co najmniej minimalnej ilości ziół ma -1 ST przy etapie magicznym 

leczenia ran.  

 

skupiony - Twe zręczne łapy nie mają sobie równych w pewności i stabilności podczas 

nakładania opatrunków na rany, a to wszystko dzięki łasce Valanyana.  

Smok lecząc z maksymalną ilością ziół ma -1 ST do pierwszego etapu leczenia ran.  

 

niesprawiedliwy - zgodnie z wyborem Twoim patronem zostaje Viliar. Uczy cię on jak 

używać sekretów magii uzdrowicielskiej w sposób, który rozproszy twojego przeciwnika i da 

ci nad nim przewagę.  

Jeśli Uzdrowiciel ma kontakt fizyczny z ofiarą w momencie wykorzystywania atutu, 

rozprasza go na jedną turę i raz na walkę może go zaatakować bazując na Magii Precyzyjnej 

i Inteligencji. Dodatkowo raz na miesiąc podczas modlitwy w świątyni otrzymuje dar od 

swojego patrona.  

 

zielarz - jesteś typem samotnika i zamiast leczyć, chętniej spędzałbyś czas poszukując ziół. 

Za patrona obrałeś Lahae, która wspomaga cię w twoich staraniach.  

Raz na tydzień Uzdrowiciel napotyka na swej drodze poszukiwane przez siebie dorodne 

zioło. Dodatkowo raz na miesiąc podczas modlitwy w świątyni otrzymuje dar od swojego 

patrona. 



177 
 

 

 

Łowca :  

tropiciel - Twoje poczynania jako łowcy zostały docenione przez Thahara. Stając się twoim 

patronem zsyła Ci łowną zwierzynę częściej niż innym smokom.  

Raz na dwa tygodnie smok znajduje na polowaniu zwierzę dające 4/4 mięsa, niezależnie od 

tego czy go szuka. Dodatkowo raz na miesiąc podczas modlitwy w świątyni otrzymuje dar 

od swojego patrona.  

 

poszukiwacz - kapryśny Katamu wyraźnie cię polubił i pomaga Ci na polowaniach. Co 

pewien czas zsyła pod Twoje łapy szczyptę swojego bogactwa.  

Raz na dwa tygodnie smok znajduje na polowaniu klejnot, niezależnie od tego czy go szuka. 

Dodatkowo raz na miesiąc podczas modlitwy w świątyni otrzymuje dar od swojego 

patrona.  

 

lekkostopy - wybrałeś na swoją patronkę Nenyę, zatem potrafisz się podkradać do 

zwierzyny z iście boską zręcznością.  

Smok ma -1 do ST przy testach na podkradanie się do zwierzyny łownej.  

 

opiekun - więź łącząca cię z twoim kompanem wzmacnia zarówno ciebie, jak i twojego 

partnera. Kompanowi lepiej idzie wykonywanie Twoich poleceń, a razem cieszycie się 

przyjaźnią Uessasa.  

Smok ma -1 ST przy testach dla swojego kompana. 

 

 

 

Atuty grupy czwartej 

 

pierwszy do obrania po osiągnięciu wieku 45 księżyców, drugi do obrania po osiągnięciu 

wieku 65 księżyców.  

poświęcenie - potrafisz znieść ból, byle tylko dosięgnąć przeciwnika. Jesteś tak zawzięty, że 

niewielkie rany nie robią na Tobie wrażenia, póki tylko masz możliwość chociażby odrobinę 

zwiększyć swoje szanse w ataku.  

Raz na atak smok może dodać jeden sukces kosztem rany lekkiej. Musi jednak określić 

użycie atutu przed atakiem.  

 

odporny na oddech - po księżycach ćwiczeń zorientowałeś się, że rany zadane ci smoczym 
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oddechem mają znacznie słabsze skutki niż jest to w przypadku innych smoków.  

Przy rzutach na skuteczność ataków od smoczego oddechu przeciwnika odejmuje się jeden 

sukces.  

 

przyjaciel natury - od zawsze dobrze czułeś się w otoczeniu drzew i zwierząt. Wykazujesz 

szczególny talent w kierunku kamuflowania się i w manipulowaniu korzeniami.  

Smok ma -1 do ST przy testach na kamuflaż i ataki magiczne polegające na unieruchomieniu 

przeciwnika przez oplątanie.  

 

empatia - żyjąc długi czas nauczyłeś się współgrać z otaczającym światem. Potrafisz nakłonić 

drapieżnika by dał ci spokój, również łatwiej znajdujesz zwierzęcych kompanów. Jeśli bardzo 

się postarasz, umiesz nawet zbliżyć się do sarny, nie wzbudzając u niej podejrzeń.  

Przy testach mediacji na zwierzętach -2 ST. Przy nakładaniu kompanowi więzi -1 ST.  

