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Po świecie kroczy wiele stworzeń, które dla jednych są bardzo realne, a dla 
innych stanowią część legend lub bajek. Ogrom świata sprawia, że jest ich 
niezliczona ilość, a gatunki i kształty wykraczają poza granice wyobraźni. 
Dla mieszkańców Prastarych Ziem rogate stworzenia o wielu głowach, zwa-
ne Gerrotynami, które plugawią północną Argatorię, czy wężoludzie ze Sly-
thii obdarzeni niezwykłymi mentalnymi zdolnościami są nierealni i samo 
opowiadanie o nich może być powodem do kpin. Można więc tylko snuć 
przypuszczenia, co powie przeciętny mieszkaniec tych ziem, jeśli opowiemy 
mu o piekielnych istotach Przeklętych Ziem. Oczywiście inaczej zareaguje 
mieszkaniec Vartevii, który zapewne skwituje to słowami, że już wiele wi-
dział, a inaczej mieszkaniec Borii, który nie tylko nie da wiary, ale może nas 
zlinczować za sianie strachu wśród pospólstwa. 

W każdej krainie inaczej patrzy się na bestie i dziwne stworzenia. Ludność 
trapi wiele problemów i strachów, dlatego niechętnie słuchają opowieści o 
tym, że może przybyć coś jeszcze gorszego. W lasach Prastarych Ziem można 
spotkać wiele bestii i ohydnych stworzeń błąkających się w poszukiwaniu 
krwii lub dusz. Mieszkańcy wierzą jednak, że wysokie mury, rycerstwo oraz 
gorące modły uchronią ich przed złem. Gdy więc słyszą, że poza granica-
mi Prastarych Ziem czai się tajemnicze zło, odwracają głowy lub wpadają 
w gniew. Ich dusze trapi lęk, gdyż wiedzą, że mroczna kraina Sheol-morg 
i jej apostołowie mogą kiedyś wrócić i rozpętać rzeź jak dawniej. Z dale-
kiego Sardrag mogą przybyć smoki i spopielić ziemię, obracając wszystko 
w zgliszcza. Legiony nieumarłych z Martwych Ziem, hordy z Al-dukbar, to 
tylko część lęków, o których chcą zapomnieć mieszkańcy Prastarych Ziem.  
Opisują więc swoje obawy w legendach i baśniach zapominając, że oparli je 
na prawdzie...

Nie może zatem nikogo dziwić, że wielu nie wierzy w Krainę Snów, miejsce 
niepozorne, ale niebezpieczne. Wokół jej mieszkańców zbudowano mur z 
opowiastek i zabawnych historii. Kolorowe święta i festyny jeszcze bardziej 
mają ich utwierdzić w przekonaniu, że to tylko fantazja. Jednak gdzieś głę-
boko, pod tą spokojną taflą zapomnienia kryje się ponura i okrutna prawda, 
z której otrząsamy się każdego ranka. Wypieramy złe sny, a straszne, wręcz 
namacalne zdarzenia nazywamy koszmarami. Dokładnie tak samo czynimy 
będąc w Krainie Snów. Zapominamy i wypieramy możliwość istnienia cze-
goś poza snem. Realny świat staje się niedorzeczny i po chwili już o nim nie 
pamiętamy. Wędrujemy po krainie, która jest tak realna, że nie wiemy co 
jest prawdą, a co odbiciem w lustrze. Czy można więc przekonać kogoś, że 
prawdziwe życie jest po drugiej stronie? 
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Mówiono Ci, że ich kraina jest bardzo daleko.
Że są częścią zapomnianych kultów i starodawnych wierzeń.
Gdy w nocy dręczyły Cię koszmary, rankiem przekonywano, że to tylko zły sen.

Dziwne zdarzenia nazywa się zbiegami okoliczności,
a stwory z koszmarów dziełem wybujałej wyobraźni.

Ignorancja pozwala trwać w złudnym spokoju i szczęściu.

Przychodzi jednak dzień, w którym nie możesz dłużej opierać się prawdzie.
Opowiadasz o tym, jak naprawdę wygląda otaczający nas świat i próbujesz 
przestrzec innych.

Jesteś tym, który wie i widzi. Tym, który poznaje straszliwe sekrety i któremu 
świat obnaża swoje ciemne oblicze.

Nie spotka Cię jednak żadna nagroda za głoszenie słów prawdy. W zamian 
usłyszysz tylko śmiech i obelgi, a zwać Cię będą... szaleńcem.

- fragment instruktarzu dla akolitów zakonu Redempti Astrati 
z Pierwszej Kroniki Objawień
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Witaj w Lesie Agalloch 

Witaj w pierwszym dodatku do gry Umbra Turris! Poznasz w nim istoty zwane Dy-
niaqami, dowiesz się skąd pochodzą oraz jak ich używać podczas gry. Ta nietypowa 
rasa oferuje wspaniały wachlarz ciekawych zdolności, które są unikalne tylko dla 
niej. Całości dopełniają fantastyczne modele o niezwykłym charakterze i uroku. Po-
zwolą Ci eksperymentować z wieloma kolorami, technikami malarskimi oraz budo-
wać własną unikalną kolekcję Dyniaqów. Aby w pełni korzystać z tego podręcznika 
musisz posiadać podręcznik z zasadami do gry Umbra Turris. 

Jak grać Dyniaqami?

Dyniaqi nie są rasą, jak to się mówi, twardą, ale dysponują sporymi możliwościami 
jeśli chodzi o atakowanie wroga za pomocą zdolności lub przedmiotów. Warto, byś 
dokładnie poznał ich zasadę rasową „Koszmarne Lśnienie”, która dobrze użyta może 
zranić najtwardszego wroga. Pozwoli Ci to stawić czoła nawet najbardziej okrutnym 
i wielkim bohaterom, ale niestety nie działa ona na bestie, istoty przyzwane itp. W 
grze UT wielokrotnie spotkasz się z określeniem bohater, które odnosi się tylko do 
członków drużyny. Jeśli pada stwierdzenie wróg, oznacza to zarówno wrogiego bo-
hatera, jak i bestię czy przyzwaną istotę. 
Aby Dyniaqi mogły bronić się przed wrogimi bestiami, należy przyjrzeć się ich uni-
kalnej bestii - Arachniaqowi. Dzięki zdolności wystawienia go bliżej wroga, a do-
datkowo w Ukryciu, możesz skutecznie rozproszyć uwagę przeciwnika. Szczególnie 
ciekawe jest wyposażenie dodatkowe, które mogą mieć tylko Dyniaqi. Wyjątko-
wo ciekawy model Koszmarnego Drzewa jest nie tylko świetny do malowania ale 
podczas gry potrafi bardzo wzmocnić działanie „Koszmarnego Lśnienia”. Karłowate 
Pnącze, które jest w komplecie z małym Dyniaqiem, pozwoli Twoim Dyniaqom na 
polu walki korzystać z Lekkiego Pancerza na wszystkich lokacjach. 
Jak się wkrótce przekonasz, Dyniaqi to rasa z wieloma zasadami, które gwarantują 
wiele ciekawych kombinacji, dlatego wczytaj się i poznaj je tak, by w pełni korzystać 
z ich ogromnych możliwości.

