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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!”
- zakończenie tradycyjnej ballady „Ciemność na wrzosowiskach”
Od zarania dziejów ludzie z niepokojem spoglądali w niebo, kiedy pojawiał się na nim księżyc w pełni. Jego
widok sprawiał, że w głowie pojawiały się dziwne myśli, znajome okolice nabierały demonicznego poblasku, a spokojni i ugodowi zazwyczaj sąsiedzi, stawali się drażliwi i skorzy do kłótni. Co gorsza, ze wzgórz czy lasów dobiegało
wilcze wycie. Zwierzęta, tak samo jak ludzie, odczuwały wpływ pełni i stawały się niespokojne, żądne krwi i skore
do jeszcze zajadlejszych ataków .
W taką noc ludzie zamykali się w swoich domach, zawierali ciasno okiennice, barykadowali drzwi i z modlitwą
na ustach czekali pierwszego brzasku, który kończył władzę Złego. Najbardziej obawiano się jednak nie złośliwości
ludzkiej czy dzikiej watahy, lecz wilka w ludzkim przebraniu, który za fałszywym uśmieszkiem skrywał paszczę
bestii. Wilkołak był synonimem zdradzieckiej zagłady, bestią pełną nienawiści i szału, łączącą dzikość zwierzęcia
z ludzką przebiegłością. Był to drapieżnik doskonały, zdolny jako człowiek podejść nieostrożne ofiary, by pod
postacią bestii rozerwać ich gardła ostrymi kłami.

Likantropia
Likantropia jest po części chorobą i przekleństwem, które spada na człowieka bądź nieostrożnego, bądź złego. Za
jej sprawą chory (lub przeklęty) przyjmuje w pełnię księżyca postać ogromnego wilka lub ludzko-wilczej hybrydy, aby
opanowany dzikim szałem przemierzać lasy i polować na zwierzynę czy ludzi dla zaspokojenia potwornego głodu,
który bez ustanku szarpie jego trzewiami. W taką noc ów człowiek zatraca rozum, rozsądek, zdolność trzeźwego
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 pozostaje wewnątrz niej, to jest ona przytłoczona prymitywnymi instynktami i jedyne za co odpowiada, to niezwykła
przebiegłość, chytrość i spryt, jakie pomagają wilkołakowi zaskoczyć naiwne ofiary.

Trzy stygmaty wilkołactwa
Likantropia jest chorobą, która sprawia, że człowiek nabiera cech wilczych, a także jest zdolny przyjąć kształty
zwierzęcia. Zasadniczo wyróżniamy trzy typy istot zmiennokształtnych, są to wilkołaki, wilkoludy i łakowilki.
Każdy z nich charakteryzuje się innym zachowaniem, niekiedy wyglądem, a już na pewno pochodzeniem
i mentalnością.

Wilkołak
Pierwszy typ to „naturalny wilkołak”., Człowiek, który chorobę odziedziczył po przodkach, został dotknięty klątwą
lub poprzez własną złą wolę zyskał zdolność do zmiany kształtu. Naturalne wilkołaki są rzadko spotykane, jeden
na pięćdziesiąt rodzi się z tym przekleństwem. Z natury są bardzo ostrożne, wyrachowane i działają bez pośpiechu.
Co najważniejsze, wilkołaki z urodzenia potrafią kontrolować w pewnym stopniu proces swojej przemiany. Są
świadome czynnika, który ją wywołuje, a w ludzko-wilczej i wilczej postaci zachowują pełną świadomość i potrafią
zapanować nad zwierzęcymi instynktami. Niejeden niedoszły pogromca przekonał się, że padł ofiarą myśliwego
cierpliwego i skłonnego do udawania ofiary, by w decydującym momencie odwrócić wynik walki. Istotom tym
przypisuje się zdolność narzucania swojej woli stadom wilków, niekiedy także umiejętność przywoływania z daleka
i kierowania ich poczynaniami tak, aby dokonywały rzeczy, których normalne zwierzęta nie potrafią.
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
przeżyć atak, co już samo w sobie nie jest proste i wymaga nie tylko siły woli, ale i hartu ciała oraz ducha. Warto
przy okazji zauważyć, że znane są przypadki, kiedy wilkołak napadał wybraną ofiarę, ranił ją dotkliwie, ale nie
zabijał, chcąc uczynić sobie podobną. Jeżeli ofiara zdoła przeżyć napaść i znaleźć pomoc, w ciągu doby zaczyna ją
trawić wysoka gorączka. Żadne sposoby na zbicie temperatury nie działają, choroba zdaje się dążyć do osłabienia
organizmu, tak, aby nie mógł się bronić przed konsekwencjami infekcji. Gorączka, maligna i drżączki trwają
około pięciu nocy, po których ofiara ataku umiera lub cudownie odzyskuje zdrowie. W ciągu dwóch, trzech dni
wysoka temperatura ustępuje, chory odzyskuje siły w zadziwiającym tempie, jego rany się zasklepiają i wkrótce
wraca do zdrowia.
W tym okresie zarażony zaczyna obserwować dziwne zmiany, które jego otoczenie z reguły składa na karb
traumy, jaką przeszedł. Wyostrza mu się słuch i węch. Dopisuje apetyt, co przypisywane jest procesowi powrotu do zdrowia, a w miarę, jak zbliża się pełnia księżyca, ozdrowiały  zaczyna być coraz bardziej niespokojny
i poddenerwowany. Pełny miesiąc po ataku bestii pokazuje prawdziwe oblicze obrażeń spowodowanych przez
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kły i pazury. Nowonoarodzony to wilkolud, który pozostawia za sobą szlak zniszczenia, śmierci, bólu i łez, by
następnego ranka obudzić się bez pamięci, ubłocony, zakrwawiony z kołaczącą się w głowie myślą o straszliwych
czynach, jakie popełnił. Jeśli uda mu się przetrwać ten początkowy okres zwierzęcego szału, unikając linczu
i śmierci z rąk pospolitego ruszenia, być może zdoła nie tyle zapanować nad swoim potwornym apetytem czy
niekontrolowaną przemianą, co przygotować się do nich tak, by nie uczynić nikomu krzywdy lub odsunąć od
siebie podejrzenia i śmierć z rąk motłochu.