 

furia niebios - smok potrafi zwrócić na siebie uwagę sprzyjających mu bogów w czasie 

walki, którzy to zsyłają swój gniew na jego przeciwnika poprzez siły natury.  

Przeciwnik smoka zostaje zraniony raną lekką przez jeden z naturalnych czynników (np. 

piorun). Można użyć raz na walkę/bitwę/polowanie (co 2 tygodnie w przypadku łowcy i 

uzdrowiciela na wyprawie).  

 

regeneracja - Twoje ciało poprzez długie księżyce niespokojnego życia nabyło niezwykłych 

umiejętności regeneracji pomniejszych ran. Wystarczy ci dzień odpoczynku by poradzić 

sobie samemu z lekkim obrażeniem.  

Po 24 godzinach od walki smok samoistnie leczy jedną ranę lekką.  

 

magiczny śpiew - bogowie w swojej łaskawości obdarzyli cię nadzwyczaj pięknym głosem o 

cudownej mocy. Podczas walki lub misji przeciwnik, słysząc twój śpiew, znieruchomieje na 

krótką chwilę zahipnotyzowany.  

Jeśli smok zanuci podczas swojej akcji, jego przeciwnik gubi swoją turę (nie może obronić 

się przed atakiem nucącego lub nie przeprowadza swojego ataku). Do użycia raz na 

pojedynek/misję/polowanie/co dwa tygodnie w wyprawie lub polowaniu łowcy.  

Warunek: Aparycja smoka na poziomie 3.  

 

nieulękły - sama twoja postawa sprawia, że twój przeciwnik zwleka ze swoim atakiem, 

dzięki czemu możesz uprzedzić jego ruch.  

Bez znaczenia czy smok wyzwał na pojedynek czy został zaskoczony przez drapieżnika na 

polowaniu, to do niego należy pierwszy ruch.  
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utalentowany - od zawsze byłeś utalentowanym uczniem, aż nadszedł dzień, kiedy to 

mogłeś prześcignąć nawet swojego mistrza.  

* Smok może wyuczyć się dwóch umiejętności na poziom 6, ale wtedy nie może mieć żadnej 

na poziomie 5 i tylko jedną na poziomie 4. Atut nie ma wpływu na niższe poziomy U.  

Niemożliwe do wybrania wraz z Uzdolnionym.  

 

uzdolniony - potencjał kryjący się w twym ciele przewyższa ten, który posiadają inne smoki.  

* Smok może osiągnąć poziom 5 dwóch Atrybutów, nie może jednak mieć żadnego A na 

poziomie 4 i jedynie dwa A na poziomie 3.  

Niemożliwe do wybrania wraz z Utalentowanym.  

 

wybraniec bogów - twoja niezachwiana wiara sprawia, że bogowie czuwają nad tobą dniem 

i nocą, chroniąc cię od krzywdy i pomagając, kiedy tego potrzebujesz.  

Smok ma dodatkowy 1 sukces przy rzutach na dowolnie wybraną przez siebie akcję raz na 

pojedynek, misję czy polowanie (w polowaniu łowcy raz na dwa tygodnie, uzdrowiciel może 

używać tego atutu raz na tydzień bez względu na miejsce w fabule, atut tyczy się wtedy obu 

etapów leczenia).  

 

zdrów jak ryba - przez długie księżyce wyrobiłeś w sobie niezwykłą odporność na większość 

spotykanych chorób. Zdawać by się mogło, że nie istnieje nic, z czym nie poradziłby sobie 

twój organizm.  

Szansa na wystąpienie chorób i powikłań spada. O pojawieniu się ich świadczy tylko wynik 9 

z rzutu k10.  

 

znawca terenów - po wielu księżycach polowań i gruntownym przeszukiwaniu ziem 

swojego stada nauczyłeś się ich niemal na pamięć, dzięki czemu wiesz, gdzie znaleźć 

najlepszą zdobycz, największe kamienie czy najzdrowsze zioła.  

Raz na dwa tygodnie smok napotyka na polowaniu/wyprawie dodatkową zdobycz (dającą 

4/4 mięsa), kamień czy dorodne zioło (w zależności od tego czego akurat szukał).  

 

ostateczny cios - kiedy wszystko wygląda na stracone, możesz przywołać ukryte zapasy siły i 

spróbować pokonać swojego przeciwnika zanim będzie za późno.  

Raz na walkę/polowanie smok ma -1 ST do akcji oraz +1 do Atrybutu najbardziej 

rozwiniętego. Atutu tego można użyć dopiero, kiedy smok ma co najmniej jedną ranę 

ciężką. Po wykorzystaniu tego atutu smok mdleje bez względu na skutki swoich akcji.  
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Jeśli atut, który wybierasz będzie miał znaczenie przy składaniu raportów (urodzony lotnik, 

kruszyna) to w danym raporcie zaznacz, z jakiego atutu wynika zdobycie umiejętności lub 

przedmiotu.  

