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O mitycznych bestiach i demonach 
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Drogi Czarodzieju! 
W swoich rękach trzymasz jedyny, niepowtarzalny i podręczny przewodnik, który oprowadzi cię po 
krainie mitycznych demonów i bestii, od lat żyjących wśród nas. O większości z nich nawet nie 
usłyszałeś na własne uszy lub nie zobaczyłeś ich na własne oczy. Książka ta została w pełni 
poświęcona stworzeniom o mrocznej naturze, jednakże oszczędzimy czytelnikom opisów związanych 
z zabójstwami lub większymi rozlewami krwi, skupiając się jedynie na podstawowych informacjach 
zaopatrzonych w wachlarz ciekawostek, przeznaczonych dla osób żądnych wiedzy. Pandemonium 
stanowi kompendium wiedzy o demonach i mitycznych bestiach. To dzieło, świeżo wyjęte spod pióra 
Callidory Bowes, nie raz zachwyci was i wasze dzieci swoją zawartością i łatwością odbioru 
przekazanej w nim wiedzy. 
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Czym jest demon - moje spojrzenie na inne stworzenia magiczne 
Przez wiele lat temat demonów był pomijany, ponieważ magizoolodzy skupiali się głównie na 
stworzeniach, które łatwo da się przystosować do życia z nami. Problemem tych pierwszych, jest to, 
że są niemalże niemożliwe do ukrycia przed mugolami. To właśnie dlatego większość z nich opisana 
jest również w historii niemagów, a nawet w słynnym antymagicznym traktacie, czyli Młocie na 
czarownice. 
 
Wszystkie demony powstały w taki sam sposób. Ból, cierpienie i rozlew krwi, to coś, co pozwala im 
zaistnieć i się rozwijać. Istoty te niekoniecznie muszą być szkodliwe dla naszego zdrowia, jednakże 
większość z nich żywi się ludzką krwią, czego przykładem mogą być Wodniki Kappa. Mugole 
opisują demony jako wstrętne kreatury, posiadające rogi i długie ogony. My wiemy, że jest zupełnie 
inaczej, ponieważ istoty te mogą przybierać różne formy, a w przypadku rusałki i sukkuba są to nawet 
piękne kobiety. Oczywiście jest w tym trochę prawdy. W końcu niektóre z demonów mają cechy 
wyglądu dopasowane do mugolskich opisów. Przykładem są wcześniej wspomniane sukkuby, które 
często posiadają rogi, kopyta oraz skrzydła. 
 
Sama uważam, że demony to zwykłe stworzenia magiczne, ale w pewnym sensie oddzielone od 
innych, z racji ich dzikiej natury pozwalającej im przeżyć, ale tylko wtedy, gdy będą czynić zło. 
Mugole zupełnie inaczej je opisują, co można zauważyć po Buerze, Belialu i Lucyferze. Ich 
niewiedza wynika z tego, że czarodzieje od wieków próbują wymazywać je z mugolskiej historii, 
usuwając z niej ważne informacje, wprowadzając różne błędy, a nawet zabierając pamięć tym 
osobom, które wiedzą za dużo. 
 
Grecki czarodziej, Alastair Collias, stworzył pewien spis mający na celu oddzielenie zwykłych 
stworzeń magicznych od innych, będących demonami. Publikacja tego spisu się nie powiodła, z 
powodu decyzji Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów. Jestem w stanie to zrozumieć, 
ponieważ patrząc na niektóre stworzenia, nadal nie wiemy, do czego się zaliczają. Weźmy za przykład 
wiedźmy, które od wieków przez mugoli opisywane są jako istoty złe. Wpływ kościoła łączył kiedyś 
moce czarodziejskie z czymś złym, przez co kojarzono je z demonami. My jednak nadal trzymamy się 
tego, że są to zwykłe stworzenia niemające z nimi żadnego powiązania. Jest to dowód na to, iż nadal 
owiane są wielką tajemnicą. Jest to spowodowane następującym faktem: nie wszystkie istoty są 
dokładnie zbadane, bo wydaje się to na chwilę obecną niemożliwe. W książce postaram się opisać te 
istoty, z którymi możecie się zetrzeć każdego dnia, znajdując się w wielkim niebezpieczeństwie. 
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Demon | Bannik | Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXX  
Bannik to demon, który znany jest z tego, że nie pojawia się w innych miejscach niż łaźnie. Istniały 
przypadki, kiedy pojawił się również w mugolskich, publicznych łaźniach, przez co musiało 
ingerować samo Ministerstwo Magii. Demon ten łudząco przypomina człowieka, z tym, że jest dwa 
razy mniejszy, więc jego wzrost można porównać do wielkości goblina. Jego głowa pokryta jest 
bujnymi, rozczochranymi włosami, a ciało jest nagie.  
 
