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Krytycy

Osoby, które zgłosiły się do systematycznej pomocy przy poprawianiu prac oraz, bez prawa weta,
brały udział w głosowaniach. Lista uwzględnia również osoby, które pełniły funkcję krytyka tylko

przez część czasu trwania projektu. Głosowania były anonimowe, krytycy pogrupowani zostali
więc według aktywności w komentarzach.

Wysoka: „Boski”, Szymon „Deemer” Balcer, Maciej "goracepapu", Kamil „Kamulec” Chmiel,
Konrad Oliwer „Kondeks” Chmiel, Marek „Merwix” Przybyłowicz, „Suldarr'essalar”

Średnia: Adrian „Warag”, Robert „Liverrin” Geniusz

Niska: Marcin „Anachid” Gryz, Robert „Bel-ort” Stefański, Paweł „Czera” Czerkowski, Szymon
„Nefarius” Domin, Paweł „Szajba” Lisy

Minimalna lub brak: Bartosz „Bortasz” Kielar, Patryk „Drakestar” Antos, Radosław Jan
„Dreamwalker” Ganczarek

Kompendium Śmiałków 

powstało na bazie prac opublikowanych na

Abasz'Har: Forum o     Dungeons & Dragons

abaszhar.cba.pl

również przy wsparciu nie wymienionych tu użytkowników forum

Patronat nad projektem roztoczył dział D&D i d20 serwisu Poltergeist

Prace nad Kompendium Śmiałków trwaly na Abasz'Har między rokiem 2008, a 2011 i miały na
celu zaprezentowanie możliwie dopracowanej treści dodatkowej do 3. edycji DnD. Tematyka

dodatku skupia się wokół mechaniki, do której gracze mogą sięgnąć podczas tworzenia swoich
bohaterów. Zamieszczone tu wersje prac przeszły dodatkową redakcję, korektę mechaniki, a część

również konwersję na odpowiednią edycję. Jeżeli chcesz zapoznać się z ich oryginalnymi wersjami,
odwiedź Abasz'Har.

Kompendium Śmiałków jako całość może być swobodnie rozpowszechniane nieodpłatnie pod
warunkiem nienanoszenia modyfikacji. Z wyłączeniem trzech pierwszych stron oraz ilustracji, treść

dodatku udostępniona jest na Licencji Otwartej Gry 1.0a PL.
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Atuty

Czar dziczy [Metamagiczny]
Potrafisz tak kształtować swe zaklęcia, by chronić naturę, nie wybierając mniejszego zła.
Warunki wstępne: zdolność rzucania uspokojenia zwierzęcia lub oplątania jako zaklęcia objawień.
Korzyści: Czar zmodyfikowany za sprawą tego atutu nie wpływa zarówno na zwykłe rośliny, jak
i na stworzenia o typie roślina i zwierzę oraz filigranowe robactwo (należy traktować je tak, jakby
posiadały  odporność  na  czary,  której  nie  udało  się  przełamać  zaklęciu).  Ten  atut  można  użyć
wyłącznie wobec zaklęć, względem których odporność na czary ma zastosowanie. 
Czar  dziczy  wykorzystuje  komórkę  odpowiadającą  poziomowi  zaklęcia,  zmodyfikowaną
w zależności od użycia innych atutów metamagicznych.

