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„Tak brzmi opowieść o nadejściu pieklonego ogara, który trapił rodzinę po niepamiętne czasy. 

Posłuchajcie też mego ostrzeżenia, nigdy nie przemierzajcie wrzosowisk, kiedy władzę nad nimi 

sprawują siły ciemności!”

-zakończenietradycyjnejballady„Ciemnośćnawrzosowiskach”

Odzaraniadziejówludziez niepokojemspoglądaliw niebo,kiedypojawiałsięnanimksiężycw pełni.Jego
widoksprawiał,żew głowiepojawiałysiędziwnemyśli,znajomeokolicenabierałydemonicznegopoblasku,a spo-
kojnii ugodowizazwyczajsąsiedzi,stawalisiędrażliwii skorzydokłótni.Cogorsza,zewzgórzczylasówdobiegało
wilczewycie.Zwierzęta,taksamojakludzie,odczuwaływpływpełnii stawałysięniespokojne,żądnekrwii skore
dojeszczezajadlejszychataków.

W takąnocludziezamykalisięw swoichdomach,zawieraliciasnookiennice,barykadowalidrzwii z modlitwą
naustachczekalipierwszegobrzasku,którykończyłwładzęZłego.Najbardziejobawianosięjednakniezłośliwości
ludzkiejczydzikiejwatahy, leczwilkaw  ludzkimprzebraniu,któryza fałszywymuśmieszkiemskrywałpaszczę
bestii.Wilkołakbyłsynonimemzdradzieckiejzagłady,bestiąpełnąnienawiścii szału,łączącądzikośćzwierzęcia
z  ludzką przebiegłością. Był to drapieżnik doskonały, zdolny jako człowiek podejść nieostrożne ofiary, by pod
postaciąbestiirozerwaćichgardłaostrymikłami.



3

L i k antrop i a

Likantropiajestpoczęścichorobąi przekleństwem,którespadanaczłowiekabądźnieostrożnego,bądźzłego.Za
jejsprawąchory(lubprzeklęty)przyjmujew pełnięksiężycapostaćogromnegowilkalubludzko-wilczejhybrydy,aby
opanowanydzikimszałemprzemierzaćlasyi polowaćnazwierzynęczyludzidlazaspokojeniapotwornegogłodu,
którybezustankuszarpiejegotrzewiami.W takąnocówczłowiekzatracarozum,rozsądek,zdolnośćtrzeźwego
myślenia. Nie pamięta, kim jest, nie rozpoznaje bliskich czy ukochanych. Zmienia się w  złowrogą, nieludzką
bestię, której jedynym celem jest zaspokojenie nienaturalnego apetytu. Jeśli jakaś cząstka człowieczeństwa po-
zostajewewnątrzniej,tojestonaprzytłoczonaprymitywnymiinstynktamii jedynezacoodpowiada,toniezwykła
przebiegłość,chytrośći spryt,jakiepomagająwilkołakowizaskoczyćnaiwneofiary.

Trzy sTygmaTy wilkołacTwa

Likantropiajestchorobą,którasprawia,żeczłowieknabieracechwilczych,a takżejestzdolnyprzyjąćkształty
zwierzęcia.Zasadniczowyróżniamytrzytypyistotzmiennokształtnych,sątowilkołaki,wilkoludyi łakowilki.
Każdy z  nich charakteryzuje się innym zachowaniem, niekiedy wyglądem, a  już na pewno pochodzeniem
i mentalnością.

Wilkołak

Pierwszytypto„naturalnywilkołak”.,Człowiek,którychorobęodziedziczyłpoprzodkach,zostałdotkniętyklątwą
lubpoprzezwłasnązłąwolęzyskałzdolnośćdozmianykształtu.Naturalnewilkołakisąrzadkospotykane,jeden
napięćdziesiątrodzisięz tymprzekleństwem.Z naturysąbardzoostrożne,wyrachowanei działająbezpośpiechu.
Conajważniejsze,wilkołaki z urodzeniapotrafiąkontrolowaćw pewnym stopniuproces swojej przemiany. Są
świadomeczynnika,któryjąwywołuje,a w ludzko-wilczeji wilczejpostacizachowująpełnąświadomośći potrafią
zapanowaćnadzwierzęcymiinstynktami.Niejedenniedoszłypogromcaprzekonałsię,żepadłofiarąmyśliwego
cierpliwegoi skłonnegodoudawaniaofiary,byw decydującymmomencieodwrócićwynikwalki.Istotomtym
przypisujesięzdolnośćnarzucaniaswojejwolistadomwilków,niekiedytakżeumiejętnośćprzywoływaniaz daleka
i kierowaniaichpoczynaniamitak,abydokonywałyrzeczy,którychnormalnezwierzętaniepotrafią.

Ugryzienie wilkołaka niesie ze sobą poważne zagrożenie w  postaci zarażenia likantropią. Szczęście
w  nieszczęściu, nie każdy pogryziony automatycznie staje się nowym wilkołakiem. Po pierwsze, ofiara musi
przeżyćatak,cojużsamow sobieniejestprostei wymaganietylkosiływoli,alei hartuciałaorazducha.Warto
przyokazjizauważyć,żeznanesąprzypadki,kiedywilkołaknapadałwybranąofiarę,raniłjądotkliwie,alenie
zabijał,chcącuczynićsobiepodobną.Jeżeliofiarazdołaprzeżyćnapaśći znaleźćpomoc,w ciągudobyzaczynają
trawićwysokagorączka.Żadnesposobynazbicietemperaturyniedziałają,chorobazdajesiędążyćdoosłabienia
organizmu,tak,abyniemógłsiębronićprzedkonsekwencjamiinfekcji.Gorączka,malignai drżączkitrwają
okołopięciunocy,poktórychofiaraatakuumieralubcudownieodzyskujezdrowie.W ciągudwóch,trzechdni
wysokatemperaturaustępuje,choryodzyskujesiływ zadziwiającymtempie,jegoranysięzasklepiająi wkrótce
wracadozdrowia.