 

* Mechaniczny opis atutu nie musi zostać umieszczony w podpisie gracza. 

 

Kompani 
 

Przeszłość. 

 

Kiedyś, dawno temu, w czasach świetności Wolnych Stad zdarzało się, że smoki związywały 

się ze zwierzętami. Więź ta miała swoje źródło w mocy magicznej i dawała dużo radości 

zarówno zwierzętom, jak i ich smoczym panom.  

Niestety w skutek wielu dramatycznych wydarzeń w życiu smoków umiejętność ta została 

najpierw zepchnięta na dalszy plan, a potem zupełnie zapomniana. I tak mijały księżyce, a 

Wolne Stada coraz bardziej skupiały się na innych rzeczach.  

Jednak dzięki Złowróżbnemu Szeptowi, która znalazła wilka i postanowiła, wbrew 

rozsądkowi, zaopiekować się nim i go wychować, umiejętność ta wróciła do łask!  

 

 

Co to jest więź? 

 

Więzią nazywamy potocznie połączenie powstające między umysłem smoka a umysłem 

jego zwierzęcia. Połączenie to umożliwia wymianę myśli, emocji, a także rozkazów czy mocy 

między połączonymi stworzeniami.  

Poprawnie założonej więzi nie trzeba odnawiać ani pilnować, będzie trwała aż do śmierci 

jednego z partnerów. Umożliwia ona też porozumiewanie się na większe odległości, co w 

przypadku zwykłej telepatii nie jest możliwe.  

Inną z interesujących właściwości więzi jest przedłużanie życia zwierzęciu. Większość 

zwierząt żyje znacznie krócej niż smok - więź pozwala partnerom dożyć starości bardziej 

długowiecznego z dwójki.  
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Komu można założyć więź? 

 

Więź można założyć tylko zwierzęciu obcego gatunku. Oznacza to, że niemożliwym jest 

wytworzenie magicznego połączenia między dwoma smokami ani, na przykład, dwoma 

cieniami.  

Niezwykle ważnym jest aby zwierzę, któremu pragniemy założyć więź, było jak najmłodsze. 

W ten sposób będzie mu się dużo łatwiej przyzwyczaić do nowej sytuacji i zwiększy się 

prawdopodobieństwo, że przeżyje okres przystosowawczy.  

 

 

 

Mechanika 

 

 

Wymagania ogólne  

Atrybuty: brak wymagań ogólnych  

Umiejętności: Magia Precyzyjna na poziomie 2 lub wyższym  

Wiek: 15 księżyców lub więcej  

Inne: może polować  

 

Zdobycie zwierzęcia: zdobyć zwierzę można na dwa sposoby. Pierwszy to kupienie go i 

założenie mu więzi pod okiem Nauczyciela  

Drugi to przypadkowe natknięcie się na zwierzę w czasie polowania oraz próba nałożenia 

mu więzi - może grozić niepowodzeniem (ponieważ w tym wypadku MG rzuca na 

powodzenia jak w przypadku każdej innej akcji).  

Po zdobyciu Zwierzęcia smok przechodzi misję, w której zacieśnia więzi między sobą a 

swoim zwierzęciem, uczy się nim opiekować oraz wychowuje je.  

 

UWAGA! Niektóre zwierzęta mają wymagania indywidualne, które smok musi spełnić żeby 

je oswoić.  

Podstawowe umiejętności fizyczne (Bieg Skoki, Pływanie, Lot) są automatycznie 

odblokowane u każdego zwierzęcia mogącego je wykonywać.  

 

 

Karmienie każdego zwierzęcia pochłania 2/4 pożywienia. Jeśli zwierzę jest roślinożerne, 

karmi się je owocami bądź prosi Uzdrowiciela swojego stada o pożywienie (1/4 pożywienia 

dla zwierzęcia to 5 sztuk ziół).  
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Zwierzę musi być karmione raz na 28 dni - data ostatniego karmienia zwierzęcia zostanie 

odnotowana w Karcie Zwierzęcia. Przez dwa tygodnie od daty nakarmienia ma sytość, a 

później przez kolejne dwa tygodnie głód. W przypadku kompanów, jeśli po 28 dniach od 

poprzedniego karmienia kompan nie zostanie nakarmiony, umiera  

Jeśli tak się zdarzy, że smok Kompana został wyeliminowany z polowania/wyprawy, jego 

Kompan może wyruszyć samotnie. Limit upolowanego pożywienia wynosi wtedy 2/4 

mięsa/owoców, zaś wyprawa/polowanie odbywa się w temacie należącym do właściciela 

Kompana. Polowanie to odbywa się na takich samych zasadach, jak smocze - a więc tylko 

wtedy, kiedy Kompan jest głodny (ranga smoka nie ma tu znaczenia) i jeśli Kompan posiada 

podstawowe umiejętności pozwalające na polowanie (Atak/MA, Obrona/MO, Skradanie, 

Śledzenie). Polowanie trwa do momentu nakarmienia Kompana (a więc, od zyskania przez 

kompana statusu "głodny", nie dłużej niż dwa tygodnie!!  