Wilkołak posiada zdolność przemiany w hybrydę człowieka i wilka oraz zwierzę ogromnych rozmiarów. Do
pewnego stopnia jest ją w stanie kontrolować (opóźnić lub przyśpieszyć). Przeczuwa, kiedy ona dokładnie nastąpi
i ma możliwość wyboru formy, jaką przyjmie. Wilczo-ludzka hybryda to klasyczny obraz wilkołaka, jaki przychodzi
człowiekowi do głowy. Ogromna, ponaddwumetrowa, porośnięta futrem istota. Z kształtu przypomina muskularnego człowieka, jednak porusza się na wykrzywionych, wilczych nogach, mocarne ramiona ma zakończone długimi
pazurami, a z pozoru chwiejną równowagę utrzymuje dzięki puszystemu ogonowi. Jej łeb jest całkowicie wilczy,
a paszcza pełna ostrych kłów. Oczy świecą się w ciemności na zielono, jak u dzikich zwierząt. W tej formie wilkołak
potrafi się poruszać zarówno na dwóch, jak i na czterech łapach.
Druga forma, którą potrafi przybrać wilkołak, to ogromny wilk.  Potężny, wyróżniający się wielkością basior.
Pod tą postacią wilkołaki kryją się pośród watah dzikich zwierząt, niejednokrotnie przez lata działając na jednym
terenie i nie zwracając na siebie uwagi. Wilki instynktownie poddają się ich przywództwu, wyczuwając w nich osobnika zdolnego zapewnić stadu dostatek pożywienia i bezpieczeństwo.

Wilkolud
Wilkoludy to ofiary choroby, jaką przenoszą „naturalne” wilkołaki. Wedle legend zwykły człowiek może
stać się wilkołakiem w wyniku ugryzienia przez bestię. Prawda jest taka, że nie każdy, kto odniesie rany, zostaje
zarażony. Gdyby tak było, świat pełen roiłby się wilkołaków. Aby zarazić się likantropią, ofiara musi przeżyć
atak bestii, a potem jeszcze chorobę, która będzie trawiła ocalałego. Zarażony wilkołak jest archetypiczną bestią,
mieszańcem zwierzęcia i człowieka, który podczas księżycowej pełni zrzuca ludzką skórę i traci zmysły. Wściekły
i oszalały z bólu, przepełniony nienawiścią, trawiony głodem krąży po lasach, wzgórzach, dzikich ostępach,
polując na zapóźnionych wędrowców, nieostrożnych myśliwych, ostatecznie szlachtując trzodę nawet nie tyle
z łaknienia, ale dla samej rozkoszy zabijania. Zarażeni wilkołactwem nie potrafią kontrolować swych przemian,
po transformacji nie mają żadnej świadomości swego ludzkiego wcielenia, działają pod wpływem najniższych,
zwierzęcych instynktów. Szczególną przyjemność sprawia im polowanie i zabijanie. Lubują się w zadawaniu bólu
i przerażenia.
Opis przebiegu choroby został podany wyżej, dość powiedzieć, że jej wpływ na ludzki umysł jest znaczący. Ofiara
staje się drażliwa i apodyktyczna. Często popada w złość, robi się gwałtowna i skora do przemocy. W przypadku
mężczyzn charakter zmienia się na dominujący i obcesowy: bierze to, co chce, nie oglądając się na okoliczności
i dobro innych. Działa tak, jakby nie liczył się ze zdaniem bliskich. Jego owłosienie niejednokrotnie staje się bujne
i gęste. Według niektórych łowców potworów znakiem rozpoznawczym wilkołaka są zrośnięte brwi, przez co wielu
nieszczęsnych barbarzyńców z gór skończyło ze srebrna kulą w głowie.
Kobiety z kolei stają się bardziej przebiegłe i lubieżne. Emanuje od nich dziki powab, któremu ulegają
mężczyźni w okolicy, doprowadzając do ruiny własne rodziny, zrywając więzi z bliskimi, a nawet posuwając się
do morderstw, rabunków, byleby choć na chwilę zyskać przychylność niebezpiecznej piękności. Takie kobiety
zwykle oskarżane są o uprawianie czarów, ale prawda jest inna. To ich zwierzęcy magnetyzm działa na ludzi.
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Smutną prawdą jest fakt, iż najzagorzalsi łowcy czarownic i kapłani o czystych sercach zwalczają je nie z chęci
walki ze złem, ale aby zaspokoić własne chucie, ponieważ jak inni mężczyźni nie mogą oprzeć się czarowi
zwierzęcej strony ludzkiej natury.
Wilkoludy nie panują nad swoimi przemianami, mogą jedynie przewidywać, kiedy nadejdzie i szykować się
na czas pełni księżyca. Teoretycznie transformację wywołuje spojrzenie na tarczę miesiąca lub gdy jego promień
padnie na skórę zarażonego. Niestety, sama świadomość nadejścia pełni jest wystarczająca, aby drobne nawet poruszenie czy wybuch irytacji wywołał przemianę. W ciągu kilku chwil agonalnego bólu spod skóry wynurza się
wilczo-ludzkie monstrum. W przeciwieństwie do wilkołaków, wilkoludy posiadają tylko jedną formę, jaką potrafią
przyjąć. Ich ciało staje się masywniejsze i większe, porasta gęstym włosiem i wykrzywia się w groteskowy sposób.