W tymokresiezarażonyzaczynaobserwowaćdziwnezmiany,którejegootoczeniez regułyskładanakarb
traumy,jakąprzeszedł.Wyostrzamusięsłuchi węch.Dopisujeapetyt,coprzypisywanejestprocesowipow-
rotudozdrowia,a w miarę,jakzbliżasiępełniaksiężyca,ozdrowiałyzaczynabyćcorazbardziejniespokojny
i poddenerwowany.Pełnymiesiącpoatakubestiipokazujeprawdziweobliczeobrażeńspowodowanychprzez
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kłyi pazury.Nowonoarodzonytowilkolud,którypozostawiazasobąszlakzniszczenia,śmierci,bólui łez,by
następnegorankaobudzićsiębezpamięci,ubłocony,zakrwawionyz kołaczącąsięw głowiemyśląo straszliwych
czynach, jakiepopełnił. Jeśli udamu sięprzetrwać tenpoczątkowyokres zwierzęcego szału, unikając linczu
i śmierciz rąkpospolitegoruszenia,byćmożezdołanietylezapanowaćnadswoimpotwornymapetytemczy
niekontrolowanąprzemianą,coprzygotowaćsiędonichtak,bynieuczynićnikomukrzywdylubodsunąćod
siebiepodejrzeniai śmierćz rąkmotłochu.

Wilkołakposiada zdolnośćprzemianyw hybrydęczłowieka i wilkaoraz zwierzęogromnych rozmiarów.Do
pewnegostopniajestjąw staniekontrolować(opóźnićlubprzyśpieszyć).Przeczuwa,kiedyonadokładnienastąpi
i mamożliwośćwyboruformy,jakąprzyjmie.Wilczo-ludzkahybrydatoklasycznyobrazwilkołaka,jakiprzychodzi
człowiekowidogłowy.Ogromna,ponaddwumetrowa,porośniętafutremistota.Z kształtuprzypominamuskular-
negoczłowieka,jednakporuszasięnawykrzywionych,wilczychnogach,mocarneramionamazakończonedługimi
pazurami,a z pozoruchwiejnąrównowagęutrzymujedziękipuszystemuogonowi.Jejłebjestcałkowiciewilczy,
a paszczapełnaostrychkłów.Oczyświecąsięw ciemnościnazielono,jaku dzikichzwierząt.W tejformiewilkołak
potrafisięporuszaćzarównonadwóch,jaki naczterechłapach.

Drugaforma,którąpotrafiprzybraćwilkołak,toogromnywilk.Potężny,wyróżniającysięwielkościąbasior.
Podtąpostaciąwilkołakikryjąsiępośródwatahdzikichzwierząt,niejednokrotnieprzezlatadziałającnajednym
tereniei niezwracającnasiebieuwagi.Wilkiinstynktowniepoddająsięichprzywództwu,wyczuwającw nichos-
obnikazdolnegozapewnićstadudostatekpożywieniai bezpieczeństwo.

Wilkolud

Wilkoludy to ofiary choroby, jaką przenoszą „naturalne” wilkołaki. Wedle legend zwykły człowiek może
staćsięwilkołakiemw wynikuugryzieniaprzezbestię.Prawdajesttaka,żeniekażdy,ktoodniesierany,zostaje
zarażony.Gdybytakbyło, światpełenroiłbysięwilkołaków.Abyzarazić się likantropią,ofiaramusiprzeżyć
atakbestii,a potemjeszczechorobę,którabędzietrawiłaocalałego.Zarażonywilkołakjestarchetypicznąbestią,
mieszańcemzwierzęciai człowieka,którypodczasksiężycowejpełnizrzucaludzkąskóręi tracizmysły.Wściekły
i  oszalały z  bólu, przepełniony nienawiścią, trawiony głodem krąży po lasach, wzgórzach, dzikich ostępach,
polującnazapóźnionychwędrowców,nieostrożnychmyśliwych,ostatecznieszlachtująctrzodęnawetnietyle
z łaknienia,aledlasamejrozkoszyzabijania.Zarażeniwilkołactwemniepotrafiąkontrolowaćswychprzemian,
potransformacjiniemajążadnejświadomościswegoludzkiegowcielenia,działająpodwpływemnajniższych,
zwierzęcychinstynktów.Szczególnąprzyjemnośćsprawiaimpolowaniei zabijanie.Lubująsięw zadawaniubólu
i przerażenia.

Opisprzebieguchorobyzostałpodanywyżej,dośćpowiedzieć,żejejwpływnaludzkiumysłjestznaczący.Ofiara
stajesiędrażliwai apodyktyczna.Częstopopadaw złość,robisięgwałtownai skoradoprzemocy.W przypadku
mężczyzncharakterzmieniasięnadominującyi obcesowy:bierzeto,cochce,nieoglądającsięnaokoliczności
i dobroinnych.Działatak,jakbynieliczyłsięzezdaniembliskich.Jegoowłosienieniejednokrotniestajesiębujne
i gęste.Wedługniektórychłowcówpotworówznakiemrozpoznawczymwilkołakasązrośniętebrwi,przezcowielu
nieszczęsnychbarbarzyńcówz górskończyłozesrebrnakuląw głowie.

 Kobiety z  kolei stają się bardziej przebiegłe i  lubieżne. Emanuje od nich dziki powab, któremu ulegają
mężczyźniw okolicy,doprowadzającdoruinywłasnerodziny,zrywającwięziz bliskimi,a nawetposuwającsię
domorderstw,rabunków,bylebychoćnachwilęzyskaćprzychylnośćniebezpiecznejpiękności.Takiekobiety
zwykleoskarżanesąo uprawianieczarów,aleprawdajest inna.Toichzwierzęcymagnetyzmdziałana ludzi.
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Smutnąprawdąjestfakt,iżnajzagorzalsiłowcyczarownici kapłanio czystychsercachzwalczająjeniez chęci
walki ze złem, ale aby zaspokoić własne chucie, ponieważ jak inni mężczyźni nie mogą oprzeć się czarowi
zwierzęcejstronyludzkiejnatury.