Długa szarża 
Wiesz, jak szybko zmieniać cel ataku podczas szarży. 
Warunki wstępne: umiejętność Jeździectwo, Atak w przelocie, Konna walka, bazowa premia do
ataku +6. 
Korzyści: Jeżeli  wykonujesz  szarżę  na  wierzchowcu  możesz  wykonać  tyle  ataków,  co  w akcji
pełnego ataku, z kumulatywną karą -1 do trafień i obrażeń za każdy atak po pierwszym. Stosując
Długą szarżę nie  otrzymujesz do ataku innego,  niż  pierwszy,  jakichkolwiek premii  związanych
z szarżą, choć wciąż cierpisz karę -2 do KP. Musisz poruszyć się przynajmniej 1,5 metra pomiędzy
atakami. 
Podczas Długiej szarży nie możesz dwukrotnie zaatakować jednego przeciwnika. 
Jeżeli  stosujesz  broń  zasięgową  wszystkie  ataki  możesz  wykonać  tylko  w przeciwników
znajdujących się na linii szarży oraz z jednej, wybranej względem niej strony.
Brak: Podczas szarży możesz wykonać tylko jeden atak. 
Specjalne: Wojownik może wybrać atut Długa szarża jako jeden z atutów premiowych.

Zaklęcia

Fatum
Transmutacja
Poziom: Kap 5 
Komponenty: W, KO 
Czas rzucania: 1 akcja 
Zasięg: Bliski (7,5 m + 1,5 m/2 poziomy) 
Cel: 1 istota 
Czas działania: 1 godzina/poziom 
Rzut obronny: Wola neguje 
Odporność na czary: Tak 

Sprowadzasz klątwę swego bóstwa na cel zaklęcia. Otrzymuje on karę -4 do wszystkich rzutów
obronnych na Refleks, KP, testów ataku, obrażeń, atrybutów i umiejętności. w każdej rundzie ma
10%  szans  na  upuszczenie  z dłoni  dowolnego,  używanego  przedmiotu  oraz  na  zmarnowanie
rzucanego  czaru  z komponentem  somatycznym  lub  werbalnym.  To  zaklęcie  nie  działa  na
wyznawców twego bóstwa. 
Modlitwa kontruje i rozprasza fatum.
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Pomieszanie nerwów 
Transmutacja 
Poziom: Cza/Zak 2 
Komponenty: W, S, M 
Czas rzucania: 1 akcja 
Zasięg: Dotyk 
Czas działania: 1 runda/poziom 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 

Wpływasz  na  organizm przeciwnika  sprawiając,  że  jego ciało  nie  działa  poprawnie.  Gdy chce
ruszyć jakąś częścią ciała porusza się inna. Podmiot zaklęcia może wykonywać wyłącznie akcję
standardową bądź ruchu, a ponadto w każdej rundzie musi wykonywać test Intelektu o ST 10, by
zorientować się, jak działa jego organizm – w razie niepowodzenia postać jest oszołomiona i traci
premię ze Zręczności do KP. 
Zaklęcie nie działa na stworzenia amorficzne, bezcielesne, konstrukty, nieumarłych i żywiołaki. 
Istoty pozbawione wartości Intelektu automatycznie ponoszą porażkę w teście tego atrybutu. 
Komponent materialny: Łuski węgorza elektrycznego.

Tolerancja klimatyczna 
Transmutacja 
Poziom: Drd 2, Trp 2
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja 
Zasięg: 1,5 m/poziom
Cel: Wszystkie istoty i rośliny w rozprysku o promieniu 1,5 m/poziom z tobą w środku 
Czas trwania: 1 godzina/poziom 
Rzut obronny: Wytrwałość neguje 
Odporność na czary: Tak 

Zmieniasz delikatnie strukturę istot przystosowując je do życia na obszarze gorącym lub mroźnym.
w chwili  rzucania  zaklęcia  decydujesz,  czy  istoty będą  lepiej  znosić  gorąco  (ogień),  czy mróz
(zimno). Istoty pod wpływem czaru otrzymują +4 do rzutów obronnych przeciw efektom danego
żywiołu (także warunków klimatycznych z nim związanych) oraz cierpią karę -4 przeciw efektom
drugiego  z nich.  Należy je  traktować tak,  jakby znajdowały się  w warunkach  odpowiadających
temperaturze  o kategorii  o jeden  niższej  (przy  dostosowaniu  do  gorąca)  lub  wyższej  (przy
dostosowaniu  do  zimna),  a granice  kategorii  temperatur  ekstremalnych,  które  w wyniku  tego
przesunięcia by zniknęły, przesuwają się o 20 stopni, zgodnie z kierunkiem zmiany.