Wprowadzenie
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Wyśnione kolory

Na wstępie możesz uznać, że na okładce podręcznika znajdują się kolory, których 
trzeba użyć do malowania Dyniaqów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, byś użył 
innych kolorów podczas ich malowania. Dzieje się tak, ponieważ z założenia jest 
to rasa z innego wymiaru, nieprzewidywalna i tajemnicza. Dlatego jeśli zechcesz, 
by głowy Dyniaqów nie były pomarańczowe, ale miały inne kolory, które widziałeś 
w dyniach różnych gatunków, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli zechcesz, by skóra 
Twoich Dyniaqów miała inny odcień, bo zostali namaszczeni sokami z jarzębiny, są 
pod wpływem czaru lub wymyślisz inne ciekawe wytłumaczenie, to możesz, a nawet 
powinieneś to zrobić. Dyniaqi pozwalają na ogromną dowolność, dlatego kolory z 
ilustracji to tylko sugestia. A może tylko jeden z Dyniaqów skrywa jakiś sekret i jego 
skóra zmienia kolor? Baw się kolorami, eksperymentuj i twórz swoją własną drużynę 
z Krainy Snów.

Sceneria

Jeśli jesteś zapalonym modelarzem i chcesz stworzyć dla Dyniaqów jakąś makietę, 
to na początek warto przyjrzeć się drzewom. Dobrze, by były w jakiś sposób zdefor-
mowane lub miały na sobie różne tajemnicze symbole. Kolejnym elementem są dzi-
waczne budynki w kształcie przerośniętych warzyw lub owoców. Możesz skorzystać z 
ususzonej pomarańczy lub poszukać imitacji dyń ozdobnych lub wszelkiego rodzaju 
sztucznych warzyw. Dorabiając do nich okiennice i drzwi czy też malując symbole, 
uzyskacie unikalne budynki Dyniaqów. Kolejnym elementem scenerii idealnym dla 
tej rasy są portale i ich ruiny. Jest wiele firm oferujących wspaniałe makiety, dlatego 
warto poszukać czy nie znajdzie się tam coś, co warto nabyć dla swojej drużyny.

Wprowadzenie



8

Wprowadzenie

Sekretny Ogród

Tam, gdzie zaciera się granica między jawą a snem, gdzie blask zachodzącego słońca 
zamienia się w chłód nocy i gdzie obawa zamienia się w strach, jest miejsce, które za-
mieszkuje rasa równie tajemnicza, co przerażająca. Niewielu prostych mieszkańców 
miast i wsi odpowie na pytanie czy kraina ta jest wyśniona czy istnieje tylko na jawie, 
jednak są mędrcy i podróżnicy twierdzący, że w odległych lasach Agalloch jest tajem-
nicza furtka, która może prowadzić do krainy Dyniaqów. Jest niczym tylne wejście 
do Krainy Snów, która spowita wiecznymi ciemnościami skrywa wielkie sekrety. 
Gdy przekroczy się furtkę do krainy Dyniaqów, można mieć chwilami wrażenie, że 
nie jest to realny świat, a jedynie nasz sen. Być może zasnęliśmy pod jej stalowymi, 
zdobionymi kratami i teraz wędrujemy we śnie, inaczej postrzegając wszystko co 
nas otacza i przeskakując pomiędzy jego rozmytymi obrazami. Nasze ciało chwi-
lami zdaje się lekkie, jakbyśmy mogli szybować, a już chwilę później nie możemy 
unieść nogi, by wykonać krok. Jesteśmy tu całkowicie sami, pośród ciemnych drzew 
i niekończącego się zmierzchu. W tej krainie czas w pewnym sensie zatrzymał się, 
ale nasz strach z minuty na minutę rośnie. Jeśli mamy dużą siłę woli, dostrzeżemy 
jak w oddali pomiędzy drzewami widać blask latarni Dyniaqów i usłyszymy dźwięki 
misternie tkanej muzyki. Jeśli nasz duch jest słaby i zgorzkniały, obudzimy się jak ze 
złego snu pod zwykłą furtką, którą ktoś, jakby dla żartu, umieścił w lesie. 
Przechadzając się po Sekretnym Ogrodzie, stąpając po jego wilgotnej i pachnącej 
torfem ziemi, która wydała tak wiele różnych drzew i wielobarwnych roślin, nie-
trudno zrozumieć, dlaczego to miejsce zwie się ogrodem. Wiele drzew ma bardzo 
nienaturalne kształty, jakby były namalowane przez pijanego artystę, który nie tylko 
ma zbyt wybujałą wyobraźnię, ale i dobiera kolory z szaleńczą pasją. Pomimo mroku 
widać je doskonale, jakby wszystko miało swój wewnętrzny, nikły blask. Im bardziej 
zbliżamy się do osady Dyniaqów, tym więcej mijamy latarni, które swym pomarań-
czowym blaskiem oświetlają ścieżki i pobliskie rośliny, dodając wszystkiemu czaro-
dziejskiego wyglądu. 
Już z daleka widać że osada to budynki, będące częściowo wielkimi roślinami lub 
drewnianymi konstrukcjami, które oplatają pnącza, wzmacniając ich konstrukcję i 
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Wprowadzenie