 

 

 

Lista zwierząt:  

- bazyliszek;  

- cień;  

- demon;  

- feniks;  

- gryf;  

- hipogryf;  

- jednorożec;  

- kelpie;  

- kotołak;  

- kruk;  

- lis;  

- mantykora;  

- niedźwiedź;  

- orzeł;  

- pegaz;  

- puma;  

- ryś;  

- salamandra ;  

- sokół;  

- sowa;  

- wilk;  
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- żbik;  

- żywiołak.  

 

 

Szczegółowe opisy zwierząt 

 

 

~ Bazyliszek  

Wygląd: Wygląd tych stworzeń jest dosyć podobny do wyglądu smoków; długie szyje, ostre 

szpony, masywne łapy i potężne ogony, a przede wszystkim zawsze zielone łuski, które 

chronią bazyliszka przed atakami. Różnicą pomiędzy wyglądem smoków a bazyliszkiem jest 

mianowicie to, że bazyliszki nie mają skrzydeł, kolców na grzbiecie ani rogów. W dodatku 

zieją kwasem, a nie ogniem czy lodem.  

Początkowe Atrybuty: S: 2| W: 2| Z: 1| I: 0| P: 1| A: 0  

Początkowe Umiejętności: A,O,Skr: 1  

Koszt: 4 kamienie szlachetne  

Styl Walki: bazyliszek walczy przede wszystkim uzbrojonymi w pazury łapami oraz zębami. 

Jego ugryzienia nie są jadowite. Może ziać kwasem.  

Uwagi: Nie może stosować magii ani uczyć się jej stosowania.  

 

 

~ Cień  

Wygląd: Istota, którą ciężko jest jednoznacznie opisać. Cienie to stworzenia nie 

posiadającego jakiegoś charakterystycznego kształtu, lecz wyglądają jak kłąb szarawej bądź 

czarnej mgiełki. Są to doskonali magowie, całkowicie odporni na ataki fizyczne i ziejące oraz 

częściowo na ataki magiczne. Z pomocą magii potrafią latać.  

Początkowe Atrybuty: S: 0| W: 1| Z: 1| I: 2| P: 1| A: 0  

Początkowe Umiejętności: Skr,MA,MO,MP: 1  

Koszt: 6 kamieni szlachetnych  

Styl Walki: walczy przede wszystkim atakami magicznymi.  

Uwagi: nie posiada cielesnej postaci, jest niewrażliwy na wszystkie ataki fizyczne.  

 

 

~ Demon  

Wygląd: Mają potężne skrzydła, nie służą one jednak do latania, tylko do atakowania. 

Trójkątne łby, często przyozdobione rogami i wyrostkami kostnymi, przypominają nieco 

smocze, tyle że w przypadku demonów są wyraźnie spłaszczone. Porusza się na czterech 
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łapach, jednak w czasie szybkiego biegu biega tylko na tylnych. W przeciwieństwie do 

bazyliszków, demony nie mają łusek, ale ich skóra jest taka gruba, że obywają się bez nich. 

Zazwyczaj są koloru czerwonego, lecz zdarzają się też osobniki czarne. Ich oczy, na ogół 

barwy czerwonej lub pomarańczowej, świecą w ciemności.  

Początkowe Atrybuty: S: 2| W: 2| Z: 1| I: 1| P: 1| A: 0  

Początkowe Umiejętności: A,O,MA,MO: 1  

Koszt:6 kamieni szlachetnych  

Styl Walki: walczy bardzo brutalnie, stosując metody zarówno fizyczne jak i magiczne.  

Uwagi: nie może latać  

 

 

~ Feniks  

Wygląd: Duży, podobny do orła ptak, którego pióra zdają się nieustannie płonąć. Występują 

różne odmiany zabarwienia płomieni, od czerwonych poprzez złote po niebieskie. Dziób ma 

zazwyczaj prosty, ostro zakończony, a jego ciemne, najczęściej czarne ślepia wyróżniają się 

na tle trawionego wiecznym ogniem ciała drapieżnika.  

Początkowe Atrybuty: S: 0| W: 1| Z: 2| I: 2| P: 1| A: 1  

Początkowe Umiejętności: A, O, MA : 1  

Koszt: 6 kamieni szlachetnych  

Styl Walki: Wzbija się w niebo by spaść na wroga, używa w walce szponów, dzioba i magii. 

Czasami celowo zahacza o wroga skrzydłem, by spowodować zapłon.  