Wilkoludyniepanująnad swoimiprzemianami,mogą jedynieprzewidywać,kiedynadejdzie i  szykować się
naczaspełniksiężyca.Teoretycznietransformacjęwywołujespojrzenienatarczęmiesiącalubgdyjegopromień
padnienaskóręzarażonego.Niestety,samaświadomośćnadejściapełnijestwystarczająca,abydrobnenawetpo-
ruszenieczywybuchirytacjiwywołałprzemianę.W ciągukilkuchwilagonalnegobóluspodskórywynurzasię
wilczo-ludzkiemonstrum.W przeciwieństwiedowilkołaków,wilkoludyposiadajątylkojednąformę,jakąpotrafią
przyjąć.Ichciałostajesięmasywniejszeiwiększe,porastagęstymwłosiemi wykrzywiasięw groteskowysposób.
Z jednejstronyzachowujehumanoidalnąformę,z innejnabieracechwilczych:wyrastająpazury,kły,kończyny
stająsięgroteskowopowykręcane,poczęściludzkiei zwierzęce.Wilkoludporuszasięgłównienadwóchnogach
w pozycjipionowej,jednakczynitoniezgrabnie.W przypadkuucieczkilubpościgujestw staniebiecnaczterech
łapach,przypominającwtedybardziejgorylaniżwilka.Jegopoczynaniamidyrygujegłód,chęćpolowaniai żądza
mordu lub strach, jeżeli spotka się z niebezpieczeństwemprzewyższającym jego siły.Przemiana trwa ażdo za-
choduksiężyca.Kiedyjegotarczanikniezahoryzontem,bestiatracimoci wilkoludszukasobiekryjówki,w której
możeułożyćsiędosnu.Kiedyweńzapadnie,przebiegaprocesodwrotnejtransformacji,w czasiektórejponownie
przyjmujekształtyczłowieka.

Biorąc pod uwagę gwałtowność i  nieprzewidywalność wilkoludów, należy się cieszyć, że zadane przez nich
obrażenianieniosą ze sobą takichkonsekwencji jak ranywilkołacze.A w zasadzie,prawienieniosą.Chorobę
likantropiiprzenoszątylkotewilkoludy,któresąbezpośrednimi„dziećmi”wilkołaków,czylizostałyprzeznich
zarażone.Podaniezranionemuprzezwilkoludabelladonyzapobiegawystąpieniuu niego likantropii.Wilkolud
zrodzonyz ranzadanychprzezinnegowilkoluda(czylitenz drugiegopokolenia),nieprzeniesiezarazydalej,dzięki
czemupopulacjatychbestiinierozprzestrzeniasięw niekontrolowanysposób.

Wilkoludom brak jest możliwości rozkazywania zwierzętom czy przyzywania wilczych watah. Zwierzęta
wyczuwająw nichpodwójnąnaturęi nieatakują,choćzachowująsięniespokojniei bywająskłonnedoucieczki.
Podwójnaistotawilkoludówsprawia,żestanowiądlawilkównienaturalnekuriozum,któregolepiejunikać.Inac-
zejreagująnanieudomowionepsy.Podczasgdywilkołakówsięboją,wyczuwającw nichpierwotnądominację,
wilkoludównienawidzą,zażarciejeobszczekująi przykażdejnadarzającejsięokazjipróbująkąsać.

Łakowilk

Łakowilkisątrzeciąkategoriąistotzmiennokształtnychłączonychz likantropią,jednaknaprawdęniewielemają
wspólnegowilkołakami i wilkoludami.Początki tej rasy są trudnedookreślenia i brakuje jakichkolwiekwska-
zówek,gdzienależałoby ich szukać, a  ma tobezpośredni związekz  ichnaturą.Otóż łakowilki towilki,które
zdolnesąprzyjmowaćpostaćludzko-zwierzęcejhybrydya takżeczłowieka.Podstawowąróżnicąpomiędzynimi
a wilkołakami, jest fakt, że łakowilki rodzą sięw  lesie jak zwierzęta.Mija sporoczasu, zanimosobnikodkryje
zdolnośćprzemiany,alenawetwtedyrzadkokiedyz niejkorzysta.Nieprzyzwyczajonydoporuszaniasięnadwóch
nogach,pozbawionyczułegowęchui niezdolnynadążaćzawatahą,nieczęstoodwołujesiędotejmocy,niewidząc
jejpraktycznegowykorzystaniaczysensu.Trzebaszczególnegowydarzenialubcharakteru,abyłakowilkzacząłją
wykorzystywaćz tejmocy.Zazwyczajdziejesiętak,kiedyciekawskiegoosobnikazaintrygujeświatludzii próbuje
weńwniknąć,abypoznaćfascynująceobyczajedwunogów.
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Takieeskapadyrzadkokończąsię sukcesem,zazwyczajnieznajomośćobyczajów,mowyi dziwnezachowania
kończąsięwypędzeniemodmieńcaz lokalnejspołeczności,jeślinielinczem.Dlategołakowilkisąbardzorzadko
spotykane.Osobnik,któryzdołaprzetrwaćpośródludzijestzazwyczajszczególnieprzebiegłyi możebyćogromnie
niebezpieczny.Jeślipostanowisprowadzićzgubęnaludzi,ichlosmożebyćprzypieczętowany.

Wilkołaki,wilkoludyi łakowilkiniewchodząsobiew drogę.Istotytepotrafiąwyczućnadnaturalnąaurę,jaka
jeotaczai traktująsięz ostrożnym,niechętnymszacunkiem.Każdaz nichuważasiebiei innyrodzajzalepszyod
człowieka,jednakwrodzonadumaniepozwalaustąpićpalmypierwszeństwainnemupotomkowiedzikiejbestii.
Stądpraktycznieniedochodzidowspółpracypomiędzynimi,prędzejdokonfliktów,kiedywilkołakzaczynazbyt
mocnorozporządzaćsięwilczymistadamizamieszkującymipuszczę,będącąterenemłakowilka.

likanTropia w savage worlds

OmówieniezagadnienialikantropiiorazlikantropówpodkątemzasadSavage Worldsdzielisięnakilkaczęści.
Najpierwopisujęchorobę, jejwpływnabohatera,przebieg i  skutki.Następnieczytelnikznajdziemechaniczne
odzwierciedlenieopisanychpowyżejmożliwościowych istot,wrazz przykładowymiBohateramiNiezależnymi,
a nakońcuPrzewagii Zawadyzwiązanez tymiistotami.

Wilczy obłęd, czyli likantropia

„Likantropia zwana jest przez niektórych akademików wilczym obłędem. Objawia się omamami, 

łaknieniem surowego mięsa, okresowym podnieceniem i ekscytacją, powiązanymi z fazami księżyca. 

Według medyków zarażony doznaje wtedy złudzeń, w którym wydaje mu się, że jest w stanie 

przemienić się w wilka i czynić ogromne spustoszenie. Zalecany środek leczniczy to bicze wodne, 

podtapianie, elektrowstrząsy, w ostateczności wycięcie płatów mózgowych.”

-doktorWilliamGuull
Żadenz medykówczybadaczyuniwersyteckichnieprzyznaotwarcie,żelikantropiamożebyćczymświęcej,jak

tylkowilczymobłędem.Byćmożedziejesiętak,ponieważuczenibojąsiękompromitacjilubniewieluz nichma
dośćsiły,odwagiczydeterminacji,abyporzucićcywilizowanekrainyi powędrowaćtam,gdziechorobatazbiera
swojeżniwo:w dzicz.