stając się finezyjnymi ozdobami. Wiele z nich ma również specyficzne kolo-
ry - odcienie fioletu, intensywnej purpury lub żółci. Zdobią je roślinne ba-
lustrady i wijące się na ich ścianach winorośla. Pomiędzy niektórymi widać 
gigantyczne pnącza, służące za pomosty lub wejścia na wyższe partie kon-
strukcji, będących strażnicami lub domami magów. W niektórych oknach 
widać palące się świece lub kaganki, oświetlające wnętrza komnat wypełnio-
nych księgami, kuframi i niezliczonymi ilościami eliksirów. To siedziby Mę-
drców Ziemi, którzy od wieków sprawują pieczę nad starymi artefaktami. 
W innych dostrzec można puste ściany, które zdobią roślinne ryciny oraz 
tajemnicze znaki. Pomieszczenia te służą jako miejsca spotkań konklawe, 
które zbiera się by ustalać nowe ścieżki wędrówek Dyniaqów oraz omawia 
przebiegi świąt. Są też miejsca inne niż wszystkie, przypominają one wielkie 
kopce, których strukturę podtrzymują niezliczone ilości pnącz i krzewów. 
Jednocześnie tworzą one na powierzchni kopca wzory, które oprócz seledy-
nowego światła emanują także magiczną energią, wzbijającą się na wiele me-
trów ponad sklepienie kopca. Te budowle to świątynie Ulthua, w których 
druidzi Dyniaqów odprawiają rytuały sadzenia świętych drzew Thalbien, 
których nasiona ułożone w świątyni, kiełkują w różnych rejonach świata. 
Wokół kopca kręci się wielu pomocników, którzy nieustannie znoszą Ku-
kurbity do znajdującej się opodal potężnej studni, będącej w rzeczywistości 
wielkim podziemnym piecem, służącym do spalania w jego zielonych pło-
mieniach owoców ziemi. Piece znajdują się zawsze tuż obok świątyń Ulthua, 
tak by świeżo uzyskana energia mogła szybko powędrować przez podziemne 
korzenie wprost do zasadzonych drzew Thalbien. 
W tym przedziwnym miejscu jest też wiele placów, które posiadają swoje 
unikalne nazwy wyszeptywane głośniej lub ciszej, zależnie od przeznaczenia. 
Na jednych odbywają się modły, na innych segreguje się nasiona, a jeszcze 
inne są miejscem, gdzie opowiadane są legendy. Przeważnie w okolicy są 
grajkowie, którzy przygrywają nowo przybyłym, by wprawić ich w odpo-
wiedni nastrój. 
Najdziwniejsze są jednak budynki przypominające wydrążone 
dynie dużych rozmiarów, z okien których wylatują 
kłęby niebieskawego dymu. 
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W ich wnętrzach kowale, zwani Mistrzami Orna-
mentów, kują i formują za pomocą magii i młotów 
misternie zdobione bronie, zbroje i tarcze Dyniaqów. 
Chociaż na pierwszy rzut oka mogą przypominać twory ze 
stali, są one całkowicie wykonane z kwarcu oraz utwardzone-
go drewna. Inaczej niż w przypadku ekwipunku wykonanego ze stali, 
mogą posiadać różne kolory, zależne od magii, która nadała im kształt. Są 
wielkim sekretem Dyniaqów, gdyż swoją wytrzymałością oraz lekkością ustępują 
jedynie wytworom elfich kowali. Mistrzowie Ornamentów to nie tylko zdolni rze-
mieślnicy, ale również wprawni fechmistrze, którzy niejednokrotnie wyruszają na 
wyprawy Dyniaqów jako część ich zbrojnych sił.
Na obrzeżach tej faktorii jest wiele miejsc, które są znacznie mroczniejsze i niebez-
pieczniejsze. To między innymi pola Kukurbitów, na których polują wielkie kruki, 
bezlitosne dla każdego śmiałka, który zbyt długo zamarudził na ich terenach. Prze-
ważnie obserwują pole siedząc na ramionach swych demonicznych panów, istot ze 
słomy zwanych Hohole, które niezdarnie wędrują polami szukając ofiar, z których 
mogą wyssać magię. To z ich powodu wyprawa po Kukurbity jest niebezpieczna i 
wielu Dyniaqów przypłaciło to życiem. Hohole są całkowicie odporne na magię, 
więc jedynym rozwiązaniem jest ucieczka przed nimi. Jeśli jednak znaleźliśmy się 
pomiędzy wielkim Krukiem a Hohole, nasz los jest niestety przesądzony.
Daleko za polami Kukurbitów jest wiele zalesionych terenów, w których czają się 
istoty znacznie większe od gigantycznych kruków. Gramolą się pomiędzy drzewami, 
pozostawiając je poklejone dziwnym, lepkim śluzem, który sam w sobie jest niezwy-
kle toksyczny. Ich legowiska przypominają olbrzymie dziuple, do których wkraczają 
tylko Dyniaqi obeznane w poskramianiu bestii. Ktokolwiek inny, wkraczający do 
siedziby tych stworzeń, prosi się o długą i powolną śmierć. Wyglądają jak wielkie 
rozpulchnione owoce dyni, jednak posiadają jarzące się złowrogim blaskiem ślepia i 
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wielkie paszcze. Pnącza, które służą im jako odnóża nie pozwalają na szybkie 
poruszanie, ale pomimo dysproporcji istota ta przypomina gigantycznego, 
niezgrabnego pająka, nieustannie wyczekującego na swą ofiarę. 
W języku Dyniaqów nazywa się je Arachniaqami. Zdarza się, że wyprawy z 
Sekretnego Ogrodu zabierają bestie ze sobą, by pilnowały szlaków do mo-
mentu ich powrotu, lub by wyglądały szpiegów tropiących ich pochody. W 
lasach, w których żyją Arachniaqi jest wiele innych stworzeń, jednak tylko 
garstka wychodzi z cienia, a te, które to czynią, nie tylko potrafią zmieniać 
barwy, ale czasem i kształt. Pospolicie nazywa się je Koszmarami. Według 
wierzeń znają one skróty, które pozwalają im przedostawać się bezpośrednio 
na tereny poza Sekretnym Ogrodem.

Sekretny Ogród to miejsce, które nigdy nie zasypia i w którym nieustannie 
trwają przygotowania Dyniaqów do świąt oraz obrzędów, dlatego każdy kto 
trafi za furtkę może mieć wrażenie, że nie przykuwa uwagi mieszkańców. To 
miejsce ma jednak swoich stróżów. Przyglądają się oni spomiędzy drzew i 
roślin, trzymając w gotowości napięte łuki i obnażone miecze. Dlatego jeśli 
uznałeś, że kroczysz tym miejscem niezauważony, to właśnie ten sen może 
być Twoim ostatnim.

Zapiski Ludzi o tej rasie są lakoniczne i skryte pod woalą zabawnych historii 
oraz legend, jednak prawdziwe oblicze Dyniaqów można odnaleźć w księ-
gach Niziołków. Wiele wieków temu nazwano ich w niziołczej Księdze Snów 
Dyniaqami, istotami z wymiaru snu, które dzięki mesmerycznym portalom 
przedostają się do naszego świata, by karmić się naszymi koszmarami. W nie-
których regionach są także nazywani Koszmarnikami lub Dyniogłowymi.
Dyniaqi przeważnie wędrują nocami, przemykając pośród starych wiosek i 
domostw przy akompaniamencie fletów, kobz oraz bębenków. Skrywa ich 
wtedy złowieszcza mgła, będąca ich nieodłącznym towarzyszem. W blasku 
niesionych przez nich latarni widać ich pokraczne sylwetki, zielonkawy od-
cień skóry oraz liście, zdające się wyrastać z ich ciała. Zdarza się, że ich oczy 
przybierają złowieszczy wygląd i emanują dziwaczną błękitną aurą, która 
potrafi odbierać energię z każdej żywej istoty. Nie czynią tego jednak po-
chopnie, a jedynie wtedy, gdy ktoś zakłóci ich pochód lub obrzędy. Niziołcza 
Księga Snów próbuje nas przekonać, że Dyniaqi nie należą do niszczącego 
świat zła, a są jedynie manifestacją ciemnej strony matki natury. Niewielu 
jednak wierzy w te zapewnienia...
Większość Dyniaqów stara się trzymać swoich współbraci, jednak zdarzają 
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się i tacy, którzy dołączają do grup podróżników, gotowych zaakceptować ich od-
mienność. Znikają tak nagle jak się pojawili, gdyż powody ich wędrówek lub poty-
czek z innymi rasami znane są tylko im.

Wieczny Król

Dyniaqi oddają pokłon wielkiemu królowi, zwanemu Qabakiem, posępnemu wład-
cy, który spoczywa na roślinnym tronie, przyglądając się swej koszmarnej krainie. 
Niewielu trafiło do Neew-ollah, a jeszcze mniej wróciło żywych, jednak niektórzy 
twierdzą, iż jest to kraina pradawnych obrzędów, w czasie których jej mieszkań-
cy zbierają się wokół tajemniczych, na wpół żywych drzew, oddając im pokłony i 
szepcząc zaklęcia. Dzięki nim ma formować się energia, która pozwala Dyniaqom 
kształtować rośliny, tworzyć nowe istoty, a także portale i korytarze do różnych wy-
miarów.