Uwagi: Może się uczyć magii ataku i precyzyjnej, lecz nie obronnej; może latać  

 

 

~ Gryf  

Wygląd: muskularne stworzenie o łbie i skrzydłach orła, a tułowiu lwa. Zazwyczaj ich maść 

jest jednolita i najczęściej są to barwy od bieli, przez piaskową żółć, aż po czerń (najrzadsze). 

Dzięki potężnym skrzydłom na ogół bez trudu unoszą się w powietrze. Potrafią stosować 

magię, ale po długim treningu i nie podczas walki.  

Początkowe Atrybuty: S: 1| W: 1| Z: 2| I: 0| P: 1| A: 1  

Początkowe Umiejętności: A,O,Skr: 1  

Koszt: 4 kamienie szlachetne  

Styl Walki: walczy przede wszystkim pazurami i dziobem, wspomagając się w ataku lotem 

nurkowym.  

Uwagi: może latać; może się nauczyć MP, jednak uprzednio należy nauczyć go I. Nie może 

stosować MO ani MA.  
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~ Hipogryf  

Wygląd: dosyć podobny do gryfa, gdyż łeb, skrzydła a także przednie łapy przypominają te 

należące do orła. Tułów jednak jest łudząco podobny do końskiego. Na ogół mają ciemne 

maści, najczęściej spotykane ubarwienie to szarość. W przeciwieństwie do gryfów są to 

łagodne stworzenia miłujące spokój.  

Początkowe Atrybuty: S: 1| W: 1| Z: 2| I: 0| P: 1| A: 0  

Początkowe Umiejętności: A,O,Skr: 1  

Koszt: 4 kamienie szlachetne  

Styl Walki: tratuje przeciwnika, atakuje go z wysokości, rzadko walczy dziobem, częściej 

kopie.  

Uwagi: umie latać; nie może stosować magii.  

 

 

~ Jednorożec  

Wygląd: Jednorożce z wyglądu przypominają konie, ale są nieco mniejsze i bardziej dzikie. 

Ich sierść jest tylko i wyłącznie koloru białego, tak samo jak ich róg i grzywa. Mocne kopyta i 

długie nogi umożliwiają tym zwierzętom osiąganie dużych prędkości podczas biegu.  

Początkowe Atrybuty: S: 1| W: 1| Z: 2| I: 1| P: 1| A: 0  

Początkowe Umiejętności: A,O,Skr,MP: 1  

Koszt: 6 kamieni szlachetnych  

Styl Walki: atakuje przeciwnika szarżą, tratuje, kopie, przekłuwa ostrym rogiem. Może 

bronić się za pomocą magii.  

Uwagi: może stosować MO, nie może używać MA.  

 

 

~ Kelpie  

Wygląd: Zazwyczaj ujawnia się jako czarny koń z rogiem na czole, takim samym, jaki ma 

jednorożec. Niektórzy uważają właśnie, że to jest jednorożec i często ją atakują z właśnie 

taką myślą. Kelpie w obronie własnej potrafi nieznacznie zmienić swój wygląd - kopyta 

zamieniają się w łapy posiadające długie pazury, a w pysku pojawia się wiele ostrych i 

piekielnie niebezpiecznych zębów.  

Początkowe Atrybuty: S: 0| W: 1| Z: 2| I: 2| P: 1| A: 0  

Początkowe Umiejętności: A,O,MA,MO: 1  

Koszt: 5 kamieni szlachetnych  

Styl Walki: walczy pazurami, kopytami, ostrymi zębami.  

Uwagi: może stosować magię.  
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~ Kotołak  

Wygląd: bardzo duży przedstawiciel kotowatych o mocnej budowie ciała. Pokrywa go 

krótkie, gęste futro. Nie ma dokładnie określonego umaszczenia, jednak najczęściej spotyka 

się osobniki o płowym, cętkowanym futrze.  

Początkowe Atrybuty: S: 1| W: 1| Z: 2| I: 2| P: 1| A: 0  

Początkowe Umiejętności: A,O,MA: 1  

Koszt: 6 kamieni szlachetnych  

Styl Walki: walczy pazurami, kłami, czasem używa magii.  

Uwagi: agresywny i niezwykle uparty, może być oswojony tylko przez smoka posiadającego 

co najmniej 25 księżyców; może stosować jedynie Magię Ataku.  

 

 

~ Kruk  

Wygląd: czarny jak noc ptak o dość ponurym głosie. Mówi się, że zwiastuje śmierć. Jego 

potężny dziób może bez trudu przebić smoczą skórę. Ptaki te cechuje niezwykła wręcz 

inteligencja i pamięć, są też niezwykle dobre w wypatrywaniu błyskotek  

Początkowe Atrybuty: S: 0| W: 1| Z: 2| I: 1| P: 1| A: 0  

Początkowe Umiejętności: A,O: 1  

Koszt: 3 kamienie szlachetne  

Styl Walki: przede wszystkim atakuje ostrym i mocnym dziobem.  

Uwagi: nie może stosować magii, może nauczyć się mowy po osiągnięciu poziomu I: 3.  