Likantropiąjakochorobąmożnasięzrazićtylkozapośrednictwemranzadanychprzezwilkołaka.Wydajesię,
żekluczowymjestzakażenieranyprzezślinęistoty,jednakpewneźródławspominająo przeniesieniudolegliwości
w wynikuzadrapańpazurami.Czyodpowiedzialnezaniądrobnoustrojeznajdująsięnaszponach,czymożechodzi
raczejo symbolicznyaktzranienia,pozostajetokwestiąnierozstrzygniętą.

Jakwspomnianowcześniej,pierwszymwymaganymwarunkiemdozarażeniajestatakwilkołakalubwilkoluda
pierwszegopokolenia.Drugitozdolnośćofiarydoprzetrwanianapaścii znalezieniapomocy,jeśliwymagajątego
obrażenia.Abychorobazapuściłakorzenie,jejprzyszłaofiaramusiżyć.

Jeżeli napadnięty przez wilkołaka przeżyje, zaczyna go trawić gorączka i  drgawki. Zazwyczaj łączone są one
z  zakażeniem ran, szokiem po napaści i  upływem krwi. Podczas pierwszej nocy ofiara popada w  stan Szoku,
z któregoniemożewyjśćżadnymimetodami.Niepomagająlekarstwa,antybiotyki,zioła(nawetbelladona),ani
czary.Podczaskolejnejotrzymujejedenpunktobrażeńi takdomomentu,kiedypowinnawykonaćtest Elimi-
nacji(patrzstrona73podręcznikaSWEXPL).Obrażeniazadawaneprzezchorobęniesąwidocznenaciele,niszczy
i  przekształca organizmod środka. Jeśli bohaterowie żyjąw  świecie, gdziebadania krwi sąmożliwe, dostrzegą
pod mikroskopem dziwne zachowanie cząsteczek próbki. Zamiast testu Eliminacji, gracz musi wykonać test 
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Wigoru,uwzględniającywszystkiemodyfikatoryzwiązanezestanemzdrowiai odniesionymiranami.Nastronie
76podręcznikaSWEXPLznajdująsięmodyfikatoryzwiązanez powrotemdozdrowia.Prowadzącypowinienje
wykorzystaćz całąsurowością.ZachęcamteżProwadzącego,abyz szerokimuśmiechemnatwarzyodmówiłgrac-
zowimożliwościwykorzystaniafuksówprzytymteście.Bezdwóchzdańlikantropiajestciężkągwałtowną,chorobą
i takpowinnazostaćpotraktowana.Gdybyniezabijałaswoichofiarw intensywnympierwszymokresiezarażenia,
poświeciebiegałybysforywilkoludów.

Jeżelibohaterprzetrwatenkrytycznymoment(powiedziemusiętest Wigoru)odzyskujejednąRanę.Jeżelitest
zakończysięporażką,oznaczato,żechorobazabiłaswojegonosiciela.Bohaterumiera,a jegociałowykazujepewne
drobneoznakiprzemiany(lekkowydłużonekły,gęstszeowłosienie,zaczątkipazurów).

Jeślibohaterprzetrwatęnajczarniejsząnoc,wykonującudanytestWigoru,leczyjednąRanę.Następnejnocy
znowuwykonuje test (pamiętaj, że jegomodyfikator jest jużmniejszy zewzględunaodzyskany jedenpoziom
obrażeń).SukcesoznaczaodzyskaniekolejnejRany,a porażkajejutratę.Bohaterbalansujewięcmiędzyżyciem
a śmiercią.Testy Wigorunależywykonywaćdomomentu,kiedybohatercałkowiciewyzdrowieje(odzyskawszyst-
kiepunktyWytrzymałości) lubumrze.Podczasrekonwalescencjiniedziałająnaniegoczary,lekarstwaczyinne
środkizapewniającenatychmiastowewyleczenie,jednakzabiegiwspomagające,fachowaopiekamedyczna,dobre
warunkimogąskutkowaćpremią+2dotestów Wigoru.

Jeślibohaterwyzdrowieje,najbliższapełniaksiężycauświadomimu,żeniejestjużtym,kimbyłpoprzednio.
Nadchodządlaniegoczasyksiężycowegoszaleństwa,a onsamjakowilkoludstaniesięgroząlokalnejspołeczności.
O tym,jakpostaćbędziefunkcjonowaćwedługzasadSavage Worlds,kilkasłówponiżej.

Pod znakiem pełni – wilkołaki

Wilkołakisądzikościąnatury,którąprzyobleczonow ciało.Niektórzynaukowcyuważająjezaślepąodnogęewolucji,
innizakolejnyjejetap.Czysąpozostałościądawnych,atawistycznychczasów,czyteżmożenowymrozdziałemw his-
toriiczłowieka,niesposóbpowiedzieć,jednakstanowiąrealnezagrożenie.Poniższezasadyuzupełniająregułyzapre-
zentowanew podręcznikugłównymSavage Worldsnastronie157lubzastępująje,jeżelibrzmiąinaczej.

Zdolności specjalne:

Doskonały wzrok –Wilkołaki mają świetnie rozwinięte i  bardzo czułe zmysły.W  świetle pełni widzą, jak
człowiekzadnia,dlategonawetnajczarniejszaciemnośćniejestimstraszna.Nawetgdyznajdasięw kompletnym
mroku,mogąpolegaćnawęchuorazsłuchu,którebezbłędnieprowadząjedoofiary.Z tegopowoduwilkołaków
niedotycząograniczeniai modyfikatoryzwiązanez ciemnością,zarównonaturalnąjaki magiczną.

Nietykalny–Nadnaturalnymetabolizmi klątwa,jakaciążynawilkołaku,sprawiają,żenormalnabrońsięgonie
ima.Zadaneniąobrażenia,nieważnejakstrasznei śmiercionośne,gojąsięnatychmiast.Cowięcej,niemożliwym
jestodcięciekończynyczygłowy.OdtakiegoorężawilkołakdoznajejedynieSzoku.Tęniewrażliwośćwilkołaki
zachowująw każdejzeswoichform.