Z jednej strony zachowuje humanoidalną formę, z innej nabiera cech wilczych: wyrastają pazury, kły, kończyny
stają się groteskowo powykręcane, po części ludzkie i zwierzęce. Wilkolud porusza się głównie na dwóch nogach
w pozycji pionowej, jednak czyni to niezgrabnie. W przypadku ucieczki lub pościgu jest w stanie biec na czterech
łapach, przypominając wtedy bardziej goryla niż wilka. Jego poczynaniami dyryguje głód, chęć polowania i żądza
mordu lub strach, jeżeli spotka się z niebezpieczeństwem przewyższającym jego siły. Przemiana trwa aż do zachodu księżyca. Kiedy jego tarcza niknie za horyzontem, bestia traci moc i wilkolud szuka sobie kryjówki, w której
może ułożyć się do snu. Kiedy weń zapadnie, przebiega proces odwrotnej transformacji, w czasie której ponownie
przyjmuje kształty człowieka.
Biorąc pod uwagę gwałtowność i nieprzewidywalność wilkoludów, należy się cieszyć, że zadane przez nich
obrażenia nie niosą ze sobą takich konsekwencji jak rany wilkołacze. A w zasadzie, prawie nie niosą. Chorobę
likantropii przenoszą tylko te wilkoludy, które są bezpośrednimi „dziećmi” wilkołaków, czyli zostały przez nich
zarażone. Podanie zranionemu przez wilkoluda belladony zapobiega wystąpieniu u niego likantropii. Wilkolud
zrodzony z ran zadanych przez innego wilkoluda (czyli ten z drugiego pokolenia), nie przeniesie zarazy dalej, dzięki
czemu populacja tych bestii nie rozprzestrzenia się w niekontrolowany sposób.
Wilkoludom brak jest możliwości rozkazywania zwierzętom czy przyzywania wilczych watah. Zwierzęta
wyczuwają w nich podwójną naturę i nie atakują, choć zachowują się niespokojnie i bywają skłonne do ucieczki.
Podwójna istota wilkoludów sprawia, że stanowią dla wilków nienaturalne kuriozum, którego lepiej unikać. Inaczej reagują na nie udomowione psy. Podczas gdy wilkołaków się boją, wyczuwając w nich pierwotną dominację,
wilkoludów nienawidzą, zażarcie je obszczekują i przy każdej nadarzającej się okazji próbują kąsać.

Łakowilk
Łakowilki są trzecią kategorią istot zmiennokształtnych łączonych z likantropią, jednak naprawdę niewiele mają
wspólnego wilkołakami i wilkoludami. Początki tej rasy są trudne do określenia i brakuje jakichkolwiek wskazówek, gdzie należałoby ich szukać, a ma to bezpośredni związek z ich naturą. Otóż łakowilki to wilki, które
zdolne są przyjmować postać ludzko-zwierzęcej hybrydy a także człowieka. Podstawową różnicą pomiędzy nimi
a wilkołakami, jest fakt, że łakowilki rodzą się w lesie jak zwierzęta. Mija sporo czasu, zanim osobnik odkryje
zdolność przemiany, ale nawet wtedy rzadko kiedy z niej korzysta. Nieprzyzwyczajony do poruszania się na dwóch
nogach, pozbawiony czułego węchu i niezdolny nadążać za watahą, nieczęsto odwołuje się do tej mocy, nie widząc
jej praktycznego wykorzystania czy sensu. Trzeba szczególnego wydarzenia lub charakteru, aby łakowilk zaczął ją
wykorzystywać z tej mocy. Zazwyczaj dzieje się tak, kiedy ciekawskiego osobnika zaintryguje świat ludzi i próbuje
weń wniknąć, aby poznać fascynujące obyczaje dwunogów.
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Takie eskapady rzadko kończą się sukcesem, zazwyczaj nieznajomość obyczajów, mowy i dziwne zachowania
kończą się wypędzeniem odmieńca z lokalnej społeczności, jeśli nie linczem. Dlatego łakowilki są bardzo rzadko
spotykane. Osobnik, który zdoła przetrwać pośród ludzi jest zazwyczaj szczególnie przebiegły i może być ogromnie
niebezpieczny. Jeśli postanowi sprowadzić zgubę na ludzi, ich los może być przypieczętowany.
Wilkołaki, wilkoludy i łakowilki nie wchodzą sobie w drogę. Istoty te potrafią wyczuć nadnaturalną aurę, jaka
je otacza i traktują się z ostrożnym, niechętnym szacunkiem. Każda z nich uważa siebie i inny rodzaj za lepszy od
człowieka, jednak wrodzona duma nie pozwala ustąpić palmy pierwszeństwa innemu potomkowie dzikiej bestii.
Stąd praktycznie nie dochodzi do współpracy pomiędzy nimi, prędzej do konfliktów, kiedy wilkołak zaczyna zbyt
mocno rozporządzać się wilczymi stadami zamieszkującymi puszczę, będącą terenem łakowilka.

Likantropia w Savage Worlds
Omówienie zagadnienia likantropii oraz likantropów pod kątem zasad Savage Worlds dzieli się na kilka części.
Najpierw opisuję chorobę, jej wpływ na bohatera, przebieg i skutki. Następnie czytelnik znajdzie mechaniczne
odzwierciedlenie opisanych powyżej możliwości owych istot, wraz z przykładowymi Bohaterami Niezależnymi,
a na końcu Przewagi i Zawady związane z tymi istotami.

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.”
- doktor William Guull
Żaden z medyków czy badaczy uniwersyteckich nie przyzna otwarcie, że likantropia może być czymś więcej, jak
tylko wilczym obłędem. Być może dzieje się tak, ponieważ uczeni boją się kompromitacji  lub niewielu z nich ma
dość siły, odwagi czy determinacji, aby porzucić cywilizowane krainy i powędrować tam, gdzie choroba ta zbiera
swoje żniwo: w dzicz.
Likantropią jako chorobą można się zrazić tylko za pośrednictwem ran zadanych przez wilkołaka. Wydaje się,
że kluczowym jest zakażenie rany przez ślinę istoty, jednak pewne źródła wspominają o przeniesieniu dolegliwości
w wyniku zadrapań pazurami. Czy odpowiedzialne za nią drobnoustroje znajdują się na szponach, czy może chodzi
raczej o symboliczny akt zranienia, pozostaje to kwestią nierozstrzygniętą.