W przeciwieństwie do innych Dyniaqów, król Qabak posiada magiczną powłokę, 
która pozwala mu się bez końca odradzać w niezmienionej formie. Trwa tak od nie-
pamiętnych czasów, wydając polecenia i snując nowe opowieści podczas corocznych 
świąt. Każda z opowieści jest zlepkiem tego, co było z tym, co dopiero nadejdzie.  
Dla jego uważnych słuchaczy są to wskazówki, które pozwalają unikać niebezpie-
czeństw i dają wiedzę o tajemniczym świecie innych ras. Zgromadzeni wokół jego 
wielkiego tronu, który znajduje się na wzniesieniu usypanym z dorodnych, świętych 
owoców dyni, Dyniaqi wsłuchują się w każde słowo wiecznego króla i śpiewają pie-
śni, którym wtóruje melodia ich instrumentów. Jest on jedynym, który nie opuszcza 
Sekretnego Ogrodu, lecz jego wiedza o świecie wykracza daleko poza. Pochodzi od 
każdej rośliny, która jeśli jest dostatecznie silna, by posiadać magiczną aurę, prze-
kazuje informację do ziemi niczym nerw. Wsłuchując się w jej głos, wieczny król 
potrafi odczytać znaki i symbole, które bardzo czytelnie obrazują to, co dzieje się we 
wszechświecie. Tylko Drzewce znają jeszcze ten język symboli i potrafią przekazy-
wać w nim informacje na nieograniczone odległości. Energia ziemi jest odczuwalna 
wszędzie, dlatego od wieków druidzi Drzewców, pomimo przebywania w różnych 
regionach świata, zawsze są doskonale zorientowani w wielu sprawach i uważani,  
podobnie jak król Qabak, za największych mędrców.

Dla Wiecznego Króla Sekretny Ogród i jego poddani są częścią wielkiego planu, 
który nieuchronnie realizuje się każdego dnia. Zło nieustannie rośnie w siłę, dlate-
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Cykl i fazy gry
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go wielkie pochody Dyniaqów oraz ich 
święte miejsca to coraz częstsze zdarzenia, 
które dla jednych są dowodem, że Dyniaqi 
to rasa zła, a dla innych rasa, która ma misję, 
by w niezrozumiały sposób przygotować świat na 
walkę z tym, co nadchodzi z krain Sheol-morg. Trudno 
ostatecznie wydać werdykt, czym kierują się Dyniaqi i jakie 
będą rozkazy Wiecznego Króla, dlatego wielu stara się poznać 
mieszkańców Sekretnego Ogrodu, nierzadko naruszając ich tereny 
oraz napadając na pochody. Dla mieszkańców Morten czy Estanii, widok 
Dyniaqów nie jest taki straszny, jednak w Borii budzi powszechny lęk, a w klasz-
torach otwartą agresję. Są jednak tereny, na które król Qabak nie posyła swoich po-
chodów, gdyż nawet on lęka się tego, co kryje się w dolinach i miastach Vartevii. To 
jedyne miejsce, gdzie Liczowie czyhają, by porwać Dyniaqi i wyssać z nich energię, 
która pozwoli im znacznie sprawniej władać domeną magii ziemi. Strata pochodu 
Dyniaqów, którzy zostaliby okrutnie zadręczeni, byłaby dla Wiecznego Króla nie do 
przyjęcia, dlatego od wieków jedynym miejscem na terenach Vartevii, gdzie można 
było zobaczyć Dyniaqi, była Valhelia. Jednak i tam jest to coraz rzadszy widok.

Święto Snów

Wiele wiosek Niziołków oraz miast Ludzi z Morten oddaje cześć mieszkańcom Ne-
ew-ollah świętując i bawiąc się raz w roku w przebieranie za istoty z koszmarów oraz 
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snów. Są jednak regiony jak Boria, gdzie ignoruje się to święto lub wręcz 
zakazuje jego kultywowania, a Łowcy Wiedźm urządzają misteria mające 
wypędzić z bojaźliwych wieśniaków strach. Dla wielu jednak Święto Snów 
to jedno z prastarych świąt, które wiąże się z zapomnianym bogiem Mam-
rothem i jego kultywowanie jest niebezpieczne. Nie tylko można popaść w 
obłęd, lecz również stać się celem boskiego gniewu Moruviela lub Pani Ta-
jemnic - Morgue. Istnieją wioski w Undorh, które zdają się nie zważać na 
obecnych bogów i oddają hołd starym tajemnym bogom, a Święto Snów 
uznają za jedno z ważniejszych świąt, jednak obchodzą je w znacznie inny 
sposób niż w Morten. W Undorh święto to jest powiązane głównie z powita-
niem zimy, czasem końca zbiorów oraz chwilą, gdy zaciera się granica między 
światem materialnym i światem duchów. Palone są wtedy wielkie ogniska, a 
kapłani próbują odpędzić demony i ożywieńców, którzy błąkają się po wielu 
częściach krainy.

Tajemnicze przeznaczenie

W ortodoksyjnych klasztorach istnienie Dyniaqów tłumaczy się tym, że sta-
rzy bogowie wyzionęli już ducha, a ich ostatnim materialnym dziełem są 
właśnie istoty powstałe z roślin, które wędrują po świecie i by trwać, karmią 
się koszmarami. Nietrudno w tych słowach dostrzec pewne prymitywne po-
dejście do tematu, ale może być w tym ziarno prawdy, które potwierdzają 
mnisi z Klasztoru Tao-fu. Szczuroludzie twierdzą, iż mają zapiski swojego 
wędrownego mnicha sprzed 600 lat, będącego w Sekretnym Ogrodzie u sa-
mego króla Qabaka. Według Sin-tzina Siwego starzy bogowie posłużyli się 
roślinami i Dziką Magią do stworzenia rasy Dyniaqów, by mogli oni czerpać 
energię z ziemi, gdyż jako najbardziej pierwotna, ma ona pozostać pełna ma-
gii nawet po tym, jak Mroczni Bogowie opanują energię Solar, a z nią wszyst-
kie pozostałe domeny magii. To pozwoli rasie z Sekretnego Ogrodu władać 
magią nawet wtedy, gdy wszystkie domeny pochłonie otchłań. Sin-
tzin dodaje również, że Dyniaqi nie karmią się koszmarami jak 
to chcą widzieć Łowcy Wiedźm, ale pobierają z koszmarów 
pewną subtelną energię, której nawet jemu nie było 
dane zrozumieć, czym jest i jak działa.
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Każdy, kto zetknął się z tą rasą, ma zapewne swoje zdanie o jej powstaniu oraz histo-
rii, dlatego nie istnieje jedna przewodnia teoria, a wiele, które często się wykluczają. 
Zależne są one od regionu, wyznawanej tam wiary lub narzuconych sposobów my-
ślenia. Prawda rozsiana jest po wielu miejscach, ukryta między wierszami kłamstwa 
lub wybujałej wyobraźni, może ją cytować szaleniec i zakłamywać uczony, może też 
być wielkim planem starych bogów lub tylko ich kaprysem. Faktem jest jednak, że 
las Agalloch skrywa Sekretny Ogród pełen istot przepełnionych magią i że odwie-
dzają one miasta Ludzi, Elfów oraz innych ras, samemu pozostając w ukryciu. Rasa 
ożywionych roślin, które przybrały człekokształtny wygląd, przypomina wszystkim 
innym, że nie tylko nie znają zamiarów bogów, ale że nie mogą być pewni co przy-
niesie przyszłość. Mroczni bogowie są bardzo przewrotni i już nieraz posłużyli się 
zwierzętami do stworzenia okrutnych ras. Prastarzy bogowie wykorzystali rośliny,  
lecz gdzieś w odmętach wód lub głęboko w skałach może czaić się coś, co zatrwoży 
umysłami uczonych i nikt nie może być pewien, jakiego boga będą to dzieci.