Nosiciel–Ranyzadaneprzezwilkołakaniosązesobąprzekleństwo,obłęd,chorobęi śmierć.Ludziemieszkający
w dziczy,bliżejnatury,nieskażeninaukądoskonalewiedzą,jakiewiążesięz niminiebezpieczeństwoi częstokroć
porzucają rannego własnemu losowi. Osoba, która odniosła choć jeden punkt obrażeń od kłów lub pazurów
wilkołaka(a wiecjegonaturalnejbroni,a nieorężadzierżonegow dłoniach)zostajezarażonalikantropią,a prze-
biegchorobyopisanyjestwyżej.
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Pazury–Pazury i kływilkołaka zadająobrażenia równe silepotwora+k8.Zranienienimipowoduje także
zarażenielikantropią.

Przerażający (-2) –Widokbestiipolującejnocąw lasachnaludzisprawia,żebohatermusiwykonaćtest Stra-
chuz modyfikatorem–2dorzutu.Jeślipostaćjestświadkiemtransformacjiwilkołaka(szczególnie,gdyjesttoktoś
bliskilubniespodziewany),musiwykonaćtestStrachu,zwiększającjegowyniko kolejnedwapunkty.

Słabość–Srebrnabroń,choćtrudnodostępnai ustępującajakościąstalowej,zadajewilkołakompełneobrażenia,
stądwielu łowcówpotworówzaopatruje sięw niąprzedwyruszeniemna łowy. Jeślibrak takiegooręża,warto
zaopatrzyćsięw pochodnii cośłatwopalnego,bowiemogieńzadajetymistotompełneobrażenia.

Kontrola nad przemianą – Wilkołaki urodziły się jako istoty zmiennokształtne i  potrafią niepostrzeżenie
przemykaćmiędzyludźmi.Kiedynadchodzinocpełni,a przemianamożewiązaćsięz zagrożeniem,wilkołakmoże
jąpowstrzymać,wykonująctest Duchaz modyfikatorem-2.Jeślisiępowiedzie,bohaterotrzymujejedenpunkt
zmęczenia,któregoniemożepozbyćsięodpoczynkiem.Następnejnocymożepróbowaćznowu,a powodzenie
testu(tymrazemjużzeskumulowanymmodyfikatorem-3)oznaczadrugipoziomzmęczenia.Trzeciejnocypełni
jużniebędziew stanieprzetrwać(jegociałoi umysłsązbytwyczerpane)i konieckońcówuwalnianagromadzoną
w sobiewściekłość,głódi ciemnąstronęnatury.Przemianazachodzi,gdytylkoksiężycwzejdziei usuwaonamody-
fikatoryzwiązanezezmęczeniem.

Kontrola nad zwierzętami–Łącznośćwilkołakówz dzikimipobratymcamijestwprost legendarna.Niejed-
nokrotniespędzająz nimiwieleczasu,przejmującprzywództwonadstademi żyjącw leśnychostępachjakowolne
zwierzęta.Wilkołakii wilkirozumiejąsiętelepatyczniei sązdolneporozumiewaćsięw tensposóbnaduże.Wilki
zawszestanąw obronie„swojego”i przybędąnajegowezwanie,jeślizdecydujesięjeprzywołać.Watahaniepojawi
sięnatychmiast,a potakimczasie,jakizajmiejejdotarcienamiejsceszybkimbiegiem.

Przykładowy wilkołak

Charakterystyki typowychwilkołakówznajdują sięw podręcznikugłównymSavage Worldsna stronie157.
W  ludzkiej postaciwilkołakposiadawspółczynniki zwyczajnego,niewyróżniającego się człowieka, jednak cha-
rakteryzujegodużawitalność,odpornośćnachorobyczyenergia.W zwierzęcejformiewilkołakjestogromnym
wilkiem,największymz całegostadai jegoprzywódcą.Cechujegowysokainteligencja,przebiegłość,a nadodatek
i więcejniżzwierzęcyspryt.Niewalczynigdysam,a wykorzystujeswoichpobratymców,abypodchodzili,roz-
praszalii nękaliofiarę,osłabiającjąprzedostatecznymatakiem.

Świat oczyma szaleńca – wilkoludy

Wilkoludtoczłowiek(elf,krasnoludczyinnahumanoidalnaistota),któramiałanieszczęściepaśćofiarąataku
wilkołaka.Niedośćtego,żeprzeżyłasamąnapaść,a nadodatekchorobę,którająpotemścięłaz nóg,tozostała
równieżzarażonapotwornąchorobą,naktórąniemalekarstwa.Odtejporycomiesiąc,kiedyksiężyckrólujena
nocnymniebie,wilkoludruszanałowy,niebaczącnaszlaknieszczęścia,łezi śmierci,jakizasobązostawia.Za-
zwyczajlostakiegonieszczęśnikajestsmutnyi niedopozazdroszczenia.Trapionywyrzutamisumienia,szargany
zwierzęcymszałem,żyjepokątnieodpełnidopełni,obawiającsiętego,couczyni.Jeślijestnieostrożny,wkrótcena
jegotropwpadajakiśłowcapotworówlubmiejscowiprzybywająz pochodniamipoddomemi bestiakończyswoje
rządyterrorunastosie.Aleniektórymudajesięprzetrwać.Choćniepotrafiązapanowaćnadprzemianą,toszykują
siędoniejtak,abynieuczynićnikomukrzywdylubdaćupustdzikimżądzom,lecznieściągaćnasiebiepodejrzeń.
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Zdolności specjalne
Wyczulone zmysły–Wilkoludymająsłuch,wzrok i węchznaczniewrażliwszeodczłowieka.Potrafią jeden

zmysłkompensowaćdrugim,dlategonietycząsięichżadnemodyfikatoryzwiązanez ciemnością.
Nietykalny–Wilkoludpoprzemianiew formębestiizyskujeodpornośćnaciosyzadawanezwyczajnąbronią.

Kule,bełty,cięcianieimająsięjegociała.Ranyzasklepiająnatychmiastpozadaniu,kończynniesposóbodrąbać.
Pospolityorężmożeconajwyżejwprowadzićwilkoludaw stanSzoku.

Nosiciel–Niewszystkiewilkoludysąw stanieprzenosićchorobę,którązostałyzarażone.Dziękitemuświatnie
jestzaludnionyprzezoszalałebestie,wychodzącenałowypodczaspełniksiężyca.Klątwęlinaktropiimożeprzekazać
tylkowilkoludbędącybezpośrednimpotomkiemwilkołaka.Każdycios(zadanarana),którysięgniebohatera,wiąże
sięz szansą50%naprzeniesieniezarazylikantropii.Jeżelibohaterprzeżyjetakiespotkaniei zostanieopatrzony,pow-
inienzostaćnapojonygorącymnaparemz belladonny(zwanejteżwilczymzielem).Jeślinastąpitow ciągudobyod
walkiz wilkoludem,efektewentualnegozarażeniazostajezniwelowany,choćbohaterz pewnościąodchorujeziółka.