 

 

~ Lis  

Wygląd: Piękne zwierzę z gatunku psowatych o zwinnym smukłym ciele i rudawym futrze, 

ciemniejszym na łapach i w okolicach pyska, zaś na podbrzuszu przechodzącym w biel. 

Posiada długą puszystą kitę oraz czarne końcówki uszu i ogona.  

Początkowe Atrybuty: S: 0| W: 1| Z: 2| I: 0| P: 1| A: 1  

Początkowe Umiejętności: A,Skr,Śl: 1  

Koszt: 3 kamienie szlachetne  

Styl Walki: polega głównie na swoich pazurach, niezwykle rzadko na ostrych kłach.  

Uwagi: nie może stosować magii.  
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~ Mantykora  

Wygląd: Generalnie wygląda jak lew, różnicą są duże, jakby nietoperze skrzydła oraz 

jadowity, skorpioni ogon. Ze względu na płeć można wyróżnić większe samce z bujnymi, 

ciemnymi grzywami oraz mniejsze, lecz zwinniejsze samice. Generalnie mają żółtą bądź 

lekko pomarańczową sierść.  

Początkowe Atrybuty: S: 1| W: 2| Z: 1| I: 1| P: 1| A: 1  

Początkowe Umiejętności: A,O: 1  

Koszt: 6 kamieni szlachetnych  

Styl Walki: atakują pazurami i kłami, w ostateczności mogą użyć jadowitego kolca na 

ogonie.  

Uwagi: niezwykle agresywna, może być oswojona tylko przez smoka posiadającego co 

najmniej 25 księżyców; może nauczyć się korzystać jedynie z Magii Ataku  

 

 

 

~ Niedźwiedź  

Wygląd: są bardzo inteligentne i można to często odczytać w ich ślepiach, które zazwyczaj 

ostrzegają przed atakiem. O maści niedźwiedzi można powiedzieć tyle, że spotyka się 

osobniki o brązowym futrze. Niekiedy też rzadkie - czarne. Na ogół osobniki tego gatunku są 

potężnie zbudowane.  

Początkowe Atrybuty: S: 2| W: 1| Z: 1| I: 0| P: 1| A: 0  

Początkowe Umiejętności: A,O,Skr: 1  

Koszt: 3 kamienie szlachetne  

Styl Walki: kładzie nacisk na siłę, pragnąc szybko pokonać przeciwnika.  

Uwagi: nie może stosować magii.  

 

 

~ Orzeł  

Wygląd: bardzo duży ptak o smukłej, umięśnionej sylwetce. Całe jego ciało pokrywają pióra 

w odcieniach brązu. Posiada żółto-czarny dziób. Samice tych ptaków są większe od 

samców.  

Początkowe Atrybuty: S: 2| W: 2| Z: 1| I: 0| P: 1| A: 1  

Początkowe Umiejętności: A,O: 1  

Koszt: 4 kamienie szlachetne  

Styl Walki: atakuje z powietrza, pikując na ofiarę. Do walki używa szponów i ostrego dzioba.  

Uwagi: nie może stosować magii; lata.  
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~ Pegaz  

Wygląd: najprościej rzecz ujmując jest to uskrzydlony koń. Na ogół mają jasne maści - 

najczęściej spotykana jest piaskowa barwa. Są bardzo inteligentne, spokojne, ale potrafią 

być też śmiertelnie niebezpieczne.  

Początkowe Atrybuty: S: 1| W: 1| Z: 2| I: 0| P: 1| A: 2  

Początkowe Umiejętności: A,O,Skr: 1  

Koszt: 5 kamieni szlachetnych  

Styl Walki: tratuje przeciwnika, wykonuje też ataki z powietrza.  

Uwagi: może nauczyć się stosowania magii.  

 

 

~ Puma  

Wygląd: smukły, stosunkowo duży kot. Futro ma zwykle barwy piasku i wielkie, bystre oczy. 

Ma silne, muskularne łapy, a także groźne zęby i pazury, których nie zawaha się użyć w razie 

niebezpieczeństwa.  

Początkowe Atrybuty: S: 1| W: 1| Z: 2| I: 0| P: 2| A: 1  

Początkowe Umiejętności: A,O,Skr: 1  

Koszt: 4 kamienie szlachetne  

Styl Walki: przede wszystkim ataki z zaskoczenia, walczy pazurami i zębami.  

Uwagi: nie może stosować magii.  

 

 

~ Ryś  

Wygląd: cętkowany kot o jasnobrązowej, niekiedy rudawej sierści. Ma krótki ogon i uszy 

zakończone charakterystycznymi pędzelkami. Stosunkowo mniejszy i słabszy od pumy. 

Potrafi wytrzymywać bardzo niskie temperatury.  