Wysuszenie 
Transmutacja 
Poziom: Brd 0, Czar/Zak 0, Drd 0, Kpł 0, Trp 1 
Komponenty: W, S 
Czas rzucania: 1 akcja 
Zasięg: Dotykowy 
Cel: Dotknięte stworzenie lub przedmioty (patrz opis) 
Czas trwania: Chwilowy 
Rzut obronny: Wola neguje (nieszkodliwy) 
Odporność na czary: Tak (nieszkodliwy) 
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Wysuszenie usuwa wodę ze skóry dotkniętego stworzenia oraz jego ekwipunku, sprawiając, że ta
spływa z nich swobodnie. Jeżeli celem zaklęcia jest przedmiot, działa ono również na przedmioty
(lub ich części) w promieniu 0,75 m. Czar nie wpływa na wodę zebraną razem np. w bukłaku lub
misce.  Zaklęcie  może  usunąć  wodę  z przedmiotów  nieożywionych  ważących  (kiedy  są  suche)
maksymalnie 2,5 kilograma na poziom czarującego.

Przedmioty magiczne

Hełm oświecenia
Ten pozbawiony nosala hełm stożkowy zdaje się być wykonany z jednego kawałka żelaza. Postać,
która  go  założy,  zyskuje  zdolność  podświadomego  wyczuwania  czynników  mających  w danej
sytuacji znaczenie. Otrzymuje premię z olśnienia +1 do KP, rzutów obronnych na Refleks, testów
atrybutów i umiejętności.
Poziom czarującego: 6;  Wymagania: Stworzenie  cudownej  rzeczy,  prawdziwe  uderzenie;  Cena
rynkowa: 14000 sz; Waga 1 kg.

Pierścień brata elfów
Pierścień ten wygląda na stworzony z dwóch splecionych, mithrilowych drutów. Osoba nosząca go
nie śpi, lecz regeneruje siły medytując przez 4 godziny, podobnie jak to czynią elfy. Jej zmysły
wyostrzają się na wzór elfich – ma prawo wykonać test Przeszukiwania, kiedy przechodzi obok
sekretnych drzwi tak, jakby ich aktywnie szukała, otrzymuje premię rasową (nakładającą się, a nie
kumulującą  z posiadanymi)  +2  do  Zauważania,  Nasłuchiwania  i Przeszukiwania  oraz  zdolność
widzenia w słabym świetle (o ile jej nie posiada) dwa razy dalej, niż człowiek. Ponad to staje się
niepodatna  na  uśpienie i uzyskuje  premię  rasową  +2  do  rzutów  obronnych  przeciw  czarom
i efektom zaklinania oraz premię z usprawnienia do Zręczności wynoszącą +2, +4 lub +6. Moce
pierścienia zaczynają działać dopiero w dobę po założeniu,  zaś po każdym zdjęciu i ponownym
użyciu proces ten ulega powtórzeniu. 
Takimi pierścieniami elfy obdarzają tych ze swych przyjaciół, o których sądzą, że byliby godnym
przedstawicielami ich rasy – co wiąże się ze sposobem bycia. Sprzedaż takich darów uznawana jest
za obrazę, zaś elfy podejmą trud, by odzyskać ten przedmiot z rąk niegodnej go osoby.
Pierścień ten występuje w trzech wersjach, gwarantujących różne wartości premii do Zręczności,
lecz  można  go  wzmacniać,  ponosząc  koszt  odpowiadający  różnicy  w cenie  (pod  warunkiem
spełnienia wymagań przedmiotu docelowego).
Poziom czarującego: 12 (+2), 14 (+4), 16 (+6);  Wymagania: Wykucie pierścienia,  kocia gracja,
twórca musi być elfem; Cena rynkowa: 18000 sz (+2), 36000 sz (+4), 66000 sz (+6).

