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Obrońcy Ziemi!
Inwazja niegodziwych kosmitów zagraża całej 
planecie. Pomimo swej potęgi ludzkość nie zdoła 
odeprzeć ataku. Jedynie daikaiju, gigantyczne 
potwory z głębin oceanu, podziemnych jaskiń, 
ognistych wulkanów czy ukrytych laboratoriów 
mogą stawić im czoła! Ale czy uratują świat… czy 
też zniszczą przy tym ludzkość?

Świt Daikaiju to nowy dodatek do Savage 
Worlds, gdzie to gracze wcielają się w rolę wiel-
kich potworów! Podręcznik zawiera wszystko, 
czego potrzeba, by stworzyć własne kaiju, wrogów 
i przeciwników, a także pełnoprawną Kampanię 
Splotów, gdzie bohaterowie będą się zmagać 
z najeźdźcami z Konsocjacji Protostomionów.

Tutaj zaś znajdziesz przygotowane potwory, 
które możesz wykorzystać jako postaci graczy 
w kampanii lub też inspirację do stworzenia 
własnych bestii. Znajdziesz tu też plaskacze 
kaiju bohaterów i przeciwników, z którymi 
ci zmierzą się w kampanii.

Jak zwykle nasze pliki mają warstwy, 
możesz więc oszczędzić tusz w drukarce, 
wylączając tło. 

Czas uratować świat –– i zmiażdżyć 
wszystko, co stoi wam na drodze!

Plaskacze
W tym pliku znajdują się plaskacze – możesz 

wydrukować te strony na twardym papierze tech-
nicznym, by stworzyć własne figurki. Da się to 
zrobić na dwa sposoby:
1. jeśli masz gotowe podstawki do figurek, 

wytnij jedną kolorową warstwę i jedną czarną 
(tył), sklej je i umieść je w podstawce;

2. jeśli nie masz podstawek, wytnij cały pasek 
z figurką i zegnij go według ramek, po czym 
przyklej prostokąt z etykietą do tyłu pierw-
szego kolorowego obrazka, tworząc w ten 
sposób trójkąt, który będzie stał sam.

Możesz wydrukować kopię tego dokumentu 
na własny użytek. 

Świat  
Daikaiju
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Gdy sowieckie próby atomowe wyzwoliły go spod syberyjskiej wiecznej zmarzliny w roku 1965, 
Genbu zaczął atakować obiekty wojskowe i rafinerie w okolicy Północnego Pacyfiku. Po paru mie-
siącach wydostał się na ląd na wyspie Hokkaido. Zadziwił tam właśnie świat, nawiązując przyjaźń 
z młodym chłopcem – Kenichim Tanaką. Chłopiec stał się pasjonatem kaiju i przekazał tę pasję swojej 
córce, Emiko – dziś szefowej Grupy Uderzeniowej ds. Kaiju w ONZ.

Gdy jego szał osłabł z czasem, Genbu zaczął bronić ludzi przed atakami innych daikaiju. Naukowcy 
sądzą, że gigantyczny żółw został zaprogramowany, by chronić dominujący gatunek na Ziemi. Jego 
podobizny znajdowane są nawet w przedludzkich lemuryjskich ruinach, odkrytych w latach 90.
Atrybuty: Duch k6, Siła k12+16, Spryt k8, Wigor k12, Zręczność k6.
Umiejętności: Leczenie k6, Przetrwanie k6, Skradanie k6, Spostrzegawczość k6, Walka k8, Wyspor-

towanie k6, Wyśmiewanie k6, Zastraszanie k4.
Tempo: 4 SK Obrona: 5 Wytrzymałość: 67 (40)
Zawady: Obsesja (Poważna – Chronić ziemię), Podopieczny (Poważna – Dyrektor Tanaka).
Przewagi: Czujny, Wyczucie Chwili.
Zdolności Specjalne:

 � Atak dystansowy: Genbu może zionąć stożkiem lodowatej śmierci – Wzornik Zionięcia, Obrażenia 
4k10, PP 24; używa Wysportowania;

 � Kara do atrybutu: niezgrabny żółw ponosi karę -1 do testów Zręczności;
 � Latający: Tempo 12” SK – Genbu to latający żółw;
 � Mniejsze Tempo: -2 do Tempa, Kość Biegania wynosi k4, a testy Wysportowania i opierania się 
Wysportowaniu, gdy istotna jest szybkość i ruchliwość (decyzja MG), ponoszą karę -2;

 � Niezdolny do mówienia: Genbu syczy i macha głową i ogonem, by się porozumiewać;
 � Odporność (zimno): -4 punktów obrażeń, +4, by oprzeć się mocom, efektom środowiska lub innym 
zdolnościom związanym z zimnem;