Jak wspomniano wcześniej, pierwszym wymaganym warunkiem do zarażenia jest atak wilkołaka lub wilkoluda
pierwszego pokolenia. Drugi to zdolność ofiary do przetrwania napaści i znalezienia pomocy, jeśli wymagają tego
obrażenia. Aby choroba zapuściła korzenie, jej przyszła ofiara musi żyć.
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 którego nie może wyjść żadnymi metodami. Nie pomagają lekarstwa, antybiotyki, zioła (nawet belladona), ani
czary. Podczas kolejnej otrzymuje jeden punkt obrażeń i tak do momentu, kiedy powinna wykonać test Eliminacji (patrz strona73 podręcznika SWEXPL). Obrażenia zadawane przez chorobę nie są widoczne na ciele, niszczy
i przekształca organizm od środka. Jeśli bohaterowie żyją w świecie, gdzie badania krwi są możliwe, dostrzegą
pod mikroskopem dziwne zachowanie cząsteczek próbki. Zamiast testu Eliminacji, gracz musi wykonać test
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Wigoru, uwzględniający wszystkie modyfikatory związane ze stanem zdrowia i odniesionymi ranami. Na stronie
76 podręcznika SWEXPL znajdują się modyfikatory związane z powrotem do zdrowia. Prowadzący powinien je
wykorzystać z całą surowością. Zachęcam też Prowadzącego, aby z szerokim uśmiechem na twarzy odmówił graczowi możliwości wykorzystania fuksów przy tym teście. Bez dwóch zdań likantropia jest ciężką gwałtowną, chorobą
i tak powinna zostać potraktowana. Gdyby nie zabijała swoich ofiar w intensywnym pierwszym okresie zarażenia,
po świecie biegałyby sfory wilkoludów.
Jeżeli bohater przetrwa ten krytyczny moment (powiedzie mu się test Wigoru) odzyskuje jedną Ranę. Jeżeli test
zakończy się porażką, oznacza to, że choroba zabiła swojego nosiciela. Bohater umiera, a jego ciało wykazuje pewne
drobne oznaki przemiany (lekko wydłużone kły, gęstsze owłosienie, zaczątki pazurów).
Jeśli bohater przetrwa tę najczarniejszą noc, wykonując udany test Wigoru, leczy jedną Ranę. Następnej nocy
znowu wykonuje test (pamiętaj, że jego modyfikator jest już mniejszy ze względu na odzyskany jeden poziom
obrażeń). Sukces oznacza odzyskanie kolejnej Rany, a porażka jej utratę. Bohater balansuje więc między życiem
a śmiercią. Testy Wigoru należy wykonywać do momentu, kiedy bohater całkowicie wyzdrowieje (odzyska wszystkie punkty Wytrzymałości) lub umrze. Podczas rekonwalescencji nie działają na niego czary, lekarstwa czy inne
środki zapewniające natychmiastowe wyleczenie, jednak zabiegi wspomagające, fachowa opieka medyczna, dobre
warunki mogą skutkować premią +2 do testów Wigoru.
Jeśli bohater wyzdrowieje, najbliższa pełnia księżyca uświadomi mu, że nie jest już tym, kim był poprzednio.
Nadchodzą dla niego czasy księżycowego szaleństwa, a on sam jako wilkolud stanie się grozą lokalnej społeczności.
O tym, jak postać będzie funkcjonować według zasad Savage Worlds, kilka słów poniżej.

Pod znakiem pełni – wilkołaki
Wilkołaki są dzikością natury, którą przyobleczono w ciało. Niektórzy naukowcy uważają je za ślepą odnogę ewolucji,
inni za kolejny jej etap. Czy są pozostałością dawnych, atawistycznych czasów, czy też może nowym rozdziałem w historii człowieka, nie sposób powiedzieć, jednak stanowią realne zagrożenie. Poniższe zasady uzupełniają reguły zaprezentowane w podręczniku głównym Savage Worlds na stronie 157 lub zastępują je, jeżeli brzmią inaczej.
Zdolności specjalne:
Doskonały wzrok – Wilkołaki mają świetnie rozwinięte i bardzo czułe zmysły. W świetle pełni widzą, jak
człowiek za dnia, dlatego nawet najczarniejsza ciemność nie jest im straszna. Nawet gdy znajda się w kompletnym
mroku, mogą polegać na węchu oraz słuchu, które bezbłędnie prowadzą je do ofiary. Z tego powodu wilkołaków
nie dotyczą ograniczenia i modyfikatory związane z ciemnością, zarówno naturalną jak i magiczną.
Nietykalny – Nadnaturalny metabolizm i klątwa, jaka ciąży na wilkołaku, sprawiają, że normalna broń się go nie
ima. Zadane nią obrażenia, nieważne jak straszne i śmiercionośne, goją się natychmiast. Co więcej, niemożliwym
jest odcięcie kończyny czy głowy. Od takiego oręża wilkołak doznaje jedynie Szoku. Tę niewrażliwość wilkołaki
zachowują w każdej ze swoich form.
Nosiciel – Rany zadane przez wilkołaka niosą ze sobą przekleństwo, obłęd, chorobę i śmierć. Ludzie mieszkający
w dziczy, bliżej natury, nieskażeni nauką doskonale wiedzą, jakie wiąże się z nimi niebezpieczeństwo i częstokroć
porzucają rannego własnemu losowi. Osoba, która odniosła choć jeden punkt obrażeń od kłów lub pazurów
wilkołaka (a wiec jego naturalnej broni, a nie oręża dzierżonego w dłoniach) zostaje zarażona likantropią, a przebieg choroby opisany jest wyżej.
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Pazury – Pazury i kły wilkołaka zadają obrażenia równe sile potwora + k8. Zranienie nimi powoduje także
zarażenie likantropią.
Przerażający (-2) – Widok bestii polującej nocą w lasach na ludzi sprawia, że bohater musi wykonać test Strachu z modyfikatorem – 2 do rzutu. Jeśli postać jest świadkiem transformacji wilkołaka (szczególnie, gdy jest to ktoś
bliski lub niespodziewany), musi wykonać test Strachu, zwiększając jego wynik o kolejne dwa punkty.