Jego klasyfikacja wskazuje na to, że łatwo jest go pokonać, co oczywiście jest prawdą. Bannik lubi 
psocić, ale odnotowano również przypadki, w których próbował zabić czarodzieja lub mugola. Demon 
ten najczęściej wyskakuje z muszli klozetowej. Dla osoby powiązanej z magią nie jest to żadne 
zaskoczenie, ale wyobraźcie sobie reakcję mugola na to, że z jego toalety wyskakuje małe, włochate 
stworzenie, które zaraz będzie próbowało go zabić. Idealnym sposobem na bannika jest zaklęcie 
oszałamiające. Spowoduje ono upadek stworzenia prosto do miejsca, z którego wyskoczyło. Ostatnim 
i prostym dla nas krokiem jest spuszczenie wody. 
 
Ciekawostka 
△ Dawniej mugole uważali, że pozostawienie mu czarnej kury w ofierze, sprawi, że ten nie będzie 
ich prześladował. Obecnie nawet nie wierzą w istnienie bannika, a przypadku jego spotkania ingerują 
pracownicy Biura Dezinformacji, modyfikując pamięć świadka. 
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Demon | Chmurnik | Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXX 
Chmurnik to demon mający wpływ na zjawiska atmosferyczne. Wyglądem przypomina wysokiego 
starca, a na swojej głowie zazwyczaj posiada kapelusz. Jest jednym z nielicznych demonów, które 
oprócz szkód, mogą przynieść również radość, wywołując na danym terenie przyjazną pogodę. 
Częściej jednak zsyłają burzę i grad, dlatego łatwo jest rozpoznać, kiedy na naszej posiadłości 
znajduje się psotliwy demon.  
 
Pozbycie się chmurnika jest bardzo proste. Stworzenia te są bardzo delikatne, więc wystarczy jeden 
podmuch wiatru, wydobyty prosto z różdżki, aby przegonić go z terenu, na którym się znajdujemy. 
Pamiętajcie, że to go nie wystraszy na stałe, a on z czasem powróci.  
 
Chmurnik ma również małe powiązanie z lelkiem wróżebnikiem. Oba stworzenia są zdolne do 
przewidywania zbliżającej się pogody.  
 
Ciekawostka 
△ Mugole dawniej uważali, że demony te to tak naprawdę dusze wisielców i topielców. W 
rzeczywistości, tak jak pozostałe, powstają z ogólnego smutku panującego na naszym świecie. 
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Demon | Kelpie | Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXXX 
Kelpie jest bardzo groźnym demonem wodnym, zdolnym do przybierania różnych form. Najczęściej 
przybiera formę przyjaznego oku konia. Nie dajcie się jednak zwieść, ponieważ podejście do niego 
może być ostatnim co was spotka. Kiedy tylko się zbliżycie i spróbujecie go dosiąść, ten zaciągnie 
was w najgłębsze partie wody, co niestety zakończy się śmiercią poprzez utopienie. 
 
Istnieje jeden sprawdzony sposób na to, aby uwolnić się podczas ataku kelpie. Jest to mimo wszystko 
trudne, ponieważ wykonywanie czynności pod wodą zazwyczaj sprawia nam kłopot. Należy 
wyciągnąć różdżkę i nałożyć mu wędzidło za pomocą zaklęcia. To powinno sprawić, że stworzenie 
stanie się niegroźne i uległe. Następnym krokiem jest jak najszybsze oddalenie się od tego miejsca, co 
jest oczywiste, z racji tego, że nadal jesteśmy w pewnym zagrożeniu. 
 