 � Pancerz +40: żółwia skorupa Genbu jest wyjątkowo twarda, zwiększając bazowy Pancerz do +40;
 � Rozmiar 16 (Gigantyczny): Ciężki Pancerz, ataki 
zadają Ciężkie Obrażenia, może odnieść 3 
dodatkowe Rany; może Rozdeptywać;

 � Słaba obrona: mało zwrotny i pokaźny 
Genbu ma -1 do Obrony;

 � Słabość (ogień): +4 punktów obra-
żeń, -4, by oprzeć się mocom, 
efektom środowiska lub innym 
zdolnościom związanym 
z ogniem;

 � Ugryzienie/Szpony: 
Si+2k12, PP 26;

 � Wodny: Tempo 
6 SK.
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Seiryu, najstarszy spośród potomków Ryujina, wykluł się na Ogasawarze w 1967 roku. Opieka 
Ryujina nad dzieckiem udowodniła potworologom, że kaiju mają silnie rozwinięty instynkt stadny. 
Niestety dla Seiryu oznaczało to, że sam często stawał się celem rywali Ryujina, takich jak Orochi. 
Młody daikaiju spędził dzieciństwo, ukrywając się wśród wód archipelagu Bonin, co zainspirowało 
ONZ do wykorzystania tych wysp jako rezerwatu kajiu.

Seiryu osiągnął dojrzałość w roku 1995 – gdy ONZ zaczęło właśnie zamykać potwory 
w rezerwacie. Potomek Ryujina ukrywał się przed ludzkością przez niemal dekadę, 

ale został schwytany w roku 2004, gdy zaatakował bazę ONZ na Antarktydzie 
i uległ zimnu.

Atomowe moce Seiryu niewiele ustępują tym u Ryujina. Młodszy daikaiju oka-
zuje sporo z wytrzymałości i sprytu swego rodzica i nie zaślepia go szał. Może 

okazać się lepszym Monarchą Potworów niż jego rodzic.

Atrybuty: Duch k8, Siła k12+16, Spryt k6, Wigor k12, Zręczność k6.
Umiejętności: Skradanie k6, Spostrzegawczość k6, Walka k8, Wyspor-

towanie k8, Wyśmiewanie k6, Zastraszanie k8.
Tempo: 6 SK Obrona: 7 Wytrzymałość: 53 (30).

Zawady: Arogancki, Wróg (Poważny – Orochi, Ośmiogłowy 
smok), Mściwy (Drobna).

Przewagi: Farciarz, Werwa.
Zdolności Specjalne:

� Atak dystansowy: Seiryu może zionąć zabójczym 
atomowym tornado, używając Wysportowania 

– Wzornik Zionięcia, Obrażenia 5k10, PP 32;
� Niezdolny do mówienia: Seiryu komu-

nikuje się, tupiąc, rycząc, prychając 
i wymachując szponami;

�  Odporność (promieniowanie): -4 
punktów obrażeń, +4, by oprzeć się 
mocom, efektom środowiska lub 

innym zdolnościom związanym z radiacją;
� Pancerz +30: Seiryu pokrywają grube łuski;

� Rozmiar 15 (Gigantyczny): Ciężki Pancerz, ataki zadają 
Ciężkie Obrażenia, może odnieść 3 dodatkowe Rany; 
może Rozdeptywać; Seiryu jest mniejszy niż większość 

kaiju – jest jeszcze młody i nie osiągnął pełni rozmiaru;
 � Słabość (zimno): +4 punktów obrażeń, -4, by oprzeć się mocom, efektom środowiska lub innym 
zdolnościom związanym z zimnem;

 � Ugryzienie/Szpony: Si+2k12, PP 24;
 � Zaprawiony w walce: potężna energia atomu przepełnia krew Seiryu i powoduje wysoki poziom 
adrenaliny, przez co ma on +2 do testów Ducha, by wyjść z Szoku.

Ta Żyjąca Bogini wynurzyła się z wulkanicznej Góry Naka dwa lata po tym, gdy światu objawił się 
Ryujin. Nazwano ją od jednego z Czterech Zwierząt Zodiakalnych z mitologii azjatyckiej. Żar z jej 
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piór uzdrawiał chorych i wywoływał oczyszczające pożary lasu, więc miejscowa świątynia uznała ją za 
inkarnację bogini-panny, manifestacji darów i głosu natury.