Słabość – Srebrna broń, choć trudno dostępna i ustępująca jakością stalowej, zadaje wilkołakom pełne obrażenia,
stąd wielu łowców potworów zaopatruje się w nią przed wyruszeniem na łowy. Jeśli brak takiego oręża, warto
zaopatrzyć się w pochodni i coś łatwopalnego, bowiem ogień zadaje tym istotom pełne obrażenia.
Kontrola nad przemianą – Wilkołaki urodziły się jako istoty zmiennokształtne i potrafią niepostrzeżenie
przemykać między ludźmi. Kiedy nadchodzi noc pełni, a przemiana może wiązać się z zagrożeniem, wilkołak może
ją powstrzymać, wykonując test Ducha z modyfikatorem -2. Jeśli się powiedzie, bohater otrzymuje jeden punkt
zmęczenia, którego nie może pozbyć się odpoczynkiem. Następnej nocy może próbować znowu, a powodzenie
testu (tym razem już ze skumulowanym modyfikatorem -3) oznacza drugi poziom zmęczenia. Trzeciej nocy pełni
już nie będzie w stanie przetrwać (jego ciało i umysł są zbyt wyczerpane) i koniec końców uwalnia nagromadzoną
w sobie wściekłość, głód i ciemną stronę natury. Przemiana zachodzi, gdy tylko księżyc wzejdzie i usuwa ona modyfikatory związane ze zmęczeniem.
Kontrola nad zwierzętami – Łączność wilkołaków z dzikimi pobratymcami jest wprost legendarna. Niejednokrotnie spędzają z nimi wiele czasu, przejmując przywództwo nad stadem i żyjąc w leśnych ostępach jako wolne
zwierzęta. Wilkołaki i wilki rozumieją się telepatycznie i są zdolne porozumiewać się w ten sposób na duże. Wilki
zawsze staną w obronie „swojego” i przybędą na jego wezwanie, jeśli zdecyduje się je przywołać. Wataha nie pojawi
się natychmiast, a po takim czasie, jaki zajmie jej dotarcie na miejsce szybkim biegiem.
Przykładowy wilkołak
Charakterystyki typowych wilkołaków znajdują się w podręczniku głównym Savage Worlds na stronie 157.
W ludzkiej postaci wilkołak posiada współczynniki zwyczajnego, niewyróżniającego się człowieka, jednak charakteryzuje go duża witalność, odporność na choroby czy energia. W zwierzęcej formie wilkołak jest ogromnym
wilkiem, największym z całego stada i jego przywódcą. Cechuje go wysoka inteligencja, przebiegłość, a na dodatek
i więcej niż zwierzęcy spryt. Nie walczy nigdy sam, a wykorzystuje swoich pobratymców, aby podchodzili, rozpraszali i nękali ofiarę, osłabiając ją przed ostatecznym atakiem.

Świat oczyma szaleńca – wilkoludy
Wilkolud to człowiek (elf, krasnolud czy inna humanoidalna istota), która miała nieszczęście paść ofiarą ataku
wilkołaka. Nie dość tego, że przeżyła samą napaść, a na dodatek chorobę, która ją potem ścięła z nóg, to została
również zarażona potworną chorobą, na którą nie ma lekarstwa. Od tej pory co miesiąc, kiedy księżyc króluje na
nocnym niebie, wilkolud rusza na łowy, nie bacząc na szlak nieszczęścia, łez i śmierci, jaki za sobą zostawia. Zazwyczaj los takiego nieszczęśnika jest smutny i nie do pozazdroszczenia. Trapiony wyrzutami sumienia, szargany
zwierzęcym szałem, żyje pokątnie od pełni do pełni, obawiając się tego, co uczyni. Jeśli jest nieostrożny, wkrótce na
jego trop wpada jakiś łowca potworów lub miejscowi przybywają z pochodniami pod domem i bestia kończy swoje
rządy terroru na stosie. Ale niektórym udaje się przetrwać. Choć nie potrafią zapanować nad przemianą, to szykują
się do niej tak, aby nie uczynić nikomu krzywdy lub dać upust dzikim żądzom, lecz nie ściągać na siebie podejrzeń.
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Zdolności specjalne
Wyczulone zmysły – Wilkoludy mają słuch, wzrok i węch znacznie wrażliwsze od człowieka. Potrafią jeden
zmysł kompensować drugim, dlatego nie tyczą się ich żadne modyfikatory związane z ciemnością.
Nietykalny – Wilkolud po przemianie w formę bestii zyskuje odporność na ciosy zadawane zwyczajną bronią.
Kule, bełty, cięcia nie imają się jego ciała. Rany zasklepiają natychmiast po zadaniu, kończyn nie sposób odrąbać.
Pospolity oręż może co najwyżej wprowadzić wilkoluda w stan Szoku.
Nosiciel – Nie wszystkie wilkoludy są w stanie przenosić chorobę, którą zostały zarażone. Dzięki temu świat nie
jest zaludniony przez oszalałe bestie, wychodzące na łowy podczas pełni księżyca. Klątwę linaktropii może przekazać
tylko wilkolud będący bezpośrednim potomkiem wilkołaka. Każdy cios (zadana rana), który sięgnie bohatera, wiąże
się z szansą 50% na przeniesienie zarazy likantropii. Jeżeli bohater przeżyje takie spotkanie i zostanie opatrzony, powinien zostać napojony gorącym naparem z belladonny (zwanej też wilczym zielem). Jeśli nastąpi to w ciągu doby od
walki z wilkoludem, efekt ewentualnego zarażenia zostaje zniwelowany, choć bohater z pewnością odchoruje ziółka.
Pazury – Pazury i kły wilkołaka zadają obrażenia równe sile potwora + k8. Zranienie nimi powoduje także
zarażenie likantropią.