Pierścień przyjaciela elfów
Pierścień ten wygląda na stworzony z dwóch splecionych, srebrnych drutów. Osoba nosząca go nie
śpi,  lecz  regeneruje  siły  medytując  przez  4  godziny,  podobnie  jak  to  czynią  elfy.  Jej  zmysły
wyostrzają  się  na  wzór  elfich  –  otrzymuje  premię  rasową  (nakładającą  się,  a nie  kumulującą
z posiadanymi)  +2  do  Zauważania,  Nasłuchiwania  i Przeszukiwania  oraz  zdolność  widzenia
w słabym świetle (o ile jej nie posiada) dwa razy dalej, niż człowiek, choć nie wykrywa sekretnych
drzwi po prostu koło nich przechodząc, jakby aktywnie szukała. Moce pierścienia zaczynają działać
dopiero  w dobę  po  założeniu,  zaś  po  każdym  zdjęciu  i ponownym  użyciu  proces  ten  ulega
powtórzeniu.
Takimi pierścieniami elfy obdarzają przyjaciół swoich i swojej rasy – sprzedaż takich darów nie jest
przez nie mile widziana, choć chętnie odkupią jeden z nich od osoby, która noszenia go jest w ich
mniemaniu niegodna. 
Poziom czarującego: 10; Wymagania: Wykucie pierścienia, twórca musi być elfem; Cena rynkowa:
7000 sz.
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Broń niemagiczna

Mizerykordia
Malutka broń żołnierska do walki wręcz
Obrażenia: 1k4 
Krytyk: x4 
Waga: 0,5 kg
Rodzaj obrażeń: kłute
Cena: 4 sz 

Wersja dla małych postaci
Drobna broń żołnierska do walki wręcz 
Obrażenia: 1k3
Waga: 0,25 kg
Cena: 3 sz

Broń zapewnia karę -4 do wszystkich testów ataków nią wykonanych. Kara ta kumuluje się z karą
za brak biegłości w broni. 
Mizerykordia może być używana z prawdziwie zabójczym efektem tylko przez postać rozmiaru co
najmniej o dwa większego od niej (czyli dla malutkiej mizerykordii postać powinna być rozmiaru
średniego, a dla drobnej małego). w przypadku postaci mniejszych zabójcza skuteczność tej broni
maleje, co skutkuje obniżeniem mnożnika trafienia krytycznego broni w ich rękach z x4 do x3.

Klasy prestiżowe

Mag Bractwa Opowieści (mbo)

Magowie Bractwa Opowieści czasem zwą sami siebie pielgrzymami, ponieważ ich wędrówka to
również  podróż  w siebie.  Droga jest  ich siłą,  natchnieniem i poznaniem.  Znaczną część  energii
skupiają  na  opanowaniu  nadzwyczajnych  zdolności,  które  osłonią  ich  przed  niesprzyjającymi
warunkami  przemierzanych  krain.  Ważnym  zajęciem  tych  wędrownych  czarodziejów  jest
poznawanie istot  myślących.  Pobudki  są  różne,  niektórzy robią to  wyłącznie z ciekawości,  inni
tylko dla władzy oferowanej przez tę wiedzę. Tak jak bardowie zaklinają melodią, tak magowie
Bractwa potrafią nasycić nawet zwykłe słowa magiczną mocą. 
Przedstawicielami  tej  klasy  ze  względu  na  jej  specyficzny  charakter  zostają  zwykle
czarodzieje/bardowie,  również  wielu  z nich  to  czarodzieje,  czarodzieje/łotrzykowie,  rzadziej
zdarzają się czarodzieje/zaklinacze i czarodzieje/kapłani bóstw podróży. Inne zestawienia są prawie
nie spotykane, jednak zawsze są to wieloklasowi czarodzieje z racji wymagań jakie stawia ścieżka
maga Bractwa Opowieści.