Po wielokroć wynurzała się z wulkanu, by uśmierzyć szał Ryujina lub zmierzyć się z wrogimi daikaiju. 
Pomimo erupcji towarzyszących jej przybyciu mieszkańcy okolicznych miejscowości protestowali, gdy 
ONZ chciało przenieść Suzaku do rezerwatu. Sama bestia jednak udała się tam z własnej woli, wyczu-
wając jakoś, że tak będzie najlepiej dla wszystkich.

Nie wiadomo, czy Suzaku jest boginią, czy nie, ale ludzkość bardzo ją szanuje. Ludzie ufają szkarłat-
nemu ptakowi ognia bardziej niż jakiemukolwiek innemu kaiju. Religie New Age przyjęły ją za symbol 
pokoju i transformacji — choć niektóre nowe wiary widzą jej płomienie jako zwiastuny apokalipsy.

Umiejętność Leczenie Suzaku działa jak zwykle, ale nie ma mowy o bandażowaniu czy zszywaniu 
ran – po prostu potwór ląduje obok rannego i śpiewa dziwną, hipnotyzującą pieśń.

Atrybuty: Duch k8, Siła k12+16, Spryt k6, Wigor k10, Zręczność k8.
Umiejętności: Leczenie k6, Skradanie k4, Spostrzegawczość k6, Walka k8, Wysportowanie k10, 

Wyśmiewanie k6, Zastraszanie k8.
Tempo: 4 SK, Obrona: 6, Wytrzymałość: 53 (30)
Zawady: Bohaterska, Lojalna, Wredna.
Przewagi: Mocna w Gębie, Uzdrowiciel.
Zdolności Specjalne:

 � Atak dystansowy: Suzaku może wywołać wybuch ognistej plazmy – Duży Wzornik Wybuchu, 
Zasięg 12/24/48, Obrażenia 4k10, PP 26;

 � Niezdolna do mówienia: Suzaku wydobywa z siebie ćwierknięcia i piski;
 � Latająca: Tempo 24” SK;
 � Mniejsze Tempo: Suzaku jest niezgrabna na lądzie – ma -2 do Tempa, Kość 
Biegania wynosi k4, a testy Wysportowania i opierania się 
Wysportowaniu, gdy istotna jest szybkość i ruchliwość 
(decyzja MG), obciążone są karą -2;

 � Odporność (ogień): -4 punktów obrażeń, +4, by 
oprzeć się mocom, efektom środowiska lub innym 
zdolnościom związanym z ogniem;

 � Pancerz +30: Suzaku chroni ognista aura;
 � Rozmiar 16 (Gigantyczna): Ciężki Pancerz, 
ataki zadają Ciężkie Obrażenia, może odnieść 3 
dodatkowe Rany; może Rozdeptywać;

 � Słabość (zimno): +4 punktów obrażeń, -4 by 
oprzeć się mocom, efektom środowiska lub 
innym zdolnościom związanym z zimnem;

 � Ugryzienie/Szpony: Si+2k12, PP 24;
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Od momentu pojawienia się daikaiju miało miejsce wiele niepokojących odkryć archeologicznych. 
W ruinach odkryto dowody, że niektóre z tych stworzeń zostały w jakiś sposób stworzone przez prze-
dludzkie cywilizacje – które pozostawiły także instrukcje, jak powtórzyć ten wyczyn. W 1967 roku 
kaiju zwany Bulgasari, pożeracz metalu, szalał na Półwyspie Koreańskim. Rząd Korei Północnej zdołał 
przejąć jego zwłoki. Wspólnie z Chinami złamali kod reliktów z Mu i byli w stanie wskrzesić stwora 
jako Byakko, pokrytą metalem broń biologiczną.

Byakko ścierał się z Ryujinem w latach 70., zanim został schwytany przez Japońskie Siły Samoobrony. 
Japończycy zdołali zmienić mechanicznego potwora w robota pilotowanego przez człowieka, prekur-
sora ONZ-owskich Daimyo Dynamos i konstruktów mających chronić Rezerwat Daikaiju.

Byakko odegrał znaczną rolę w zagnaniu Seiryu do rezerwatu w pierwszej dekadzie XXI wieku, ale 
organiczny mózg Bulgasariego w końcu odzyskał sprawność i przejął kontrolę! Chociaż jest konstruk-
tem, Byakko odzyskał instynkt i osobowość swojego oryginalnego, organicznego mózgu i ludzie nie 
mają nad nim już kontroli.