 
Skróty

Nie ma chyba rasy, która wiedziałaby więcej o portalach niż Dyniaqi. Potrafią korzy-
stać również z mesmerycznych portali, które należą do najszybszych, jednak czyhają 
w nich istoty, których lękają się wszyscy. To niebezpieczne stare urządzenia, które 
powstały na długo przed pojawieniem się ludzi. Nikt nie wie, kim byli ich twórcy, 
jednak mówi się o rasie starszej niż ludzie, rasie, która albo wyginęła, albo wróciła za 
ich pomocą do gwiazd. Mesmeryczne portale sa tak rzadkie, że bez specjalnej wiedzy 
oraz map nie można do nich dotrzeć ani skorzystać z ich mocy. Potocznie drogi 
między portalami określa się jako skróty, jednak podobnie jak w materialnym świe-
cie, istnieją skróty lepsze i gorsze. Zdarza się i tak, że korzystający z portalu nigdy 
nie wraca, lub powraca kilkadziesiąt lat starszy, a jego umysł jest ledwie strzępkiem, 
który nie pozwala mu normalnie egzystować. Zupełnie inaczej jest w przypadku 
Dyniaqów, gdyż ich magiczna aura częsciowo chroni ich przed skutkami pomyłek, a 
dodatkowo, w przeciwieństwie do innych ras, nie kieruje nimi niezdrowa chęć zdo-
bycia wiedzy o portalach lub dotarcia do legendarnego miejsca. Jeśli wyczują zabu-
rzenia magii w obrębie portalu, nie podejmą ryzyka podróży lub wybiorą dłuższą, ale 
bezpieczniejszą drogę. Dla ignoranckich ludzi lub butnych elfów, taka przeszkoda 
będzie ostatnią, jaką napotkali w swoim życiu, ale pomimo dużego zagrożenia, wielu 
śmiałków poszukuje portali w nadziei dotarcia do zapomnianych miejsc pełnych 
artefaktów i innych drogocennych znalezisk.
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Koszmarne drzewa

W wielu miejscach Prastarych Ziem można spotkać dziwne rośliny, wyglą-
dem przypominające gigantyczne pnącza, które, niczym zastygłe w dziwnej 
pozie, szpecą okolicę. Po kilku głębszych łykach niziołczych win można od-
nieść wrażenie, że rośliny te poruszają się za naszymi plecami, jednak gdy 
tylko skierujemy na nie wzrok, zastygają w bezruchu. Przez swój nieprzy-
jemny wygląd oraz krążące o nich opowieści, zyskały miano Koszmarnych 
Drzew. Zmieniają swój kolor podobnie do liści drzew, zależnie od pór roku 
i tak jesienią mają kolor pomarańczowo- żółty, zaś wiosną intensywnie zielo-
ny. Bywa jednak, że ich barwa przybiera niezdrowe odcienie zgniłej zieleni i 
pomarańczu, budząc tym przerażenie okolicznych mieszkańców. Drzewo zy-
skuje wtedy magiczne właściwości, a z jego szczelin sączy się dziwaczny płyn, 
który jest zbierany podczas pochodów Dyniaqów i z którego powstają ma-
giczne eliksiry. Ich właściwości zależne są od drzewa, gdyż jedno może mieć 
soki o wlaściwościach leczniczych lub wzmacniających, a inne - trujących 
lub wywołujących halucynacje oraz dziwne wizje. Zdarza się, że szarlatani 
lub magowie szukający inspiracji, mocnych doznań lub kontaktu z innym 
wymiarem świadomości nocują obok drzew, by chłonąć ich specyficzną ener-
gię. Niestety, nie każde drzewo zapewnia doznania, które pozwalają przeżyć. 
Drzewa o najmroczniejszej energii wręcz zadręczają takich śmiałków, przy-
prawiając ich o obłęd lub wpędzając w wieczną katatonię. Tylko najwięksi 
magowie potrafią wyjść z takiego stanu, ale wtedy ich poświęcenie nie idzie 
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na marne, gdyż energia wchłonięta 
w wyniku takich poświęceń pozwala 

im władać potężnymi i niszczącymi mo-
cami matki natury. 

Mieszkańcy, którzy stali się sąsiadami takiego 
dziwnego drzewa, nieraz przekonywali się, że 

ścięcie tej rośliny mija się z celem, gdyż w miejsce 
zniszczonej powstaje kolejna lub nawet kilka. Jedyny-

mi istotami, zdającymi się posiadać taką moc są Dyniaqi, 
które do przeprowadzania swoich obrzędów lub czarów wy-

korzystują moc skrytą w drzewach. Jeśli moc drzewa została spo-
żytkowana, rozpoczyna się naturalny proces, który przez długi czas był 

zatrzymany. Koszmarne Drzewo obumiera i ulega rozkładowi, stając się 
częścią gleby, która wchłania resztki jego energii. Taka ziemia nigdy więcej nie stanie 
się miejscem, gdzie wyrośnie zwykłe drzewo czy inna, większa roślina.

W niektórych regionach Koszmarne Drzewa nazywane są Świętymi Pnączami, stają 
się miejscem kultu okolicznych mieszkańców, a w noc przesilenia mieszkańcy zano-
szą w ich okolice swoje plony, by oddać hołd starym bogom oraz tym, którzy kroczą 
nocami w blasku latarni. Dyniaqi w swym szepczącym języku nazywają je Thalbien, 
drzewa źródła, święte krzewy matki natury.

Las Agalloch

Ten ogromny las pełen zawiłych ścieżek, wielkich wąwozów i monumentalnych 
drzew może lekko przypominać las Autumne, w którym żyją Leśne Elfy, jednak o 
Autumne mawia się, że miejscami jest bardzo mroczny. O lesie Agalloch niewielu 
tak powie, gdyż bardziej pasuje do niego określenie mistyczny. Las ten nie jest tak 
gęsty, a drzewa zdają się kształtne i mniej złowieszcze. Chociaż znajduje się na te-
renach Argatorii, to jest tu znacznie mniej strasznych bestii i stworów. Zostały one 
w dawnych czasach wyłapane przez Łowców Bestii z Sheol-morg, by tam stać się 
częścią wielkiej menażerii okrutnego Cesarza. Las nie jest wolny od gigantycznych 
stworzeń, dziwnych monstrualnych larw czy żywiołaków. Posiada wiele polan oraz 
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ukrytych miejsc, emanujących magicznymi mocami, które manifestują się na 
przeróżne sposoby. Można tu spotkać magiczne źródła, stare groty z dziwny-
mi rycinami emanującymi blaskiem oraz drzewa, których liście zatrzymały 
się w jesiennych kolorach i trwają tak od setek lat. Pośród tych wszystkich 
miejsc można też dostrzec fragmenty niedużych budowli, z których część to 
osławione portale, które za pomocą odpowiednich inkantacji mogą urucho-
mić pradawne mechanizmy. 
Gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi tajemniczymi miejscami jest mała niepo-
zorna furtka, która zdaje się opuszczona, jakby dawniej prowadziła do jakie-
goś specjalnego miejsca. I tak też jest, jednak by mogła nas wprowadzić, mu-
simy posiadać wyjątkowy klucz. Krąży wiele opowieści o tym, jak wygląda, 
niektórzy starają się nawet przekonać naiwnych, że za odpowiednią kwotę 
mogą go nabyć, mimo to nadal jedynymi, którzy ją przekraczają, są Dyniaqi 
oraz ci, którzy zostali zaproszeni przez Wiecznego Króla.