Pazury–Pazury i kływilkołaka zadająobrażenia równe silepotwora+k8.Zranienienimipowoduje także
zarażenielikantropią.

Przerażający 2 –Widokbestiipolującejnocąw lasachnaludzisprawia,żebohatermusiwykonaćtest Strachu
z modyfikatorem–2dorzutu.Jeślipostaćjestświadkiemtransformacjiwilkołaka(szczególnie,gdyjesttoktoś
bliskilubkogokompletnieniepodejrzewao byciebestią),musiwykonaćtest Strachu,zwiększającjegowynik
o kolejnypunkt.

Słabość–Srebrnabroń,choćtrudnodostępnai ustępującajakościąstalowej,zadajewilkołakompełneobrażenia,
stądwielułowcówpotworówzaopatrujesięw niąprzedwyruszeniemnałowy.Równieskutecznymorężemjest
ogień,przedktórymnienaturalnażywotnośćbestiijejniechroni.

Forma bestii–Poprzemianiewilkoludprzyjmujekształtwilczo-ludzkiejhybrydy.Przygarbiony,poruszasię
sztywno,niekiedypotrafiopaśćnaczteryłapyi biecniczymwilk.Jegoruchysąniebytpłynne,a pomimowilczych
cech,możnapoudanymteście Spostrzegawczościokreślić,cozaczłowieknosinasobiestygmatlikantropii.

Poniżejznajdujesięcharakterystykatypowegowilkoludaw jegobestialskiejformie.W ludzkiejposiadaonzw-
yczajnewspółczynnikiprzysługująceosobiejegopochodzenia,klasyspołecznejczyzawodu.

Przykładowy wilkolud

Cechy:Duchk6,Siłak12,Sprytk4,Wigork10,Zręcznośćk8
Umiejętności:Odwagak8,Pływaniek8,Skradaniek10,Spostrzegawczośćk10,Tropieniek10,Walkak12,

Wspinaczkak8,Zastraszaniek10
Tempo:8,Obrona:8,Wytrzymałość:7

Wilki w wilczych skórach – łakowilki

Łakowilkisąnajbardziejtajemniczymodłamempośródistotzmiennokształtnych.Żyjągłębokow lasach,dbając
o swoichwilczychpodopiecznychi z rzadkaryzykująspotkaniaz ludźmi.Ichnadzwyczajnainteligencjasprawia,
że stada, którym przewodzą łakowilki są śmiertelnie niebezpiecznymi wrogami, ale też z  rzadka wchodzą one
w konfliktz ludźmi.Zwierzętapozostajągłębokow matecznikach,polującnamieszkającątamzwierzynę,a pod
ludzkieosiedlapodchodzątylkowtedy,gdyzmusijedotegogłód.Nawetwtedyunikająnękaniatylkojednejwsi,
rozpraszającswojeataki,abynieaktywizowaćludzidopodjęciakonkretneji zdecydowanejakcji.
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Łakowilkinielubiąwilkołakówi wilkoludów,uważającjezawynaturzonestworzenia,którehańbiąwilczyród
w takimsamymstopniu,jakludzieuważająjezapotworyi odmieńców.Jeśliktóryśz nichznajdziesięnateryto-
riumsforyłakowilka,tenstarasięomijaćgojaknajszerszymłukiemi takorganizujeżyciewatahy,abydziałania
„kuzyna”niewpłynęłynajejbezpieczeństwo.Częstojednakdziejesiętak,żeatakibestiipowodująodwetzestrony
ludzi,i wtedyłakowilkibezlitościtępiąbestie,ścigającjerównienieprzejednaniejakludzkimotłoch.

Zdolności specjalne:

Doskonały wzrok–łakowilkimająświetnierozwiniętei bardzoczułezmysły.W świetlepełniwidząjakczłowiek
zadnia,dlategonawetnajczarniejszaciemnośćniejestimstraszna.Nawetgdyznajdasięw kompletnymmroku,
mogą polegać na węchu oraz słuchu, które bezbłędnie prowadzą je do ofiary. Z  tego powodu łakowilków nie
dotycząsięograniczeniai modyfikatoryzwiązanez ciemnością,zarównonaturalnąjaki magiczną.

Nietykalny – Nadzwyczajny metabolizm sprawia, że normalna broń się go nie ima. Zadane nią obrażenia,
nieważnejakstrasznei śmiercionośne,gojąsięnatychmiast.Cowięcej,niemożliwymjestodcięciekończynyczy
głowy.OdtakiegoorężawilkołakdoznajejedynieSzoku.Tęniewrażliwośćłakowilkizachowująw każdejzeswoich
form.

Pazury–Pazuryi kłyłakowilkazadająobrażeniarównesilepotwora+k8
Przerażający (-2) –Widokbestiipolującejnocąw lasachnaludzisprawia,żebohatermusiwykonaćtest Stra-

chuz modyfikatorem–2dorzutu.Jeślipostaćjestświadkiemtransformacjiłakowilka(naprzykład,gdyjestto
ktośbliski),musiwykonaćtest Strachu,zwiększającjegowyniko kolejnedwapunkty.

Słabość–Niejedendomorosły łowcabestii zaginąłw knieibez śladu,gdypomylił łakowilkaz wilkołakiem
i uzbroił sięw  srebrnąbroń.Przeciwko tymbestiom srebrnabroń jestbezużyteczna, a  skuteczniedziała tylko
wykonanaz żelazaskuwanegonazimno.Zadajełakowilkompełneobrażenia,aleniewielułowcówpotworówwie
o tymi zaopatrujesięw niąprzedwyruszeniemnałowy.Ogieńzadajetymbestiomnormalneobrażenia,o czym
wartopamiętaćnawetpodczasgorączkowychłowów.