Atrybuty: Duch k6, Siła k12+16, Spryt k6, Wigor k12+1, Zręczność k6.
Umiejętności: Reperowanie k8, Skradanie k6, Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6, 

Walka k6, Wysportowanie k6, Wyśmiewanie k4, Zastraszanie k6.
Tempo: 6 SK. Obrona: 5. Wytrzymałość: 60 (36).
Zawady: Chojrak, Bezlitosny (Drobna), Mściwy (Poważna).
Przewagi: Czujny, Złowrogi.
Zdolności Specjalne:

 � Atak dystansowy: Zasięg 12/24/48, Obrażenia 5k10, PP 24;
 � Niezdolny do mówienia: Byakko porozumiewa się, 
używając uprzednio nagranych dźwięków innych 
bestii;

 � Kara do atrybutu: pancerna bestia ponosi karę -1 
do testów Zręczności;

 � Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, nie oddycha, 
odporny na choroby i trucizny, ignoruje jeden 
poziom kar za Rany;

 � Pancerz +36: tytanowe płyty zapewniają mu cięż-
kie opancerzenie;

 � Rozmiar 16 (Gigantyczny): Ciężki Pancerz, ataki 
zadają Ciężkie Obrażenia, może odnieść 3 dodat-
kowe Rany; może Rozdeptywać;

 � Słabość (elektryczność): +4 punktów obrażeń, -4, by 
oprzeć się mocom, efektom środowiska lub innym zdolno-
ściom związanym z elektrycznością;

 � Stała potrzeba: Byakko jest zasilany energią słoneczną i raz 
na dobę musi spędzić pełną godzinę, wystawiając się na pro-
mienie słońca; w innym wypadku codziennie zyskuje poziom 
Zmęczenia, aż do Eliminacji;

 � Ugryzienie/Szpony/Róg: Si+2k12, PP 24.
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Gdy odkryto go po raz pierwszy w 1933, uznano go pierwotnie za niezwykle dużego orangutana. Przy-
wódcy ekspedycji nazwali to nieuchwytne stworzenie Wukong, na cześć bohatera klasycznego chińskiego 
eposu, Podróży na Zachód. Wukong został później uznany za „żywą skamielinę”, nowo odkryty gatunek 
Gigantopithecus blacki. Dopiero po paru dekadach zorientowano się, że Wukong jest młodocianym daikaiju.

Schwytano go w 1962 roku i prawie dorosły Emperor Wukong został przetransportowany do Japonii, 
gdzie uciekł i starł się z Ryujinem. Uległ jednak temu potężniejszego daikaiju, więc powrócił na Południowy 
Pacyfik, zanim schwytano go ponownie w roku 1976.

Emperor Wukong spędził dziesięć lat w amerykańskim ośrodku, gdzie miał zostać wytresowany. W tym 
czasie nauczył się języka migowego i opanował posługiwanie się narzędziami, co w końcu pozwoliło mu na 
ucieczkę. Wrócił do domu na swojej wyspie po wielu epickich przygodach, ale dwadzieścia lat później został 
ostatecznie schwytany i przeniesiony do Rezerwatu Daikaiju ONZ.

Atrybuty: Duch k6, Siła k12+16, Spryt k6, Wigor k10, Zręczność k8.
Umiejętności: Leczenie k4, Skradanie k6, Spostrzegawczość k6, Walka k8, Wysportowanie 

k10, Wyśmiewanie k6, Zastraszanie k6.
Tempo: 6 SK. Obrona: 10. Wytrzymałość: 57 (30).

Zawady: Arogancki, Porywczy.
Przewagi: Pięściarz, Bokser.

Zdolności Specjalne:
� Berserk: gdy jest ranny lub w Szoku, musi rzucić na Spryt albo wpadnie w szał 

(Siła +1 poziom, +2 Wytrzymałości, wszystkie ataki wręcz są Szaleńcze, igno-
ruje poziom kar za Rany, Katastrofa w teście Walki rani losowy cel); po pięciu 

rundach berserku poziom Zmęczenia Wukonga wzrasta o jeden, po dalszych pięciu 
– o kolejny, wtedy szał też się kończy; Wukong może też się uspokoić, zdając test 

Sprytu -2 w darmowej akcji;
� Niezdolny do mówienia: Wukong tupie, uderza się w pierś, wyje lub śmieje się, by 

przekazać innym informacje;
� Obrona +3: Wukong to sprytny, zwinny wojownik;
� Pancerz +30: żylaste ciało Wukonga działa jak pancerz;
� Pięści: Si+2k12+k6, PP 24; Przewagi Pięściarz i Bokser zapewniają mu +k6 obra-