Początkowe Atrybuty: S: 1| W: 1| Z: 2| I: 1| P: 1| A: 1  

Początkowe Umiejętności: A,O,Kż: 1  

Koszt: 4 kamienie szlachetne  

Styl Walki: skacze na ofiarę z wysokości, gryzie i drapie.  

Uwagi: nie może stosować magii, widzi w ciemności.  

 

 

~ Salamandra  

Wygląd: Ogniste salamandry mają czerwony kolor łuski, lodowe - biały. Mają dwie krótkie 

łapy i obślizgły łeb bez rogów, uszów i nozdrzy. Zamiast kończyn dolnych, mają długi ogon, 
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który służy im jako środek lokomocji. Ciężko im się poruszać po ściółce leśnej i górskich 

terenach.  

Początkowe Atrybuty: S: 2| W: 2| Z: 1| I: 0| P: 1| A: 0  

Początkowe Umiejętności: A,O,Skr: 1  

Koszt: 4 kamienie szlachetne  

Styl Walki: przede wszystkim gryzie, próbuje oplątać przeciwnika ogonem i unieruchomić.  

Uwagi: ich ugryzienia są jadowite; nie może stosować magii.  

 

 

~ Sokół  

Wygląd: ptak drapieżny o charakterystycznym, ostro zakrzywionym dziobie. Ma smukłe 

kształty, osiąga niesamowite szybkości podczas lotu i nie straszne są mu duże wysokości. 

Niezwykle bystre oczy pozwalają wypatrzyć interesujące rzeczy nawet z dużej odległości.  

Początkowe Atrybuty: S: 1| W: 1| Z: 2| I: 0| P: 1| A: 1  

Początkowe Umiejętności: A,O: 1  

Koszt: 3 kamienie szlachetne  

Styl Walki: lot nurkowy, atakuje przede wszystkim oczy przeciwnika, walczy pazurami i 

dziobem.  

Uwagi: może latać, nie może stosować magii.  

 

 

~ Sowa  

Wygląd: Upierzenie miękkie, puszyste, pokryte skomplikowanym wzorem maskującym. 

Duże oczy, skierowane do przodu, wraz z krótkim, hakowatym dziobem są otoczone koliście 

tzw. szlarą. Nogi mocne, o silnych palcach zaopatrzonych w ostre szpony. Sowy 

charakteryzują się niemal bezszelestnym lotem dzięki miękkiemu meszkowi na lotkach i 

zaokrąglonym skrzydłom. Mają doskonały wzrok i słuch. Specjalna budowa uszu i ich 

asymetryczne rozmieszczenie, w połączeniu z nieprawdopodobną zdolnością obrotu głowy 

do 270°, pozwalają na bezbłędne lokalizowanie ofiar w nocy.  

Początkowe Atrybuty: S: 0| W: 1| Z: 2| I: 1| P: 2| A: 1  

Początkowe umiejętności: A, O, Skr, Kż: 1  

Koszt: 4 kamienie szlachetne  

Styl walki: Atakuje pod osłoną nocy. Z lotu, zadaje ciosy pazurami.  

Uwagi: Potrafi widzieć w ciemności, może latać, nie może używać magii.  
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~ Wilk  

Wygląd: smukłe, długonogie zwierzę o maści przede wszystkim szarej (różne odmiany tego 

koloru). Ma długi, wąski pysk i inteligentne ślepia.  

Początkowe Atrybuty: S: 1| W: 1| Z: 1| I: 1| P: 1| A: 1  

Początkowe Umiejętności: A,O,Skr: 1  

Koszt: 3 kamienie szlachetne  

Styl Walki: gryzie, drapie, lubi działać w grupie.  

Uwagi: nie może stosować magii.  

 

 

 

~ Żbik  

Wygląd: średniej wielkości kot o pręgowanym, brązowo-szarym umaszczeniu. Świetnie 

czuje się w lesie i tam też najłatwiej jest go spotkać.  

Początkowe Atrybuty: S: 1| W: 1| Z: 1| I: 1| P: 1| A: 1  

Początkowe Umiejętności: A,O,Skr: 1  

Koszt: 3 kamienie szlachetne  

Styl Walki: lubi skakać na niczego nie podejrzewającą ofiarę z drzewa, walczy pazurami i 

zębami.  

Uwagi: nie może stosować magii.  

 

 

 

~ Żywiołak  

Wygląd: istota wielkości dorosłego wilka, będąca w stanie przybrać postać dowolnego ssaka 

przy zachowaniu proporcji. Występuje w czterech odmianach: ognistej, wodnej, 

powietrznej i ziemnej. Na ciele Żywiołaka zawsze występują elementy wskazujące na jego 

odmianę, np. płomienie pokrywające grzywę ognistego.  

Początkowe Atrybuty: S: 1| W: 1| Z: 2| I: 2| P: 1| A: 1  

Początkowe Umiejętności: MA,MO,Skr: 1  

Koszt: 8 kamieni szlachetnych  

Styl Walki: może używać kłów i pazurów, ale preferuje walkę z wykorzystaniem magii 

swojego żywiołu.  