Kość Wytrzymałości: k4

Wymagania
Oto wymagania, które postać musi spełnić, aby zostać magiem Bractwa Opowieści.
Umiejętności: Blefowanie ranga 4, Czarostwo ranga 6, Dyplomacja ranga 4, Profesja (dowolna)
lub Rzemiosło (dowolne)  ranga 2,  Tajniki  dziczy ranga 4,  Wiedza (geografia)  ranga 6,  Wiedza
(dowolna) ranga 4, Występy (snucie opowieści) ranga 4.
Atuty: Dowolny  atut  tworzenia  przedmiotów,  Krzepkość,  Zdolności  przywódcze
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lub Zogniskowanie  umiejętności  (dowolna  z atrybutem  kluczowym  Charyzma),  Zogniskowanie
czaru (zaklinanie lub iluzja).
Czarowanie: Umiejętność  przygotowywania  i rzucania  czarów  wtajemniczeń  poziomu  5.  lub
wyższego w tym czaru języki.
Języki: Wspólny i dowolne 5 innych (jeśli rozgrywka odbywa się na zasadach ZK, to 6).
Specjalne: Postać  odwiedziła  przynajmniej  cztery  różne  regiony.  Osoba  pragnąca  zostać
przedstawicielem tej klasy musi przystąpić do Bractwa Opowieści.

Umiejętności klasowe
Umiejętności  klasowe  maga  Bractwa  Opowieści  (i  atrybut  kluczowy  dla  każdej  z nich)  to:
Blefowanie (Cha), Czarostwo  (Int), Dyplomacja (Cha), Jeździectwo (Zr), Język obcy, Koncentracja
(Bd), Nasłuchiwanie (Rzt), Profesja (Rzt), Rzemiosło (Int), Szacowanie (Int), Tajniki dziczy (Rzt),
Wiedza  [wszystkie  dyscypliny]  (Int),  Występy  (Cha),  Zauważanie  (Rzt),  Zbieranie  informacji
(Cha).

Punkty umiejętności na każdym poziomie: 4 + modyfikator z Intelektu.