żeń (i +2 do Walki bez broni);
� Rozmiar 16 (Gigantyczny): Ciężki Pancerz, ataki zadają Ciężkie Obrażenia, 

może odnieść 3 dodatkowe Rany; może Rozdeptywać;
� Ścianołaz: Wukong może wspinać się po nierównej powierzchni (jak 

budynki) z pełnym Tempem;
� Używanie narzędzi: potrafi korzystać z gigantycznej broni improwizowanej;
� Wielki skok: może skoczyć 2” SK w dal lub 1” wzwyż; gdy skacze w ramach 

szaleńczego ataku dodaje +4 do obrażeń;
� Wytrzymałość +2: pod tym futrem skrywa się masa mięśni;
� Zaprawiony w walce: +2 do wyjścia z Szoku;
� Zawzięty: Wukong nie odnosi Ran od powtórnego Szoku.
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Ta potworna ameba była ongiś człowiekiem. Dr Irwin miał nadzieję odkryć biologiczny środek odstra-
szający kaiju – substancję, która utrzymywałaby te istoty z dala od zaludnionych miejsc. Ale eksperymenty 
z hydrolizą peptydową tkanek kaiju zmieniły tego naukowca w potwora!

Doktor wpadł w panikę przy transformacji i zrównał z ziemią miasteczko w Pensylwanii, gdzie mieściło się 
jego laboratorium. Przez 30 lat rząd przetrzymywał go zamrożonego w lodzie. Uwolniono go po to, by spraw-
dzić, czy amebowata postać Dr Irwina nadal dysponuje jego umysłem. Ku zaskoczeniu i uldze jego kolegów, 
Dr Irwin mógł wygiąć swoje amorficzne ciało w swoisty odpowiednik płuc i strun głosowych, by znów mówić.

Od tego czasu nieśmiertelny blob działa, by chwytać kaiju i je badać. Dr Irwin zgodził się na przenie-
sienie go do rezerwatu dla dobra nauki. Może żyć wśród nich, co zapewnia mu jedyną w swoim rodzaju 
perspektywę przy badaniu potworów i ich zwyczajów. Jest w nim jednak coś, co sprawia, że kaiju nigdy nie 
zaakceptowały go jako pobratymca. Może po prostu utrzymuje dystans, starając się ujarzmić wewnętrzną 
bestię, która pożarła prawie całe miasto…

Atrybuty: Duch k6, Siła k12+16, Spryt k8, Wigor k12, Zręczność k6.
Umiejętności: Nauka k6, Reperowanie k6, Skradanie k6, Spostrzegawczość k6, Walka k6, Wysportowanie 

k6, Wyśmiewanie k4, Zastraszanie k6.
Tempo: 4 SK. Obrona: 6. Wytrzymałość: 57 (30).
Zawady: Ciekawski, Odszczepieniec (Drobna), Ostrożny.
Przewagi: Wyczucie Chwili.
Zdolności Specjalne:

 � Brak czułych punktów: Strzał Mierzony nie zadaje dodatkowych obrażeń blobom;
 � Konstrukt: +2 do wyjścia z Szoku, nie oddycha, odporny na choroby i trucizny, ignoruje jeden poziom 
kar za Rany;

 � Macki: Dr Irwin może wykonać trzy akcje macek, z których każda zadaje Si+2k12 obrażeń, PP 24 i ma 
Odległość 3; macki dodają też +2 do prób Chwytu;

 � Mniejsze Tempo: -2 do Tempa, Kość Biegania wynosi k4, a testy Wysportowania i opierania się Wyspor-
towaniu, gdy istotna jest szybkość i ruchliwość (decyzja MG), obciążone są karą -2;

 � Odporność (ogień i promieniowanie): -4 punktów obrażeń, +4, by oprzeć się mocom, 
efektom środowiska lub innym zdolnościom związanym z ogniem lub radiacją;

 � Pancerz +30: Warstwy śluzu dra Irwina działają jak pancerz;
 � Rozmiar 16 (Gigantyczny): Ciężki Pancerz, ataki zadają Ciężkie Obrażenia, 
może odnieść 3 dodatkowe Rany; może Rozdeptywać;

 � Rozumny: dr Irwin może ukształtować płuca i struny głosowe, by mówić 
– ale dźwięki są nieludzkim, łkającym skowytem budzącym strach wśród 
ludzi, więc nie robi tego często;

 � Słabość (zimno): +4 punktów obrażeń, -4, by oprzeć się mocom, efektom 
środowiska lub innym zdolnościom związanym z zimnem;

 � Ugryzienie: Si+2k12, PP 24; blob nie ma zębów, ale pełna kwasu 
paszcza zadaje obrażenia równie paskudne, co szczęka drapieżnika;

 � Używanie narzędzi: potrafi korzystać z gigantycznej broni 
improwizowanej;

 � Wytrzymałość +3: blob jest gęsty i ma lepkie, giętkie ciało.
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