Kontrola nad przemianą – Łakowilki urodziły się jako istoty zmiennokształtne i  potrafią niepostrzeżenie
przemykaćsiępośródnajgłębszychmateczników.W każdejchwilizdolnesązmienićformęi niedziałająnaniefazy
księżyca,alełakowilkirzadkoprzyjmująbestialskielubludzkiekształty.W formieczłowiekaczująsięniepewnie:
pozbawionewyczulonegowęchu,wzrokui słuchu,narażonenazimnoz brakufutra,mająteżkłopotyz porusza-
niemnadwóchnogachi manipulacjąprzedmiotamiprzypomocydłoninienawykłychdoskomplikowanychi de-
likatnychoperacji.Ichzachowaniezdradzapodwójnanaturę,bowiemnawetw ludzkiejskórzezachowująsięjak
zwierzętastadne.Łakowilkw takiejformieotrzymujemodyfikator-2dowszelkichtestów,któreProwadzącyuzna
zapowiązanez naturączłowieka,cywilizacją,kulturą,obyczajamiitp.

Kontrola nad zwierzętami–Łącznośćłakowilkówz dzikimipobratymcamijestwprost legendarna.Niejed-
nokrotniespędzająz nimiwieleczasu,przejmującprzywództwonadstademi żyjącw leśnychostępachjakowolne
zwierzęta.Łakowilkii wilkirozumiejąsiętelepatyczniei sązdolneporozumiewaćnadużeodległościprzypomocy
samychmyśli.Wilkizawszestanąw obronie„swojego”i przybędąnajegowezwanie,jeślizdecydujesięjeprzywołać.
Watahaniepojawisięnatychmiast,a potakimczasie,jakizajmiejejdotarcienamiejsceszybkimbiegiem.Jeżeli
nadtąsamąsforąkontrolępróbujesprawowaćwilkołak,zwierzętazawszestanąpostroniebardziejnaturalnego
pobratymca,instynktowniewyczuwającw wilkołakucośnienaturalnegoi odmiennego.

Poniżejznajdująsięwspółczynnikitypowegołakowilkaw formiebestii.Jeżelibohaterowienapotkajągozesforą,
w formieogromnegowilka,należywykorzystaćcharakterystykiWarga,któremożnaznaleźćw podręcznikupod-
stawowymSavage Worlds Explorer’s Edition Edycja Polskanastronie156.
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Przykładowy łakowilk
Cechy:Duchk6,Siłak12,Sprytk6,Wigork10,Zręcznośćk8
Umiejętności:Odwagak8,Pływaniek8,Skradaniek10,Spostrzegawczośćk10,Tropieniek10,Walkak12,

Zastraszaniek10
Tempo:8,Obrona:8,Wytrzymałość:7

BohaTerowie niezależni

PoniżejznajdujesięopistrzechBohaterówNiezależnych,którychłączyto,iżzostaliw jakiśsposóbdotknięci
stygmatemlikantropii.Ichopisyskonstruowanotak,abyjaknajlepiejpasowalidodowolnychprzygód,któremoże
obmyślićProwadzący.Każdyz nichpowstałw oparciuo istniejącegobohateraliterackiegolubfilmowego,cobystry
czytelnikbezwątpieniadostrzeże.

Lena Wołkowa

Nataszaurodziłasiępośróddrzewi śniegunadalekiejpółnocy,gdziezimatrwaprzezwiększączęśćroku,a słońce
jestrównierzadkospotykane,cociepło.Wychowywanaprzezwilkołaczychrodziców,którzyżyliw górskiejchacie
opodalkilkuludzkichsiedli,stopniowoodkrywałaswojanaturęi uczyłasiętrudnejsztukipodchodzenialudzioraz
polowaniananichw takisposób,abyniezostaćsamemuwykrytą.Choćrodzicewpoilijej,żeludziesązwierzyną
łowną,zajmującątakiesamomiejscełańcuchupokarmowym,jakbydłohodowlane,toz czasemNataszaodkryła,
żeintrygująjąteistotyi postanowiłajelepiejpoznać.Wyruszyławięcz zimowychpustkowikucywilizacji,znacząc
szlak swoichwędrówekciałamiofiar i  złamanymimęskimi sercami. Imbardziejpoznawała ludzi, tymwiększa
w niejbyłapewność,żeniesąw staniejejzagrozići tymbardziejnieostrożnasięstawała.Konieckońcównajejtrop
wpadłpewienstarszywiekiem,doświadczonyłowcapotworów,któryniemaljąubiłi tylkołutowiszczęściaLena
zawdzięczaocalenie.Odtejporystałasięostrożniejszai postanowiłaodpłacićmyśliwemupięknymzanadobne…

Lenaposiadacharakterystykęzwyczajnegowilkołakaw bestialskiejformie,a w ludzkiejbandyty.Znajdzieszje
odpowiednionastronach157i 161podręcznikaSavage Worlds.DodatkowocharakteryzująjąZawady:Ciekawski
i MściwyorazPrzewagaSzczęściarz.

Lawrence del Torro

Lawrence był świetnym aktorem, ale jego karierę przerwała tajemnicza śmierć brata.Wrócił do rodzinnych
posiadłości,abywyjaśnićtęsprawęi samstałsięofiarąBestii.Największatragediapoleganatym,żecieńklątwy
spadłnajegorodzinę.Choćbliscypróbowalimupomóc,uleczyć,jedenpodrugimginęlirozszarpaniprzezjego
szpony,ażLawrencepozostałsam.Żyjeteraz,przemykającsiękorytarzamiwłasnejposiadłości,wiecznieoglądając
zasiebiei nasłuchując,drżącz obawyilekroćzbliżasiępełnia.Bowiem,gdymiesiączawiśnienaniebiew pełni
swojejkrasy,lek,strach,rozpaczi nienawiśćdosamegosiebieznajdująujściew pełnymbólui wściekłościskowycie,
któryogłaszapoczątekłowów.

Lawrenceposiadacharakterystykizwykłegowilkoludaw formiebestiii kultystyw zwykłej,choćjedynebractwo
doktóregonależał,tomasońskaLożaNarodowa(patrzstrona164podręcznikaSavage Worlds).Jegopoważną
ZawadąjestZnamięDiabławidocznenawewnętrznejstronieprawejdłoni.
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Eving Louis
EvingLouisprzyszedłnaświatgłębokow puszczyi nieznałinnegoświata,dopókimyśliwiniewymordowali

jegosfory.Dziwnymtrafemzdołałprzewidziećichposunięciai umknąłnagonce,a potemwyśledziłmorderców
swoichbliskichi zabiłichjednegopodrugim.Kiedynapadłnachatękłusownika,wewnętrzuzastałtakżejego
samicę,którąw przypływieszałuposiadł,pierwszyrazprzemieniającsięw człowieka.Wedydopierozdałsobie
sprawęz prawdziwejnaturyorazalbinizmu,któryodkrył,porównującludzkimizmysłamiwyglądswóji innych
wilków czy ludzi. Jego nienawiść wobec dwunogów była równa fascynacji ich obyczajami. Eving Louis zaczął
przypatrywaćsięludziomi w końcupostanowiłwmieszaćsięmiędzynich.Bardziejdziękiłutowiszczęściaoraz
pięknemugłosowii twarzyzdołałuniknąćodkryciaswejnaturyi zostałzaakceptowany.Przezkilkalatuczyłsię
i poznawałnowyświat,niezapominająco przeszłości,ażpewnejzimyotworzyłbramysiołai wezwałswoichwil-
czychpobratymców,abywyrżnęliludzitak,jakoniniegdyśjegowatahę.OdtejporyEvingpodróżujepoświecie,
wkradasięw łaskiludzi,abywydaćichpotemnażerswojejrodziny.