Poziom
Bazowa
premia

do ataku

Rzut
obronny na
Wytrwałość

Rzut
obronny

na Refleks

Rzut
obronny
na Wolę

Specjalne Czary na dzień

1 +0 +2 +0 +2

Wymagane rangi
Współpraca bractwa
Sprawny wędrowiec

Wiatr w żagle

Obecna
klasa +1

2 +1 +3 +0 +3 Bohaterskie opowieści
Obecna
klasa +1

3 +1 +3 +1 +3
Lingwista
Tułacz I

Obecna
klasa +1

4 +2 +4 +1 +4 Porywająca opowieść
Obecna
klasa +1

5 +2 +4 +1 +4 Tułacz II
Obecna
klasa +1

6 +3 +5 +2 +5 Wiele dróg
Obecna
klasa +1

7 +3 +5 +2 +5 Porywające słowa
Obecna
klasa +1

8 +4 +6 +2 +6 Tułacz III —

9 +4 +6 +3 +6 Jeden świat to za mało
Obecna
klasa +1

10 +5 +7 +3 +7
Mistrz retoryki

Może czas się ustatkować
Mądrość podróżnika

—

Właściwości klasowe
Oto właściwości klasowe maga Bractwa Opowieści.
Biegłość w broni i pancerzu: Mag Bractwa Opowieści nie zyskuje żadnej biegłości w broni ani
pancerzu.
Rzucanie  czarów: Na poziomie:  1.,  2.,  3.,  4.,  5.,  6.,  7.  i 9.   mag Bractwa Opowieści  zyskuje
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zaklęcia  tak,  jakby  awansował  na  kolejny  poziom  klasy  rzucających  czary,  której  był
przedstawicielem, zanim zdecydował się na klasę prestiżową. Nie otrzymuje jednak żadnych innych
korzyści  wynikających  z awansu  w zwykłej  klasie  (nowe  atuty  metamagiczne  lub  tworzenia
przedmiotów oraz punkty wytrzymałości – oczywiście inne niż wynikające z klasy prestiżowej –
i tak dalej), z wyjątkiem wzrostu efektywnego poziomu czarującego. Jeżeli bohater miał więcej niż
jedną  klasę  pozwalającą  na  rzucanie  zaklęć,  zanim  został  magiem  Bractwa  Opowieści,  musi
zdecydować, z której z nich wynikać będą nowe czary dziennie, a zatem w której uzyska "wirtualny
poziom".
Wymagane  rangi: Mag  Bractwa  Opowieści  podczas  podróży  uczy  się  wielu  umiejętności
użytkowych. Musi wziąć co poziom przynajmniej po jednej randze w dowolnej Profesji, Rzemiośle
i Wiedzy innej, niż tajemna. 
Współpraca  bractwa: Przedstawiciele  Bractwa  Opowieści  tworzą  dla  siebie  wzajemnie
przedmioty. Każdy z nich po osiągnięciu 1. poziomu w tej klasie prestiżowej wybiera jeden atut
tworzenia przedmiotów (z posiadanych), w którym będzie się od teraz specjalizował. Gdy tworzy
rzecz z jego wykorzystaniem, zdolność zmniejsza jej koszt w PD o 5% na każde 2 poziomy w tej
klasie prestiżowej. 
Sprawny wędrowiec: Wieloletnie wędrówki, jakie odbył mag Bractwa Opowieści sprawiły, że wie, 
jak sprawnie poruszać się w niesprzyjających warunkach. Począwszy od 1. poziomu zakłócenia 
ruchu (tabela 9-4 w Podręczniku Gracza), oraz niesprzyjający teren (tabela 9-5 w Podręczniku 
Gracza) działają o połowę słabiej na maga Bractwa Opowieści i jego drużynę (maksymalnie na 
niego +1 osobę/poziom w tej klasie prestiżowej). Znaczy to, że gęste poszycie spowalnia go do 3/4 
normalnej prędkości zamiast do 1/2, a górski gościniec do 7/8 normalnej prędkości zamiast do 3/4. 
Moc działa również na wierzchowca maga Bractwa Opowieści, a także wierzchowce jego 
kompanów. 
Wiatr w żagle: Wielcy podróżnicy często korzystają z łodzi, jako szybkiego i bezpieczniejszego
środka  transportu.  Bystrzy  magowie,  którzy  odbyli  wiele  żeglug,  wyciągają  wnioski  i poznają
arkany sztuki dowodzenia okrętem, by osiągnąć możliwie najlepszy rezultat.  Statek dowodzony
przez  przedstawiciela  tej  klasy prestiżowej  płynie  o 5% szybciej  na  dwa  poziomy w tej  klasie
prestiżowej.  Ponad  to  mag  Bractwa  Opowieści  otrzymuje  premię  z biegłości  do  umiejętności
