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BESTIARIUSZ

GŁODZIAKI
„Głodziaki paktować!” – kto raz usłyszał te słowa, zawsze 

będzie zgrzytał zębami na ich dźwięk. Te żarłoczne stworzenia 

żywią się tylko jednym rodzajem pokarmu. Istnieją głodziaki 

drewnożerne, papierożerne, mięsożerne, a nawet metalożerne.



Mają 30–40 centymetrów wzrostu i są huma-
noidalnych kształtów, o karykaturalnie szerokich 
ustach. Ich głowy są zakończone spiczasto, niczym 
płetwa rekina. Głodziaki z wiekiem przejmują 
cechy materiału, który jadają. Dorosłe głodziaki 
drewnożerne mają skórę przypominającą korę. 
Głodziaki metalożerne wyglądają jak figurki odla-
ne z żelaza i lubią chować się pod podłogami kuź-
ni lub całymi dniami udawać statuetki na biurku. 
Podczas rozmowy wszystkie osobniki w grupie 
zachowują się tak samo, np. jednocześnie kiwają 
głowami, albo krzyczą coś jednym głosem.

Pojawiają się i znikają, niczym szarańcza. 
Zwykle atakują dużą przewagą liczebną. Wiele 
drużyn pozostało na placu boju z głupim wyrazem 
twarzy po ataku głodziaków metalożernych, któ-
re zżarły ostrza mieczy, tarcze, klamry od pasów 
i kolczugi, a potem uciekły.

Co gorsza, głodziaki to smakosze. Głodziak 
papierożerny, buszujący w torbie maga, praw-
dopodobnie ominie szerokim łukiem zdartą ze 
słupa ogłoszeniowego ulotkę, a swoje zęby zatopi 
w księdze magikucharskiej. Stadko głodziaków 
kamieniożernych ukradnie bohaterom pierście-
nie z rubinami, by schrupać je na uboczu.

Jedynym ratunkiem dla bohatera, któremu 
głodziaki podkradły coś cennego, jest paktowa-
nie. Głodziaki są inteligentne i uwielbiają żądać 
okupu za ukradzioną rzecz. Zwykle żądają 
czegoś smaczniejszego. Dla przykładu za 
księgę magikucharską mogą zażądać 
stuletniego woluminu o aromacie 
grobowca. Szukaj potem awan-
turniku odpowiedniej księgi na 
wymianę! Na domiar złego, 
kiedy już bohater zjawia się 
z okupem, zaczyna się gry-
maszenie.

Zgubiony głodziak, 
którego plemię powędrowa-

ło dalej, potrafi zagnieździć się w czyimś domu 
i jest z nim prawdziwe utrapienie, bo regularnie 
będzie podkradał najsmaczniejsze przedmioty.
Cechy: Duch k6, Siła k4, Spryt k6, Wigor k6, 
Zręczność k8
Umiejętności: Skradanie k8, Spostrzegawczość 
k8, Walka k6. 
Tempo: 6, Obrona: 6, Wytrzymałość: 2.

Zdolności specjalne: 
Rozmiar –2. Głodziaki są wielkości kotów.
Magiczny przewód pokarmowy: Głodziaki są 
w stanie odgryźć, przegryźć i przetrawić 
jeden ulubiony materiał, nawet jeśli będą to 
diamenty lub hartowana stal. 
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