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Przenikający — Ten potwór 
może przechodzić przez ściany 

i nieprzekraczalne granice.
Istota zafalowała i zniknęła 
tak szybko, że nie sposób było 

stwierdzić, jak wyglądała. 
Najwyraźniej przemieszczała 

się poza czasem  
i przestrzenią.

Przenikający — Ten potwór 
może przechodzić przez ściany 

i nieprzekraczalne granice.
Istota zafalowała i zniknęła 
tak szybko, że nie sposób było 

stwierdzić, jak wyglądała. 
Najwyraźniej przemieszczała 

się poza czasem  
i przestrzenią.

Im bardziej fanatyczne 
oddanie wobec nienaturalnych 

bytów, tym większa  
mistyczna potęga.

Im bardziej fanatyczne 
oddanie wobec nienaturalnych 

bytów, tym większa  
mistyczna potęga.

Gdy te potężne robaki 
przemieszczają się pod  

ziemią, wszystko wokół drży  
i zawalają się budynki.

Gdy te potężne robaki 
przemieszczają się pod  

ziemią, wszystko wokół drży  
i zawalają się budynki.
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Masa jarzącej się 
protoplazmy z mnóstwem 

przemieszczających się oczu, 
wypustek i organów parła 

przed siebie powoli  
i nieubłaganie niczym 

lodowiec.

Masa jarzącej się 
protoplazmy z mnóstwem 

przemieszczających się oczu, 
wypustek i organów parła 

przed siebie powoli  
i nieubłaganie niczym 

lodowiec.

Latający — Ten potwór 
może przechodzić przez 

nieprzekraczalne granice.
Stwór wyglądał niczym skorupiak 
z kilkoma parami patykowatych 
kończyn i cienkimi, brzęczącymi 

skrzydłami, a zamiast 
głowy miał masę 
sterczących czułków.

Latający — Ten potwór 
może przechodzić przez 

nieprzekraczalne granice.
Stwór wyglądał niczym skorupiak 
z kilkoma parami patykowatych 
kończyn i cienkimi, brzęczącymi 

skrzydłami, a zamiast 
głowy miał masę 
sterczących czułków.

Niepowstrzymany — Kiedy 
ten potwór próbuje zniszczyć 

Barykadę, zmienia  
wszystkie  na .

Nie każdy potrafi stawić czoła 
koszmarom prawdziwego 

świata i zachować 
zdrowe zmysły.

Niepowstrzymany — Kiedy 
ten potwór próbuje zniszczyć 

Barykadę, zmienia  
wszystkie  na .

Nie każdy potrafi stawić czoła 
koszmarom prawdziwego 

świata i zachować 
zdrowe zmysły.
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Powłóczące zwłoki, które 
niegdyś były człowiekiem. 
Zombie są niesamowicie 

silne, jednak nie dysponują 
szybkością i gracją, którą 
posiadały za życia.

Powłóczące zwłoki, które 
niegdyś były człowiekiem. 
Zombie są niesamowicie 

silne, jednak nie dysponują 
szybkością i gracją, którą 
posiadały za życia.

Powłóczące zwłoki, które 
niegdyś były człowiekiem. 
Zombie są niesamowicie 

silne, jednak nie dysponują 
szybkością i gracją, którą 
posiadały za życia.
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Zombie są niesamowicie 

silne, jednak nie dysponują 
szybkością i gracją, którą 
posiadały za życia.

Z zewnątrz nic nie sugerowało, 
że ta istota zawarła pakt 
z piekielnymi mocami. 

Prawdziwa natura jej zepsucia 
musiała kryć się wewnątrz.
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Dzieci Kozy wyglądają 
zupełnie jak zwykli ludzie.  

Ich wynaturzenie leży  
w żądzach i obrzędach,  
którym się oddają.

Dzieci Kozy wyglądają 
zupełnie jak zwykli ludzie.  

Ich wynaturzenie leży  
w żądzach i obrzędach,  
którym się oddają.

Stwór kojarzył się z wielkim  
i niezgrabnym robakiem,  
który pomału prze przed  
siebie, zjadając wszystko  
na swojej drodze.

Stwór kojarzył się z wielkim  
i niezgrabnym robakiem,  
który pomału prze przed  
siebie, zjadając wszystko  
na swojej drodze.

Latający — Ten potwór 
może przechodzić przez 

nieprzekraczalne granice.
Stworzenie o błoniastych 

skrzydłach i płetwiastych stopach. 
Na ziemi było dość pokraczne, 

jednak gdy wzbiło się w 
powietrze, poruszało się ze 

złowieszczą gracją.

Latający — Ten potwór 
może przechodzić przez 

nieprzekraczalne granice.
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skrzydłach i płetwiastych stopach. 
Na ziemi było dość pokraczne, 

jednak gdy wzbiło się w 
powietrze, poruszało się ze 

złowieszczą gracją.
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Latający — Ten potwór 
może przechodzić przez 

nieprzekraczalne granice.
Pozbawiona oblicza, skrzydlata 

istota o gumowatej skórze  
i kolczastym ogonie. Jej dziwny, 
przenikliwy krzyk sieje 

niepokój w sercu.

Latający — Ten potwór 
może przechodzić przez 

nieprzekraczalne granice.
Pozbawiona oblicza, skrzydlata 

istota o gumowatej skórze  
i kolczastym ogonie. Jej dziwny, 
przenikliwy krzyk sieje 

niepokój w sercu.

Ten stwór to bluźniercze 
połączenie człowieka  

z potworem. Istota ma rogi  
i inne zwierzęce cechy, w tym 
również zwierzęcą siłę.

Ten stwór to bluźniercze 
połączenie człowieka  

z potworem. Istota ma rogi  
i inne zwierzęce cechy, w tym 
również zwierzęcą siłę.

Odziani w mroczne szaty 
kapłani to śmiertelnicy, którzy 
pragną złamać prawa natury.

Odziani w mroczne szaty 
kapłani to śmiertelnicy, którzy 
pragną złamać prawa natury.
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Poczwara miała ogromne, 
bezkształtne cielsko o wielu 

kończynach, lecz najbardziej 
upiorna była znajdująca się na 
środku, wyjąca potępieńczo 
wpół-ludzka twarz.

Od niepamiętnych czasów 
krążą opowieści o zwykłych 
ludziach, którzy zgłębiając 
wiedzę lub zawierając pakt  

z demonami, zdobyli mistyczną 
potęgę. Najbardziej tragiczne 
jest to, że te opowieści są 

prawdziwe.

Wyglądało niczym drzewo, 
masywne cielsko z gałęziami 

wijących się macek, które 
ciągnęły bezsilną zdobycz 

wprost do żarłocznej paszczy.

Eric Colt

Ammi Pierce
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Whateley
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