Dyniaqi nie są jednak jedyną rasą zamieszkującą ten las. Są tu także Fauny, 
których znaczną część populacji zaciągnięto przed wiekami do niewolniczej 
służby w Sheol-morg, a pozostała jest cieniem swej dawnej siły. Można tu 
spotkać dzikie Gobliny, Voraków, którzy zapuszczają się w poszukiwaniu 
trofeów, dzikie Elfy oraz ponurych Zvantalów. Przybywa tu również wie-
lu awanturników, którzy poszukują rzadkich roślin, magów, łówców bestii 
oraz marzycieli, którzy poszukują portali w nadziei na odnalezienie wielkich 
skarbów. 
Fauna i flora jakie występują w lesie Agalloch są znacznie bardziej różnorod-
ne niż w innych lasach, sprawiają też wrażenie mniej agresywnych, jednak 
wpływ wielu magicznych miejsc wielokrotnie je deformuje, na tyle często, że 
trudno już określić, co jest zmutowane, a co nie. Wiele z tutejszych okazów 
trafia również na stoły możnych z całego świata jako nietypowe danie lub 
urozmaicenie ich komnat, a nawet strojów.

Dzika Magia

Wieki temu, gdy prymitywni Ludzie z terenów Argatorii wyruszali w wę-
drówki w poszukiwaniu nowych i lepszych miejsc dla swoich osad, światem 
rządzili starzy bogowie. Byli milczący i zdawali się raczej śnić niż czuwać nad 
światem oraz jego istotami. Wielu jednak twierdziło, że czasem zdaje im się 
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ujrzeć ich znak lub usłyszeć szept, który mówił więcej niż słowa najmądrzejszego z 
mądrych. Byli i tacy, którzy uważali, że magia i nadnaturalne zdolności są przejawem 
boskiej siły oraz wielkoduszności. Istniała jeszcze zanim ludzka stopa kroczyła po 
ziemi i zanim wszystko przybrało właściwy kształt. Dziś często nazywa się ją Prymi-
tywną lub Dziką Magią, ale daleko jej do czegoś prostego lub nieprzewidywalnego. 
Od zarania dziejów uważana jest za siłę sprawczą, która umożliwiła powstanie nie 
tylko wielu rzeczy, ale i, jak twierdzą uczeni, ras. Jej siła, chociaż niezwykle subtelna, 
jest bardzo wyczuwalna dla każdego, kto ma zdolności posługiwania się czarami, 
obcuje z magicznymi księgami lub artefaktami. Księgi mędrców z Yrii, którzy w 
czasie Okresu Lodu spisywali objawienia starego Adrebaela, zamieścili informację, 
że Mrocznych Bogów przyciągnęła z otchłani właśnie energia Dzikiej Magii, a nie, 
jak się powszechnie uważa, energia Solar. Trudno dokładnie określić, jaką rolę peł-
nią nowi bogowie, czy są strażnikami Solar czy też czerpią energię Solar do walki 
z Mrocznymi Bogami, jedno jednak pozostaje niezmienne - starzy bogowie nadal 
milczą. 

Matermagia

Dla zwykłego śmiertelnika, którego życie kręci się wokół pór roku, hodowli oraz 
zbiorów, magia zdaje się pokrętną i kapryśną sztuką, jednak dla uczonych jest ona 
bardziej jak nauka, pełna reguł i logicznych powiązań, której bliżej do matematyki 
niż kuglarstwa. Jeśli mag posługuje się magią, musi brać pod uwagę szereg trudno 
wytłumaczalnych reguł i zależności, a im mniej je wyczuwa, tym bardziej może stać 
się ofiarą magii niż jej panem. I tak magia w początkowej fazie powstawania jest 
niematerialna, ale nie wszyscy się z tym zgadzają...
Dla tych, którzy zgłębiają wiedzę o magii istnieje żywy dowód, który pokazuje, że 
magia w swej formie może być czysto materialna, posiadać wolę oraz energię, która 
jest tylko w żywych istotach. Twierdzenie to ma jednak tylu zwolenników ilu prze-
ciwników, a są regiony, gdzie za takie hasła można trafić na stos. W szkołach magii 
nie mówi się o tym otwarcie, lecz w zakamarkach bibliotek są księgi, które temat ten 
opisują na tyle dokładnie, że niewielu ma odwagę po nie sięgać. Wiedza ta określana 
jest jako Matermagia. 
Między znawcami Matermagii a teologami istnieje wielki spór, czy rasa ożywionych 
roślin zwanych Dyniaqami powstała w wyniku działania czarów czy też za sprawą 
starego boga zwanego Mamrothem. Natomiast pewne jest, że rasa ta jest całkowicie 
magiczna i w swych modłach oraz zaklęciach wielokrotnie zwraca się do Mamrotha. 
Wydaje się, że stare wioski w Morten oraz innych częściach świata, które nadal kul-
tywują starych bogów, są znacznie częstszym celem nocncyh wypraw Dyniaqów niż 
inne. Również ich pieśni oraz melodie są chwilami bardzo podobne do tych, które 
można usłyszeć w wioskach skrytych posród ciemnych borów i dolin.
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Zasady

Ogólne zasady Dyniaqów

Dyniaqi mogą dołączyć tylko do drużyn Neutralnych lub Anarchistów.

Drużyna złożona z samych Dyniaqów lub posiadająca więcej niż dwóch bohaterów 
tej rasy nie może należeć do gildii. Jest wiele powodów, by sądzić, że reguły gildii 
mogą być sprzeczne z celami wypraw tej rasy.

Magia  

Mag w drużynie złożonej z samych bohaterów rasy Dyniaqów może korzystać z do-
datkowego czaru. Czar ten jest dodatkowy do tych już posiadanych przez Maga!

Hell’o’win - szansa 3+ zasięg 20 cm. 
Każdy bohater rasy Dyniaq z twojej drużyny znajdujący się w promieniu 20 cm od 
Maga otrzymuje do końca trwania Cyklu zdolność Strach.

Dyniaq posiadający profesję z grupy Magów posiada przerzut na wszystkie czary z 
domeny Ziemi.