Przerażający 2 – Widok bestii polującej nocą w lasach na ludzi sprawia, że bohater musi wykonać test Strachu
z modyfikatorem – 2 do rzutu. Jeśli postać jest świadkiem transformacji wilkołaka (szczególnie, gdy jest to ktoś
bliski lub kogo kompletnie nie podejrzewa o bycie bestią), musi wykonać test Strachu, zwiększając jego wynik
o kolejny punkt.
Słabość – Srebrna broń, choć trudno dostępna i ustępująca jakością stalowej, zadaje wilkołakom pełne obrażenia,
stąd wielu łowców potworów zaopatruje się w nią przed wyruszeniem na łowy. Równie skutecznym orężem jest
ogień, przed którym nienaturalna żywotność bestii jej nie chroni.
Forma bestii – Po przemianie wilkolud przyjmuje kształt wilczo-ludzkiej hybrydy. Przygarbiony, porusza się
sztywno, niekiedy potrafi opaść na cztery łapy i biec niczym wilk. Jego ruchy są niebyt płynne, a pomimo wilczych
cech, można po udanym teście Spostrzegawczości określić, co za człowiek nosi na sobie stygmat likantropii.
Poniżej znajduje się charakterystyka typowego wilkoluda w jego bestialskiej formie. W ludzkiej posiada on zwyczajne współczynniki przysługujące osobie jego pochodzenia, klasy społecznej czy zawodu.
Przykładowy wilkolud
Cechy: Duch k6, Siła k12, Spryt k4, Wigor k10, Zręczność k8
Umiejętności: Odwaga k8, Pływanie k8, Skradanie k10, Spostrzegawczość k10, Tropienie k10, Walka k12,
Wspinaczka k8, Zastraszanie k10
Tempo: 8, Obrona: 8, Wytrzymałość:7

Wilki w wilczych skórach – łakowilki
Łakowilki są najbardziej tajemniczym odłamem pośród istot zmiennokształtnych. Żyją głęboko w lasach, dbając
o swoich wilczych podopiecznych i z rzadka ryzykują spotkania z ludźmi. Ich nadzwyczajna inteligencja sprawia,
że stada, którym przewodzą łakowilki są śmiertelnie niebezpiecznymi wrogami, ale też z rzadka wchodzą one
w konflikt z ludźmi. Zwierzęta pozostają głęboko w matecznikach, polując na mieszkającą tam zwierzynę, a pod
ludzkie osiedla podchodzą tylko wtedy, gdy zmusi je do tego głód. Nawet wtedy unikają nękania tylko jednej wsi,
rozpraszając swoje ataki, aby nie aktywizować ludzi do podjęcia konkretnej i zdecydowanej akcji.
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Łakowilki nie lubią wilkołaków i wilkoludów, uważając je za wynaturzone stworzenia, które hańbią wilczy ród
w takim samym stopniu, jak ludzie uważają je za potwory i odmieńców. Jeśli któryś z nich znajdzie się na terytorium sfory łakowilka, ten stara się omijać go jak najszerszym łukiem i tak organizuje życie watahy, aby działania
„kuzyna” nie wpłynęły na jej bezpieczeństwo. Często jednak dzieje się tak, że ataki bestii powodują odwet ze strony
ludzi, i wtedy łakowilki bez litości tępią bestie, ścigając je równie nieprzejednanie jak ludzki motłoch.
Zdolności specjalne:
Doskonały wzrok – łakowilki mają świetnie rozwinięte i bardzo czułe zmysły. W świetle pełni widzą jak człowiek
za dnia, dlatego nawet najczarniejsza ciemność nie jest im straszna. Nawet gdy znajda się w kompletnym mroku,
mogą polegać na węchu oraz słuchu, które bezbłędnie prowadzą je do ofiary. Z tego powodu łakowilków nie
dotyczą się ograniczenia i modyfikatory związane z ciemnością, zarówno naturalną jak i magiczną.
Nietykalny – Nadzwyczajny metabolizm sprawia, że normalna broń się go nie ima. Zadane nią obrażenia,
nieważne jak straszne i śmiercionośne, goją się natychmiast. Co więcej, niemożliwym jest odcięcie kończyny czy
głowy. Od takiego oręża wilkołak doznaje jedynie Szoku. Tę niewrażliwość łakowilki zachowują w każdej ze swoich
form.
Pazury – Pazury i kły łakowilka zadają obrażenia równe sile potwora + k8
Przerażający (-2) – Widok bestii polującej nocą w lasach na ludzi sprawia, że bohater musi wykonać test Strachu z modyfikatorem – 2 do rzutu. Jeśli postać jest świadkiem transformacji łakowilka (na przykład, gdy jest to
ktoś bliski), musi wykonać test Strachu, zwiększając jego wynik o kolejne dwa punkty.
Słabość – Niejeden domorosły łowca bestii zaginął w kniei bez śladu, gdy pomylił łakowilka z wilkołakiem
i uzbroił się w srebrną broń. Przeciwko tym bestiom srebrna broń jest bezużyteczna, a skutecznie działa tylko
wykonana z żelaza skuwanego na zimno. Zadaje łakowilkom pełne obrażenia, ale niewielu łowców potworów wie
o tym i zaopatruje się w nią przed wyruszeniem na łowy. Ogień zadaje tym bestiom normalne obrażenia, o czym
warto pamiętać nawet podczas gorączkowych łowów.
Kontrola nad przemianą – Łakowilki urodziły się jako istoty zmiennokształtne i potrafią niepostrzeżenie
przemykać się pośród najgłębszych mateczników. W każdej chwili zdolne są zmienić formę i nie działają na nie fazy
księżyca, ale łakowilki rzadko przyjmują bestialskie lub ludzkie kształty. W formie człowieka czują się niepewnie:
pozbawione wyczulonego węchu, wzroku i słuchu, narażone na zimno z braku futra, mają też kłopoty z poruszaniem na dwóch nogach i manipulacją przedmiotami przy pomocy dłoni nienawykłych do skomplikowanych i delikatnych operacji. Ich zachowanie zdradza podwójna naturę, bowiem nawet w ludzkiej skórze zachowują się jak
zwierzęta stadne. Łakowilk w takiej formie otrzymuje modyfikator -2 do wszelkich testów, które Prowadzący uzna
za powiązane z naturą człowieka, cywilizacją, kulturą, obyczajami itp.