EvingLouisposada charakterystyki zwyczajnego łakowilkaoraz zawadęKrwiożerczy i Przewagi:Ładnyoraz
SzóstyZmysł.W ludzkiejformieopisujągowspółczynnikiWłamywacza(strona162podręcznikaSavage Worlds).

przewagi i zawady

Poniższe przewagi i  Zawady dostępne są dla Bohaterów Niezależnych, którzy zostali dotknięci stygmatem
wilkołactwa. Większość z  nich jest wrodzona, więc bohaterowie nie będą mogli nimi dysponować, chyba że
Prowadzącyzezwolinagraniektórymśz trzechrodzajówlikantropów.

Przewagi

Wilkołak

Wymagania:Nowicjusz,przewagawrodzona
Urodziłeśsięjakoistotazmiennokształtnai jesteśprawdziwymwilkołakiem.Żyjeszmiędzydwomaświatami,

w każdymi w żadnymjednocześnie,będączarównodzikąbestią,jaki człowiekiem.Dysponujeszwszystkimice-
chamispecjalnymi,jakimidysponująwilkołaki.

Przerażający skowyt

Wymagania:Doświadczony,WilkołaklubŁakowilk
Kiedyz twojegogardławydobywasiędzikiskowyt,wszelkiestworzenietruchlejei chowasię,wiedząc,żekról

lasuwyruszyłnałowyi niezamierzawrócićz nichgłodny.Skowytniesiesięponadwzgórzamii polesie,a ludzie
drżąprzezsenlubmocniejryglująokiennice.

Wszyscywrogowiew promieniu100metrówmusząwykonaćtest Strachu.Skowytmożesiędobyćtylkona
początkupolowania(tużpoprzemianie)lubpotym,jakbestiazabijeofiarę.

Wzrok łowcy

Wymagania:Doświadczony,WilkołaklubŁakowilk
Kiedyspoglądasznaswojąofiarę,mrużącślepia,pobłyskująoneprzerażającym,zielonymświatłem.Nieszczęśnik

wie,żenadszedłjegokonieci tylkocudmożegoocalićodśmierci.
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Wybieraszjednegoprzeciwnikaw promieniuośmiumetrówi skupiasznanimwzrok.Nieszczęsnymusiwykonać
testPróbyWoli,broniącsięDuchemprzeciwkotwojemuZastraszaniu.Przewagatadajetenbonus,żezainicjo-
wanieowejPróbyWolinieliczysiędowykonywanychprzezciebieakcjii niepowodujekumulującegosięmody-
fikatora-2doinnych,którewykonaszw tejrundzie.

Łakowilk

Wymagania:Nowicjusz,przewagawrodzona
Przyszedłeśnaświatpodgwiazdami,w głębokiejpuszczyi wychowywałeśsiępośródwatahy.Z czasemokazałeś

się być sprytniejszy, silniejszy i  bardziej rozumny od reszty szczeniaków, a  z  czasem przejąłeś władzę w  sforze.
Cieszyszsięwszystkimizdolnościamii mocami,jakimidysponująłakowilki.

Zawady

Wilkolud (Poważna)

Jesteśpotworem,bestialskimdzikimzwierzęciemw ludzkiejskórze.Kiedynadchodzipełniaksiężyca,przemie-
niaszsięw oszalałą,dzikąbestięi krążyszpociemnychlasach,szukającofiary,najlepiejludzkiej.Głódpalącytwoje
trzewiamożeugasićtylkoświeżemięsoi krewtryskającabijącegojeszczesercaprostodopyska.Byćmożeżałujesz
późniejswoichczynów,alegdzieśw głębiduszytakżesięnimirozkoszujesz.Żyjeszw ciągłymstrachu:przedsobą,
przednocnąprzemianą,przedzemstąludzi.Jesteświlkoludemi stosująsięciebiereguły,jakieobowiązujątepot-
wory.

Znamię diabła (Poważna lub Drobna)

Natwoimcieleznajduje się stygmat,któryzdradzabestialskąnaturę, jakaw tobiedrzemie.Byćmoże jesteś
jużwilkołakiemlubwilkoludem,byćmożemaszsięstaćsiętymdrugim,a ówznaktylkoprzypominao nieu-
chronnym.JeżelitaZawadajestDrobna,znamięznajdujesięw miejscuniewidocznymnapierwszyrzutokalub
łatwymdoukrycia(naplecach,brzuchu,wewnętrznejstronieramieniaczyuda).Cowięcej,niejestonoodrazu
rozpoznawalnejakopiętnozła.JeżeliZawadazostaławykupionajakopoważna,znajdujesięw widocznymmiejscu
(nawewnętrznejstroniedłoni,czole,którymśz policzków,w oczach)i każdyktonaniąspojrzy,wie,żejesteśnos-
icielemzła,choćniekoniecznierozpoznaw tobiewilka.

Dodatkowa słabość (Poważna lub Drobna)

Wpływnaciebiemanietylkopełniaksiężyca,alejakiśdodatkowyczynnik.Powodujeon,żebestiasięprzebudza
i chceprzejąćwładzęnadtwoimciałem,wymuszająctransformację.JeżelitaZawadajestdrobna,czynnikówjest
rzadkospotykany(zaćmienie,koniunkcja,dźwiękskrzypiecgrającychokreślonąmelodię).Jeśliwykupionojąjako
Poważną,przyczynawymuszonejprzemianyjesttrywialnai częstospotykana(widoklubzapachsurowegomięsa,
krwi,miłosneuniesienie, gniew).Wilkołakmoże siębronićprzeddodatkową transformacją, jednakwykonuje
rzutyz modyfikatorem-1,doliczanymdowszystkich,jakiemajązastosowaniew teście.