Charakterystyki rasy

Wszystkie opisy charakterystyk dostępne są w podręczniku głównym do gry, który 
jest niezbędny do toczenia rozgrywek drużyną Dyniaqów. Poniższe skróty będą dla 
Ciebie zrozumiałe tylko po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Zasady

Dyniaq  LD   M   WS   S   Sp   BS   T   W   K         CH
    7     15     7     6   7     7     7    6   47         (N, A)

Dyniaqi: Koszmarne Lśnienie  Charakter: (N, A)
Dyniaqi to niezwykłe istoty, które otacza wiele tajemnic i sekretów. Niewielu 
poznało, jakie są ich cele i zamiary, a ci, którzy mieli szansę przeżyć spotkanie z 
nimi, opowiadają wiele dziwnych opowieści. Część z nich może być prawdziwa, 
gdyż mieszkańcy Sekretnego Ogrodu to istoty obdarzone niezwykłymi zdolnościa-
mi. Jeśli słyszysz dziwaczne dźwięki, a blask lamp i sunąca leniwie mgła zaczyna 
skrywać okolicę, może oznaczać to, że wysłannicy wielkiego króla ogrodu Qabaka 
właśnie nadchodzą.  
Każdy Dyniaq ma unikalne zdolności, dzięki którym potrafi przetransformo-
wać swoją energię życiową w czarną energię niszczącą każde życie. Wystarczy 
tylko chwila skupienia, by oczy Dyniaqa zaczęły emanować złowieszczym 
blaskiem. 
Gracz po zdjęciu Kości Akcji może zdecydować, że używa w akcji pobocznej 
Koszmarnego Lśnienia. Wykonaj rzut k6 za każdego wrogiego bohatera sty-
kającego się z podstawką Dyniaqa. Wynik 5+ oznacza, że wróg traci 2 punkty 
Witalności. Po wykonaniu rzutów za Koszmarne Lśnienie Dyniaq traci 1 
punkt Witalności, jeśli jego wróg lub wrogowie stracili Witalność.
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Bestie i Dyniaqi

Dyniaqi mogą dołączyć do drużyny unikalny model Arachniaqa. To bestia, którą 
musi reprezentować odpowiednia figurka na większej podstawce. Gracz może zde-
cydować, że dołącza do drużyny Arachniaqa po zapłaceniu kosztu bestii i tylko jeśli 
w drużynie jest Mag. Ogólne zasady bestii znajdziesz w dodatku do gry.

Charakterystyki bestii

Arachniaq LD   M   WS   S   Sp   BS   T   W   K         CH
   7     10     6     6    4     3   10  12  130     (N, A)

Arachniaq: Koszmar  Charakter: (N, A)
Najstraszniejszą istotą, jaką zrodził Sekretny Ogród jest wielkie stworzenie zwane 
Arachniaq. Ten wielki stwór porusza się podobnie do gigantycznego pająka, jednak jego 
wygląd, na poły koszmarny i komiczny, przeraża znacznie bardziej niż wielkie pająki 
czy czerwie. Dodatkowo jest to istota o niezwykłym intelekcie, który czyni z niego stwora 
rodem z najgorszych koszmarów. Potrafi miesiącami czekać na swą ofiarę w ukryciu, 
oblepiony liśćmi, mchami i czai się, by w dogodnym momencie wygramolić się i zaatako-
wać. Blask księżyca lub gęsta mgła skrywa jego plugawe oblicze, które dla jego ofiar jest 
ostatnią rzeczą, jaką miały nieprzyjemność ujrzeć. Arachniaq dzięki swoim mistycznym 
mocom potrafi, będąc blisko ofiary, zakraść się do jej umysłu i stworzyć koszmarne wizje, 
które niewielu pozostawiają przy zdrowych zmysłach.
Arachniaq może przeprowadzać Atak Psioniczny. Otrzymuje on dodatkowy mody-
fikator +1 do ataku za każdego wrogiego bohatera w odległości 10 cm od niego. Jeśli 
wróg stracił 3 punkty W lub więcej, traci on Kość Akcji i zatacza się, zamroczony 
koszmarem. Grający Arachniaqiem MOŻE odstawić model wroga o 5 cm w dowol-
ną stronę.

Zasady dodatkowe
Arachniaq rozpoczyna grę jako model Ukryty, wystawiony w dowolnym miejscu 
pola bitwy, ale nie dalej niż 30 cm od Herszta drużyny.
Arachniaq może się Ukrywać.
Arachniaq nie może otrzymywać ran krytycznych!

Zasady
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Zasady

 
Broń specjalna:

Bicz Troghain     (koszt 4 SD)
W święto Samhain, gdy na wielkich placach zbierają się wszyscy mieszkańcy 
krainy Sekretnego Ogrodu, odprawiane są modły, w trakcie których rytual-
nie ścina się młode pędy świętych drzew. Większość z nich obumiera, lecz 
jeden pozostaje żywy. Posiada w sobie energię życia i śmierci, stając się nie 
tylko potężnym żywym artefaktem, ale i niezwykłą bronią.
 
atak standardowy (przerzut), -2 atak siłowy, -1 atak precyzyjny      (broń tylko 
dla Dyniaqów)

Zasada specjalna:
Bicz Troghain działa na wszystkie rodzaje ataków wroga podczas walki bro-
nią. Przeciwnik otrzymuje modyfikator -3 do wyniku. 
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Ekwipunek

Wyposażenie dodatkowe

Wymienione poniżej wyposażenie obowiązują te same zasady, które są opisane  
w podręczniku głównym. Poniższe przedmioty mogą być wykorzystywane tylko przez  
Dyniaqi. Poszczególne znaczniki mogą być wykupione w jednej drużynie maksy-
malnie 3 razy.

 Koszmarne Drzewo   (koszt 6)
Można spotkać je praktycznie w każdym zakątku świata, jednak najbardziej dorod-
nie rosną w każdym miejscu, w którym jest wilgotna gleba, a mieszkańców nękają 
złymi snami.  Ta dziwaczna roślina potrafi w ciągu jednej nocy znacznie urosnąć, 
jeśli tylko ma do tego koszmarnie dobre warunki. Niektórzy twierdzą, że rośliny te 
przyciągają jak magnes istoty z innych światów, które wędrując pośród mgieł i zawo-
dzenia wiatru zbierają się wokół nich na wielkie mistyczne konklawe. 

LD   M   WS   S   Sp   BS   T  W   K        CH
 -       -      -      -     -      -     -    2    6        (N)

Zasada specjalna:
Im dłużej te dziwaczne rośliny odżywiają się koszmarami, tym więcej gromadzą w 
sobie energii, która dzięki inkantacjom Dyniaqów potrafi uwolnić się z niewyobra-
żalną mocą.
Umieść w trakcie rozstawiania swojej drużyny znacznik drzewa w dowolnym miej-
scu pola bitwy. Mistyczna aura Dyniaqów w promieniu 10 cm od drzewa odbiera 
wrogowi 3 punkty W przy uzyskaniu wyniku 5 i więcej. Ponadto Mag będący w 10 
cm od drzewa może odbierać Witalność drzewu zamiast sobie. Jeśli drzewo spadnie 
do 0 Witalności, znacznik należy zdjąć z pola bitwy. 
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Ekwipunek

 Latarnia “Laindéir Dorcha”     (koszt 6 SD)
W wielu miejscach Sekretnego Ogrodu można dostrzec blask tajemniczych 
latarni, które nie tylko służą do rozświetlania uliczek i zagajników, ale są 
nieodłącznym ekwipunkiem podczas wypraw Dyniaqów. Ich moc sprawia, 
że wróg może podczas walki zostać omamiony przez blask lampy, a całe 
jego siły witalne zostaną wyssane z niego, wzmacniając jej światło. Bywa, że 
latarnie są poświęcane przez magów i zyskują moc, dzięki której wysłannicy 
Sekretnego Ogrodu stają się jeszcze bardziej zdeterminowani w realizowaniu 
tajemnych zadań. 
 