Profesja (żeglarz) równą swojemu poziomowi w tej klasie. Jest to zdolność nadnaturalna. 
Bohaterskie  opowieści: Począwszy  od  2.  poziomu  w tej  klasie  prestiżowej  bohater  potrafi
przytoczyć  wspaniałą  opowieść  o heroicznych  czynach.  Wzbudza  ona  w słuchaczach  chęć
powtórzenia owych wyczynów, jeżeli powiedzie mu się test Występów (snucie opowieści) o ST 10
+ 5 za każdą dodatkową istotę objętą działaniem bohaterskiej opowieści. Użycie zdolności trwa 1
minutę i może wpłynąć jedynie na tych,  którzy mogą usłyszeć i zrozumieć to,  co mag Bractwa
Opowieści mówi.  Jednak tak porywająca opowieść musi być kierowana do małego audytorium,
gdyż inaczej nie odniesie zamierzonego skutku. Maksymalna liczba podmiotów działania zdolności
to 1/2 poziomu w tej klasie prestiżowej. z czasem mag Bractwa Opowieści uczy się skupiać uwagę
większego zgromadzenia. Mag Bractwa Opowieści wybiera każdorazowo jeden z pięciu poniższych
efektów, które wpływają na całe objęte mocą audytorium: 
Szybszy  niż  wiatr: zwiększa  prędkość  biegu  do  x5  (w  przypadku  ciężkiego  pancerza  do  x4,
w przypadku atutu bieg do x6); moc trwa godzinę, 
Doścignąć przeznaczenie: przez następne 24 godziny otrzymujesz premię +5 do testów oparcia się
efektowi forsownego marszu, 
Do ostatniej kropli krwi: pozwala walczyć bez utraty przytomności do -10 pw, kiedy to następuje
zgon,  jednak postać  normalnie  krwawi  przy ujemnych punktach życia;  moc działa  w następnej
walce, w której pw podmiotu spadną poniżej 0, maksymalnie 1 godzinę po jej użyciu, 
Straceńcza szarża: następna szarża zada x3 większe obrażenia (w przypadku konnej szarży dodaje
się +2 do mnożnika), ale prowokuje okazyjny atak ze strony przeciwnika; Moc działa przez 15
minut lub do wykorzystania, 
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Szlachetne pożegnanie: Podmiot zdolności może w przeciągu 1 godziny jednorazowo zwiększyć ST
oraz swój efektywny poziom czarującego o 4, jednak w tym momencie umiera z wycieńczenia (nie
można  zanegować  tego  efektu  czarem  odpędzenie  śmierci  i tym  podobną  magią).  Nie  można
zastosować tej zdolności względem czarów rzucanych za sprawą przedmiotów magicznych. 
Bohaterskie Opowieści to nadnaturalny efekt wpływający na umysł. Mag Bractwa Opowieści może
go zastosować 1 raz na 2 poziomy w tej klasie prestiżowej + modyfikator z Charyzmy na 10 dni,
maksymalnie raz dziennie. Nieudane wykorzystanie mocy również liczy się do tego limitu. 
Lingwista: Mag Bractwa poznał wiele języków i kultur. Dzięki temu począwszy od 3. poziomu
w tej klasie prestiżowej umie porozumieć się z każda istotą mówiąca jakimkolwiek językiem nawet
jeżeli nie zna tej mowy. Używa do tego gestów i słów zaczerpniętych z różnych języków, a także
zasłyszanych zwrotów z języka stworzenia, z którym chce się porozumieć. Jednak, by mogło ono
go zrozumieć,  musi  wykonać test  Intelektu  (ST 25 –  liczba  języków które  zna  istota  –  liczba
języków które zna mag Bractwa Opowieści). w przypadku powodzenia, mag Bractwa Opowieści
i istota,  z którą  się  porozumiewa  są  w stanie  przekazywać  sobie  komunikaty.  Trzeba  jednak
pamiętać, że czas takiej rozmowy jest znacznie wydłużony (MP decyduje jak bardzo). 
Tułacz: Lata spędzone na trakcie uodporniły maga Bractwa Opowieści na niesprzyjające warunki.
Jego  skóra  przywykła  do  skwaru  i lodowatego  wiatru.  Noce  spędzone  na  polach  pod
rozgwieżdżonym  niebem  nadały  mu  zdrowie  jakim  mało  kto  może  się  poszczycić.  Długie