Uwagi: odporny na ataki związane z jego żywiołem, może stosować magię.  
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Umiejętności Kompana 

 

Jeżeli już zdobyłeś Kompana, możesz sam zająć się jego wyszkoleniem.  

Kompan może posiadać następujące umiejętności niemagiczne:  

Atak  

Obrona  

Skradanie  

Kamuflaż  

Śledzenie  

a także w przypadkach niektórych zwierząt magiczne:  

Magia Ataku  

Magia Obrony  

Magia Precyzyjna  

 

 

Jeśli chcesz nauczyć swojego kompana danej umiejętności, twój smok powinien ją umieć 

przynajmniej na poziomie drugim.  

Jeżeli chcesz podszkolić swojego kompana na poziom drugi danej umiejętności, twój smok 

powinien ją umieć przynajmniej na poziomie trzecim.  

Kompan, poprzez tak zwany trening samodzielny, sam może się nauczyć 

poziomu trzeciegoumiejętności.  

 

 

 

Maksymalna wartość Umiejętności w przypadku Kompanów - 3  

Liczba Umiejętności o maksymalnej wartości - 2  

Liczba Umiejętności o innych wartościach - bez ograniczeń  

 

 

 

Poziom umiejętności - wpływ na mechanikę  

0 - brak umiejętności  

1 - umiejętność na poziomie podstawowym, brak bonusowej kości  

2 - umiejętność na poziomie średnio zaawansowanym, brak bonusowej kości  

3 - umiejętność na poziomie zaawansowanym, jedna bonusowa kość do testu na daną 

umiejętność  
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Rozwój Atrybutów 

 

Smok może rozwinąć Atrybuty swojego kompana na takiej samej zasadzie jak w swoim 

przypadku: u Nauczyciela, na misji lub poprzez zgromadzenie 5 Punktów Honoru.  

Maksymalna wartość Atrybutu Kompana wynosi 3, i tylko jeden Atrybut może osiągnąć ten 

poziom. Liczba Atrybutów o wysokości 2 jest nieograniczona.  

 

Rozwijanie Atrybutu u Nauczyciela kosztuje zawsze 3 kamienie szlachetne (bez względu na 

teoretyczny koszt zdobycia zwierzęcia).  

 

Rozwijanie Atrybutu na misji odbywa się na takiej samej zasadzie jak w smoczym przypadku. 

Jednak kompan może uczestniczyć w misji jedynie ze swoim właścicielem.  

 

Rozwijanie Atrybutu poprzez zdobycie 5 Punktów Honoru odbywa się na takiej samej 

zasadzie co w smoczym przypadku. Kompan może zdobyć PH w walce z innym kompanem 

lub poprzez pomoc swojemu smokowi w jego pojedynku (jeśli właściciel kompana 

kwalifikuje się na PH). PH przyznaje się jedynie za zwycięstwo, zaś prośby o ich przyznanie 

należy umieścić w raportach w dziale "Zwierzęta".  

 

Walka i Śmierć Kompana 

 

Kompan może wspomagać swojego partnera w czasie walki/pojedynku.  

Mechanika: gracz zobowiązany jest dokładnie opisać atak/obronę swojego kompana. 

Kompan dysponuje jednym ruchem na turę (tak samo jak smok).  

UWAGA! Zwierzę nie może zadać smokowi rany ciężkiej. Najpoważniejsza rana, jaką może 

zadać zwierzę, to rana średnia!  

 

W czasie pojedynku, od momentu otrzymania przez kompana jednej rany średniej Mistrz 

Gry zobowiązany jest rzucać na Wytrzymałość zwierzęcia na takiej samej zasadzie jak w 

przypadku smoków.  

Zwierzę, po otrzymaniu dwóch ran ciężkich bądź jednej rany ciężkiej i dwóch średnich bądź 

czterech ran średnich, zostaje wyeliminowane z walki.  

 

 

Istnieje opcja pojedynku zwierzę vs. zwierzę bez udziału smoków. Taki pojedynek jest 

rozsądzany tak jak pojedynek pomiędzy dwoma smokami.  

Za pojedynek zwierzęcia właściciel nie może otrzymać Punktu Honoru.  
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Wszystkie zwierzęta, pomijając Cienia, muszą zostać wyleczone przez Uzdrowiciela/Kleryka 

zanim będą mogły znowu uczestniczyć w polowaniach/pojedynkach swojego właściciela.  

Cień, po otrzymaniu rany, musi otrzymać pokarm (2/4 pożywienia) i wtedy sam regeneruje 

swoje siły.  

 

Zwierzę może umrzeć jedynie w wyniku niewyleczonych ran [po dwóch tygodniach od 

otrzymania rany jakiejkolwiek kategorii.  

 