Kontrola nad zwierzętami – Łączność łakowilków z dzikimi pobratymcami jest wprost legendarna. Niejednokrotnie spędzają z nimi wiele czasu, przejmując przywództwo nad stadem i żyjąc w leśnych ostępach jako wolne
zwierzęta. Łakowilki i wilki rozumieją się telepatycznie i są zdolne porozumiewać na duże odległości przy pomocy
samych myśli. Wilki zawsze staną w obronie „swojego” i przybędą na jego wezwanie, jeśli zdecyduje się je przywołać.
Wataha nie pojawi się natychmiast, a po takim czasie, jaki zajmie jej dotarcie na miejsce szybkim biegiem. Jeżeli
nad tą samą sforą kontrolę próbuje sprawować wilkołak  , zwierzęta zawsze staną po stronie bardziej naturalnego
pobratymca, instynktownie wyczuwając w wilkołaku coś nienaturalnego i odmiennego.
Poniżej znajdują się współczynniki typowego łakowilka w formie bestii. Jeżeli bohaterowie napotkają go ze sforą,
w formie ogromnego wilka, należy wykorzystać charakterystyki Warga, które można znaleźć w podręczniku podstawowym Savage Worlds Explorer’s Edition Edycja Polska na stronie 156.
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Przykładowy łakowilk
Cechy: Duch k6, Siła k12, Spryt k6, Wigor k10, Zręczność k8
Umiejętności: Odwaga k8, Pływanie k8, Skradanie k10, Spostrzegawczość k10, Tropienie k10, Walka k12,
Zastraszanie k10
Tempo: 8, Obrona: 8, Wytrzymałość:7

Bohaterowie Niezależni
Poniżej znajduje się opis trzech Bohaterów Niezależnych, których łączy to, iż zostali w jakiś sposób dotknięci
stygmatem likantropii. Ich opisy skonstruowano tak, aby jak najlepiej pasowali do dowolnych przygód, które może
obmyślić Prowadzący. Każdy z nich powstał w oparciu o istniejącego bohatera literackiego lub filmowego, co bystry
czytelnik bez wątpienia dostrzeże.
Lena Wołkowa
Natasza urodziła się pośród drzew i śniegu na dalekiej północy, gdzie zima trwa przez większą część roku, a słońce
jest równie rzadko spotykane, co ciepło. Wychowywana przez wilkołaczych rodziców, którzy żyli w górskiej chacie
opodal kilku ludzkich siedli, stopniowo odkrywała swoja naturę i uczyła się trudnej sztuki podchodzenia ludzi oraz
polowania na nich w taki sposób, aby nie zostać samemu wykrytą. Choć rodzice wpoili jej, że ludzie są zwierzyną
łowną, zajmującą takie samo miejsce łańcuchu pokarmowym, jak bydło hodowlane, to z czasem Natasza odkryła,
że intrygują ją te istoty i postanowiła je lepiej poznać. Wyruszyła więc z zimowych pustkowi ku cywilizacji, znacząc
szlak swoich wędrówek ciałami ofiar i złamanymi męskimi sercami. Im bardziej poznawała ludzi, tym większa
w niej była pewność, że nie są w stanie jej zagrozić i tym bardziej nieostrożna się stawała. Koniec końców na jej trop
wpadł pewien starszy wiekiem, doświadczony łowca potworów, który niemal ją ubił i tylko łutowi szczęścia Lena
zawdzięcza ocalenie. Od tej pory stała się ostrożniejsza i postanowiła odpłacić myśliwemu pięknym za nadobne…
Lena posiada charakterystykę zwyczajnego wilkołaka w bestialskiej formie, a w ludzkiej bandyty. Znajdziesz je
odpowiednio na stronach 157 i 161 podręcznika Savage Worlds. Dodatkowo charakteryzują ją Zawady: Ciekawski
i Mściwy oraz Przewaga Szczęściarz.
Lawrence del Torro
Lawrence był świetnym aktorem, ale jego karierę przerwała tajemnicza śmierć brata. Wrócił do rodzinnych
posiadłości, aby wyjaśnić tę sprawę i sam stał się ofiarą Bestii. Największa tragedia polega na tym, że cień klątwy
spadł na jego rodzinę. Choć bliscy próbowali mu pomóc, uleczyć, jeden po drugim ginęli rozszarpani przez jego
szpony, aż Lawrence pozostał sam. Żyje teraz, przemykając się korytarzami własnej posiadłości, wiecznie oglądając
za siebie i nasłuchując, drżąc z obawy ilekroć zbliża się pełnia. Bowiem, gdy miesiąc zawiśnie na niebie w pełni
swojej krasy, lek, strach, rozpacz i nienawiść do samego siebie znajdują ujście w pełnym bólu i wściekłości skowycie,
który ogłasza początek łowów.
Lawrence posiada charakterystyki zwykłego wilkoluda w formie bestii i kultysty w zwykłej, choć jedyne bractwo
do którego należał, to masońska Loża Narodowa (patrz strona 164 podręcznika Savage Worlds). Jego poważną
Zawadą jest Znamię Diabła widoczne na wewnętrznej stronie prawej dłoni.