Zasada specjalna:
Przedmiot posiada wszystkie zasady opisane przy Latarni/Pochodni.
Dodatkowo bohater posiadający latarnię “Laindéir Dorcha” może wykonać 
test k6, jeśli stał się celem szarży. Wynik 5+ oznacza, że wróg, uzyskując du-
blet podczas rzutu na atak siłowy lub precyzyjny, traci wszystkie posiadane 
punkty Witalności. 
W drużynie Dyniaqów latarnia “Laindéir Dorcha” po zapłaceniu dodat-
kowego kosztu 4 SD posiada zasady przedmiotu Totem (patrz podręcznik 
główny).
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 Kukurbity     (koszt 7 SD)
Zdarza się, że Dyniaq posiada w swojej sakwie lub ma przytroczone małe, nadgniłe 
owoce dyni lub kabaczka, które stanowią jego nietypową broń. Przeważnie przed 
szarżą na wroga Dyniaq ciska wrogowi w twarz zepsutym owocem, szepcząc przy 
tym zaklęcie, które uwalnia jego niezwykłą moc. 

Zasada specjalna:
Po zadeklarowaniu szarży i dostawieniu się do modelu wroga, model Dyniaqa może 
wykonać test użycia Kukurbita. Należy wykonać rzut 2k6 i pozostawić uzyskane 
wyniki do zakończenia trwania Cyklu. Jeśli wrogi model będzie wykonywał jakie-
kolwiek rzuty, musi zdjąć kość lub kości, które posiadają taką samą ilość oczek, co 
jeden i/lub drugi uzyskany wynik podczas testu użycia Kukurbita przez Dyniaqa. Po 
zakończeniu Cyklu należy zdjąć obie kości. 

 Karłowate Pnącze    (koszt 6 SD)
Stare latarnie Laindéir Dorcha zawieszone na pnączach, bujane delikatnie przez 
wiatr lub nawet przez samo pnącze, rzucają promienie światła, które sprawiają, że 
trudno jest dostrzec dokładne kształty Dyniaqów. Ich pomarańczowy blask sprawia, 
że cała okolica zmienia swe oblicze, a wszelkie cienie zdają się znacznie ciemniejsze 
i dłuższe. 
 
Zasada specjalna:
Z początkiem dowolnego Cyklu znacznik może być wystawiony na pole bitwy w 
jego dowolne miejsce i pozostaje tam już do końca gry.
Każdy Dyniaq w promieniu 15 cm od znacznika jest traktowany, jakby posiadał 
zasadę Fanatyzm.
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 Dyniowy Pomiot     (koszt 17 SD)
Te dziwaczne stworzenia przypominają wyglądem zwykłe dynie, jednak mają 
ślepia, które złowrogo świecą, a z ich paszczy dochodzi nieustanny dźwięk 
mlaskania. Bywa, że Dyniowy Pomiot cichnie, by chwilę później eksplodo-
wać z wielkim hukiem. 

Zasada specjalna:
Dyniowy Pomiot posiada dokładnie takie same charakterystyki jak Pomioty 
Magii, ale porusza się na odległość 5k6.
Jeśli Dyniowy Pomiot straci wszystkie punkty Witalności lub gracz wystawia-
jący go zdecyduje się na jego detonację, wszystkie modele w promieniu 15 
cm zostają trafione fragmentami kwaśnej dyni. Wykonaj test k6. Wynik od 1 
do 3 oznacza, że każdy wrogi model traci 2 punkty W. Wynik 4-6 oznacza, że 
każdy wrogi model traci Kość Akcji, jeśli ją posiada. 
Dyniaqi będące w promieniu trafienia odzyskują 1 punkt W. 
Przed utratą Witalności w wyniku eksplozji Dyniowego Pomiota nie przysłu-
gują testy Pancerza.

Dyniowy Pomiot będący na polu walki podlega zasadom przyzwanych istot.
 

Ekwipunek
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Nowe profesje

Wymienione poniżej profesje obowiązują te same zasady, które są opisane w podręczniku głów-
nym. 

Pielgrzym: koszt 23 SD
Sprawny ruch.    Wielu z nich uczestniczy w świętych krucjatach, modląc się i walcząc za wiarę.
Bez względu na to, jakiej rasy jest Pielgrzym, jego cecha M jest równa 18 cm. Do szarży zawsze 
może dodać 8 cm zamiast odległości typowej dla jego rasy.

Hipnotyzer: koszt 18 SD
Hipnoza.   Powiada się, że wkraczają w umysł, lecz niewielu wie, że umieją też nim władać.
Hipnotyzer może próbować zahipnotyzować bohatera w promieniu 20 cm, który posiada Kość 
Akcji. Wykonaj test k6 - wynik 4+ pozwala zdjąć Kość Akcji bohatera i wykonać nim ruch zgod-
ny z jego cechą M. Jeśli wynik testu wynosi 6, bohaterem można wykonać dowolną akcję.

Nowe zasady

Nowe zasady
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Nowicjusz: koszt 15 SD
Wstawiennictwo.    Nie musisz wierzyć w bogów. Wystarczy, że wierzysz w nowicjusza.
Nowicjusz może wykonać modły do bogów, by wstawić się za bohatera, który jest zagro-
żony. Jeśli dowolny bohater został zaatakowany przez wroga i nie sparował jego ataku, 
można zdjąć Kość Akcji bohatera będącego Nowicjuszem. Zaatakowany bohater może 
dodać podczas obrony przed wrogiem +5 do wyniku.

Szpieg: koszt 23 SD
Fałszywa tożsamość.    Największa sztuka obrony to nie być celem ataku.
Na początku swojej tury może wykonać test k6. Wynik 3+ oznacza, że Szpieg skutecznie 
podszył się pod niewinnego mieszkańca miasta, który nie jest zaangażowany w walkę 
między drużynami. Nie może być do końca Cyklu celem jakichkolwiek działań wroga, 
ale nie może też wykonywać zadań z Kart Przygód. Jeśli Szpieg zaatakuje w jakikolwiek 
sposób modele wroga, ujawnia on swoją prawdziwą tożsamość i zdolność przestaje dzia-
łać. 
Szpieg nie może użyć swojej zdolności będąc zaangażowanym w walkę z wrogiem.

Iluzjonista: koszt 43 SD    (Mag)
Iluzja.    Co może być gorszego od mieszanki kuglarstwa i magii? 
Jeśli Iluzjonista stanie się celem jakichkolwiek działań wroga, może, posiadając Kość 
Akcji, zdjąć ją i wykonać test k6. Wynik 3+ oznacza, że działanie wroga się nie powiodło 
- rzucenie czaru, dostrzelenie lub szarża - są nieudane. Dodatkowo model Iluzjonisty 
można przestawić do 15 cm w dowolną stronę.
Iluzjonista może posiadać jedną Domenę Magii.

Specjalny rodzaj ataku

Atak Psioniczny LD kontra W
 Gracz atakujący dodaje cechę LD i ewentualny modyfikator
 do wyniku k6.
 Gracz broniący dodaje cechę W do wyniku k6.
 Jeśli atakujący ma większą sumę niż broniący oznacza
 to udany atak.
 Jeśli atakujący uzyskał na k6 wynik 6, to broniący traci 4 W
 bez względu na wynik walki.
 Przy innym rzucie ilość obrażeń jest równa różnicy
 pomiędzy wynikami.
 Jeśli suma broniącego jest równa lub wyższa, atak był nieudany.
 Atak Psioniczny nie może być Parowany i nie chronią
 przed nim Pancerze.

Nowe zasady
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