
KARTA POSTACI 

IMIĘ:  Brigg 
KLASA:  Lisz 
POZIOM:  46 
PD:  1064256 
 
Moc: 19   PŻ: 188  Biegłości: Kij   Mistrz 
Intelekt: 84   PM: 625   Magia ciemności ArcyMistrz 
Osobowośd: 17       Magia wody  ArcyMistrz 
Wytrzymałośd: 80      Magia ognia  ArcyMistrz 
Celnośd: 24         Medytacja  ArcyMistrz 
Szybkośd: 50       Alchemia  Ekspert 
Szczęście: 19       Zbroja płytowa  Mistrz 
  

BIOGRAFIA: 
Brigg była młodszą z dwóch córek jednego z erathiaoskich 
lordów. Chod słynęła z urody, zwłaszcza niezwykle 
przenikliwych zielonych oczu, pragnęła poświęcid się 
duchowej stronie życia i wstąpid w szeregi kleryków, jednak 
jej los potoczył się inaczej. Jej starsza siostra Enna została 
zaręczona z jednym z wielmożów, którego ziemie leżały przy 
granicy z Krewlodem. Dziewczynie nie uśmiechało się 
małżeostwo, więc uciekła z domu i mimo licznych  
poszukiwao nie została odnaleziona. Ojciec dziewcząt 
stwierdził, że jedynym honorowym wyjściem z sytuacji 
będzie ofiarowanie w zamian ręki Brigg. Strach, 
posłuszeostwo, a może wzmocniona straż nad dziewczyną 
sprawiły, że zgodnie z ojcowską wolą wyszła za mąż i 
zamieszkała na niebezpiecznym pograniczu. Niespełnione 
marzenia, wybuchowy charakter męża i utrata kolejnych 
dzieci zanim się jeszcze urodziły sprawiły, że Brigg stawała 
się coraz bardziej oschła i zamknięta w sobie. Do jej serca 
wdarła się próżnośd, a drogocenne przedmioty zaczęły 
wypełniad jej życie. Jej myśli obsesyjnie wracały do dnia 
kiedy zniknęła Enna, zdaniem Brigg, główna przyczyna jej 
nieszczęśd. Codziennośd przepełniona brutalnością walk 
powoli zabijała w niej współczucie i wrażliwośd. W trakcie 

jednej z potyczek mąż Brigg zabił brata jednego z barbarzyoskich wodzów, a jego samego okaleczył. Pałający 
żądzą zemsty Barbarzyoca zebrał potężną armię i najechał ziemie wielmoża, niszcząc wszystko na swej drodze, 
jego samego zabijając, a Brigg zostawiając wśród ruin by zhaobiona skonała od ran, które zadali jej on i jego 
ludzie. Wieści o walkach przyciągnęły w okolicę Nekromantę, który chciał w łatwy sposób powiększyd swoją 
armię nieumarłych i krążył jak sęp za Barbarzyocami podczas ich niszczycielskiego pochodu. Znalazł on wśród 
zgliszczy dogorywającą Brigg, która zawarła z nim układ mający ocalid ją od śmierci. Nikt nie wie co obiecała mu 
w zamian za życie ( a może raczej nie-życie?), jednak przystał on na jej propozycję. Tak zaczęła się mroczna 
droga Brigg, która przemieniona w lisza zyskała nowe moce i czas niezbędny do prowadzenia zemsty. Jej 
pierwszą ofiarą padły barbarzyoskie plemiona, z którymi wojował jej mąż. Chod ziemia długo piła krew jej ofiar, 
nie zaspokoiło to Brigg. Niszczyła każdego kto stanął jej na drodze lub o kogo chod trochę obwiniała o swoje 
cierpienie.  Udało jej się nawet otrud swojego ojca. Jednak dalej obsesyjnie poszukuje swojej siostry, która w jej 
mniemaniu jest główną winowajczynią. Brigg najbardziej żałuje utraty swojej urody, toteż szczególnie okrutny 
los spotyka młode dziewczęta, które wpadną w jej ręce. Kiedy umierają widzą nad sobą jej czaszkę z dwoma 
szmaragdami wprawionymi w oczodoły… 
 
           Ethlinn 