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Eving Louis
Eving Louis przyszedł na świat głęboko w puszczy i nie znał innego świata, dopóki myśliwi nie wymordowali
jego sfory. Dziwnym trafem zdołał przewidzieć ich posunięcia i umknął nagonce, a potem wyśledził morderców
swoich bliskich i zabił ich jednego po drugim. Kiedy napadł na chatę kłusownika, we wnętrzu zastał także jego
samicę, którą w przypływie szału posiadł, pierwszy raz przemieniając się w człowieka. Wedy dopiero zdał sobie
sprawę z prawdziwej natury oraz albinizmu, który odkrył, porównując ludzkimi zmysłami wygląd swój i innych
wilków czy ludzi. Jego nienawiść wobec dwunogów była równa fascynacji ich obyczajami. Eving Louis zaczął
przypatrywać się ludziom i w końcu postanowił wmieszać się między nich. Bardziej dzięki łutowi szczęścia oraz
pięknemu głosowi i twarzy zdołał uniknąć odkrycia swej natury i został zaakceptowany. Przez kilka lat uczył się
i poznawał nowy świat, nie zapominając o przeszłości, aż pewnej zimy otworzył bramy sioła i wezwał swoich wilczych pobratymców, aby wyrżnęli ludzi tak, jak oni niegdyś jego watahę. Od tej pory Eving podróżuje po świecie,
wkrada się w łaski ludzi, aby wydać ich potem na żer swojej rodziny.
Eving Louis posada charakterystyki zwyczajnego łakowilka oraz zawadę Krwiożerczy i Przewagi: Ładny oraz
Szósty Zmysł. W ludzkiej formie opisują go współczynniki Włamywacza (strona 162 podręcznika Savage 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
Prowadzący zezwoli na granie którymś z trzech rodzajów likantropów.

Przewagi
Wilkołak
Wymagania: Nowicjusz, przewaga wrodzona
Urodziłeś się jako istota zmiennokształtna i jesteś prawdziwym wilkołakiem. Żyjesz między dwoma światami,
w każdym i w żadnym jednocześnie, będąc zarówno dziką bestią, jak i człowiekiem. Dysponujesz wszystkimi cechami specjalnymi, jakimi dysponują wilkołaki.
Przerażający skowyt
Wymagania: Doświadczony, Wilkołak lub Łakowilk
Kiedy z twojego gardła wydobywa się dziki skowyt, wszelkie stworzenie truchleje i chowa się, wiedząc, że król
lasu wyruszył na łowy i nie zamierza wrócić z nich głodny. Skowyt niesie się ponad wzgórzami i po lesie, a ludzie
drżą przez sen lub mocniej ryglują okiennice.
Wszyscy wrogowie w promieniu 100 metrów muszą wykonać test Strachu. Skowyt może się dobyć tylko na
początku polowania (tuż po przemianie) lub po tym, jak bestia zabije ofiarę.
Wzrok łowcy
Wymagania: Doświadczony, Wilkołak lub Łakowilk
Kiedy spoglądasz na swoją ofiarę, mrużąc ślepia, pobłyskują one przerażającym, zielonym światłem. Nieszczęśnik
wie, że nadszedł jego koniec i tylko cud może go ocalić od śmierci.
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Likantropia
Wybierasz jednego przeciwnika w promieniu ośmiu metrów i skupiasz na nim wzrok. Nieszczęsny musi wykonać
test Próby Woli, broniąc się Duchem przeciwko twojemu Zastraszaniu. Przewaga ta daje ten bonus, że zainicjowanie owej Próby Woli nie liczy się do wykonywanych przez ciebie akcji i nie powoduje kumulującego się modyfikatora -2 do innych, które wykonasz w tej rundzie.
Łakowilk
Wymagania: Nowicjusz, przewaga wrodzona
Przyszedłeś na świat pod gwiazdami, w głębokiej puszczy i wychowywałeś się pośród watahy. Z czasem okazałeś
się być sprytniejszy, silniejszy i bardziej rozumny od reszty szczeniaków, a z czasem przejąłeś władzę w sforze.
Cieszysz się wszystkimi zdolnościami i mocami, jakimi dysponują łakowilki.

Zawady
Wilkolud (Poważna)
Jesteś potworem, bestialskim dzikim zwierzęciem w ludzkiej skórze. Kiedy nadchodzi pełnia księżyca, przemieniasz się w oszalałą, dziką bestię i krążysz po ciemnych lasach, szukając ofiary, najlepiej ludzkiej. Głód palący twoje
trzewia może ugasić tylko świeże mięso i krew tryskająca bijącego jeszcze serca prosto do pyska. Być może żałujesz
później swoich czynów, ale gdzieś w głębi duszy także się nimi rozkoszujesz. Żyjesz w ciągłym strachu: przed sobą,
przed nocną przemianą, przed zemstą ludzi. Jesteś wilkoludem i stosują się ciebie reguły, jakie obowiązują te potwory.
Znamię diabła (Poważna lub Drobna)
Na twoim ciele znajduje się stygmat, który zdradza bestialską naturę, jaka w tobie drzemie. Być może jesteś
już wilkołakiem lub wilkoludem, być może masz się stać się tym drugim, a ów znak tylko przypomina o nieuchronnym. Jeżeli ta Zawada jest Drobna, znamię znajduje się w miejscu niewidocznym na pierwszy rzut oka lub
łatwym do ukrycia (na plecach, brzuchu, wewnętrznej stronie ramienia czy uda). Co więcej, nie jest ono od razu
rozpoznawalne jako piętno zła. Jeżeli Zawada została wykupiona jako poważna, znajduje się w widocznym miejscu
(na wewnętrznej stronie dłoni, czole, którymś z policzków, w oczach) i każdy kto na nią spojrzy, wie, że jesteś nosicielem zła, choć niekoniecznie rozpozna w tobie wilka.
Dodatkowa słabość (Poważna lub Drobna)
Wpływ na ciebie ma nie tylko pełnia księżyca, ale jakiś dodatkowy czynnik. Powoduje on, że bestia się przebudza
i chce przejąć władzę nad twoim ciałem, wymuszając transformację. Jeżeli ta Zawada jest drobna, czynnik ów jest
rzadko spotykany (zaćmienie, koniunkcja, dźwięk skrzypiec grających określoną melodię). Jeśli wykupiono ją jako
Poważną, przyczyna wymuszonej przemiany jest trywialna i często spotykana (widok lub zapach surowego mięsa,
krwi, miłosne uniesienie, gniew). Wilkołak może się bronić przed dodatkową transformacją, jednak wykonuje
rzuty z modyfikatorem -1, doliczanym do wszystkich, jakie mają zastosowanie w teście.
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