Pewnie zastanawia was to, w jaki właściwie sposób jest zabezpieczona przed złamaniem 
Międzynarodowego Kodeksu Tajności. Otóż, tak jak napisałam wcześniej, kelpie posiadają bardzo 
ciekawą umiejętność, która pozwala im przybrać inną postać. Poza tym, dochodzi tutaj również fakt, 
że mugole nawet nie chcą w to wierzyć. Za przykład możemy podać znaną nam szkocką kelpie, 
Nessie. Za każdym razem kiedy mugolscy naukowcy próbowali zbadać istnienie “Potwora z Loch 
Ness”, ta przybierała postać małego stworzenia wodnego. Oczywiście zdarzało się wiele razy, że 
widziana jako wielka bestia, ale świecie niemagicznym nigdy nie udało się udowodnić tego, że 
takowe stworzenie istnieje 

.  
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Demon | Korgorusz | Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXX 
Korgorusz to demon często kojarzony z kugucharem, z racji wyglądu oraz tego, że oba te stworzenia 
łączy spryt i inteligencja. Bardzo trudno jest go odróżnić od zwykłego kota. Różni go jedynie to, że 
jego krew jest czarna jak smoła. 
 
Stworzenia te są przyjazne tylko swoim panom. Często poszukiwane są na czarnym rynku, ponieważ 
mówi się, że są idealnymi złodziejami. Mimo wszystko, bardzo trudno go znaleźć, a jego oswojenie 
jest niemożliwe. Korgorusz sam wybiera sobie właściciela, dlatego próby przywłaszczenia sobie tego 
demona mogą skończyć się wizytą w Szpitalu Świętego Munga. 
 
Najwięcej osobników tej rasy występuje w Rosji i Ukrainie, ale to nie znaczy, że nie ma ich również 
w Wielkiej Brytanii. 
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Demon | Rusałka | Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXXX 
Wiele czarodziejów uważa, że rusałki są takie same jak wile, ale nie znają podstawowych różnic, 
które powinny wyprowadzić ich z tego błędu. Zacznę od tego, że stworzenia te niekoniecznie są 
podobne pod względem wyglądu. Owszem, rusałki są piękne, lecz wyglądem można porównać je 
bardziej do syreny, co widać po rysach twarzy i błonie pomiędzy palcami. Stworzenia te są dzikie i 
niezdolne do bliższych relacji z ludźmi, dlatego klasyfikuje się je na XXXX, czyli groźne i 
wymagające specjalistycznej wiedzy. 
 
Rusałki mają zdolność mowy i poruszają się na dwóch nogach, co według Burdocka Muldoona i 
Elfridy Clagg pracujących nad pierwszymi wersjami podziału na zwierzęta i istoty, były powodami, 
dla których mogły być klasyfikowane jako istoty. Jednakże podobnie jak chimera, sfinks, czy też 
akromantula, rusałki zostały pominięte w podziale, czego powodem była ich dzika, demoniczna 
natura. 
 
Nie należą one do stworzeń, które można spotkać zawsze i wszędzie. Największe 
prawdopodobieństwo spotkania rusałki jest wtedy, gdy Księżyc znajduje się między Słońcem a 
Ziemią, czyli podczas nowiu. Miejsca przez nie zamieszkiwane to jeziora i stawy, ale można je 
spotkać również dalej. Rusałka przebywająca przez dłuższy czas daleko od jej naturalnego środowiska 
staje się słabsza, jej skóra wysycha, a jeśli szybko nie powróci do wody, umrze. Wielu magizoologów 
stwierdziło, że stworzenia te poza wodą mogą przeżyć ponad trzy dni, dlatego zdarzają się sytuacje, w 
których mugol lub czarodziej został zaatakowany daleko od zbiorników wodnych. 
 
Tak jak napisałam wcześniej, są to stworzenia zaliczane do demonów, więc powstały z bólu i smutku 
panującego na naszym świecie. Rusałki są nieśmiertelne, jednak zabicie ich jest możliwe, a same 
rusałki mogą umrzeć przebywając zbyt długo poza wodą. 
 
Ciekawostki 
△ Mugole również znają rusałki, ale tylko w mitologii. Uważają bowiem, że były to kobiety, które 
zmarły przed zamążpójściem. 
△ Mleko z piersi rusałki jest ważnym składnikiem Starogreckiego Eliksiru Miłości. 
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Demon | Sukkub | Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXXX 
Sukkuby to kolejne stworzenia, które klasyfikowane są jako demony. Przybierają one postać pięknej 
kobiety, często są wyposażone w rogi, kopyta oraz charakterystyczny ogon. Stworzenia te różnią się 
od innych demonów tym, że nie przeszkadzają nam w życiu, nie krzywdzą i nie mordują, bo nie łakną 
naszej krwi lub mięsa. Pożywieniem sukkuba są siły witalne mężczyzn, które do których często 
zyskują dostęp dobrowolnie, ale dochodziło również do sytuacji, w których czarodziej został 
zgwałcony przez sen. Nie umrą, dopóki będą zaspokajały swoją potrzebę, przez co zaliczane są do 
nieśmiertelnych. Według słynnego antymagicznego traktatu, Malleus Maleficarum, którego autorem 
był mugolski inkwizytor Heinrich Kramer, sukkuby uważane były uważane za współpracownice 
inkubów. Cała ta symbioza miała polegać na dostarczeniu męskiego nasienia inkubom, co miało 
służyć jako narzędzie do zapładniania kobiet. Uważano również, że dzieci spłodzone w ten sposób 
miały być szczególnie podatne na wpływ szatana. Oczywiście nie jest to prawda, tak samo jak mit o 
tym, że sukkuby i inkuby łączą się w pary. Stworzenia te zazwyczaj nie chcą walczyć, dopóki nie 
zostaną sprowokowane. Opanowały umiejętność śpiewu, który wprowadza mężczyzn w trans, przez 
co są nieświadomi tego, co się dzieje. 
 
Ciekawostki 
△ Kambion to rzekomo stworzenie zrodzone ze związku człowieka z demonem. Mówi się, że 
kambionem był sam Merlin. 
△ Sukkuby to stworzenia myślące, chodzące na dwóch nogach i posiadające zdolność mowy. 
Jednakże w podziale na zwierzęta i istoty, podobnie jak rusałki, zostały pominięte. 
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Demon | Utopiec | Klasyfikacja Ministerstwa Magii: XXXX 
Utopiec to ciało topielca, pobudzone do życia za sprawą magii. Po powrocie do “żywych”, utopce 
przybierają postać wysokich potworów o zielonkawej, oślizgłej skórze. Występują tylko na terenach 
słowiańskich, dlatego są częścią programu nauczania w Koldovstoretz i Durmstrangu. W Wielkiej 
Brytanii nie odnotowano jeszcze obecności tego demona. Stworzenia te są bardzo sprytne i potrafią 
ukryć się w taki sposób, że aż trudno je zlokalizować. Atakują z zaskoczenia, zaciągając swoją ofiarę 
na dno jeziora, a następnie topią lub pożerają, w zależności od tego, czy są głodne. 
 
Broniąc się przed utopcem, należy pamiętać, że są to stworzenia podatne na ogień, dlatego 
przydatnym zaklęciem może okazać się chociażby Incendio. 
 
Ciekawostka 
△ Oko utopca używane jest przez różdżkarzy jako rdzeń do różdżek. Jest on odpowiedni do zaklęć 
wodnych, może nawet podwoić ich siłę. 
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PODZIĘKOWANIA 
Po tym jak moja pierwsza książka osiągnęła sukces, postanowiłam, że napiszę kolejną. Tym razem 

wyszłam odrobinę dalej, zagłębiając się w świat po drugiej stronie lustra. 
 

Przede wszystkim chciałabym podziękować Lilith Otwell oraz Aybike Craven, za pomoc przy książce. 
Cieszę się, że mogłyśmy przejść przez to razem. 

 
Serdecznie dziękuję wydawnictwu Książnica Obskurus za opublikowanie mojej książki. 

 
Nie mogłabym zapomnieć o osobach, które to czytają. To właśnie dzięki czytelnikom nie przestałam 

robić tego, co robię. 
 

Dziękuję. 
 

Callidora Ellen Bowes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