wędrówki wzmocniły jego ciało. Począwszy od 3. poziomu otrzymuje odporność na ogień i zimno
5.  Na  poziomie  6.  staje  się  niepodatny  na  wszystkie  choroby  z wyjątkiem  magicznych,  jak
likantropia lub zgnilizna mumijna. Na poziomie 8. zyskuje na stałe +2 do Budowy. 
Porywająca opowieść: Tułając się po świecie przedstawiciel tej klasy prestiżowej zwiedził wiele
ciekawych miejsc oraz poznał wiele opowiadań. Za sprawą tego, począwszy od 4. poziomu tej
klasy prestiżowej, wszyscy pragną przebywać z jej przedstawicielem, by słuchać o jego podróżach.
Po  1k8  godzinach  opowiadania,  nastawienie  jego  słuchaczy  zmienia  się  o jedną  kategorię  na
bardziej  przychylną.  Mag Bractwa Opowieści  musi wykonać test  Występów (snucie opowieści)
o ST 1/2 KW słuchacza plus jego modyfikator z Intelektu +5 za każdą kategorię jego nastawienia
gorszego, niż pomocne. Jeśli test się powiedzie, nastawienie wzrasta o 2 kategorie. Jeśli użyje tej
porywającej opowieści z powodzeniem, otrzymuje również premię +4 do Dyplomacji i Zbierania
informacji wśród swojego audytorium. Test wykonuje się jeden, jednak efekt wywarty na konkretną
osobę  zależy  od  jej  nastawienia  i inteligencji.  MP może  zdecydować,  że  zostaje  zastosowana
średnia wartość tych premii/kar dla wszystkich słuchaczy.
Wiele dróg: Mag Bractwa Opowieści w swoim życiu przebył wiele dróg i odwiedził wiele miejsc.
Na 6. poziomie tej klasy prestiżowej otrzymuje premię +5 do Wiedzy (geografia) i testów Tajników
dziczy podczas próby uniknięcia zabłądzenia. 
Porywające słowa: Przedstawiciele tej klasy prestiżowej poznali wiele osób i nauczyli się z nimi
rozmawiać tak, by przekonać ich do siebie. Mag Bractwa Opowieści poziomu 7. lub wyższego raz
dziennie może przemówić do kogoś tak, że słuchacz nie potrafi się oprzeć słowom przedstawiciela
tej klasy prestiżowej. Jest to zdolność nadnaturalna o efekcie analogicznym do czaru sugestia z tą
różnicą, że czas trwania wynosi 2 godziny na poziom maga Bractwa Opowieści, a ST 10 + jego
modyfikator z Charyzmy + 1/2 jego poziomu w tej klasie prestiżowej, natomiast zasięg ogranicza
jedynie słyszalność jego głosu. Mag Bractwa Opowieści musi mówić używając tej zdolności, a nie
krzyczeć. Aby wpłynąć na daną osobę trzeba się wypowiadać przez 1k3 rundy. 
Jeden  świat  to  za  mało: Mag  Bractwa  Opowieści  pragnie  odwiedzić  również  inne  światy.
Począwszy od  9.  poziomu  przedstawiciel  tej  klasy jest  niepodatny na  naturalne  niesprzyjające
warunki panujące na innych planach. Ta moc nie wpływa na miejsca ekstremalne na danym planie.
Przedstawicielowi  tej  klasy prestiżowej  nic  nie  robią  naturalne płomienie planu żywiołu ognia,
natomiast  normalne  obrażenia  zada  mu  wejście  do  lawy  w tej  sferze.  Magia  w nim  zawarta
automatycznie  dostraja  się  do  cech  danego  planu,  dostosowując  strukturę  ciała  do  warunków
panujących w tym otoczeniu. Dotyk maga Bractwa Opowieści, który przewodzi impuls magiczny,
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pobudza wewnętrzną energię zawartą w każdej istocie. Niepodatnością na naturalne niesprzyjające
warunki  planu  przedstawiciel  tej  klasy  prestiżowej  może  obdarzyć  również  4  istoty  + jego
modyfikator z Intelektu, jednak muszą się one cały czas znajdować na tym samym planie co on. By
wpłynąć na kogoś, mag Bractwa Opowieści musi dotykać go w momencie aktywowania zdolności.
Użycie mocy to akcja darmowa nie prowokująca okazyjnego ataku.
Mistrz retoryki: Podczas swych wędrówek przedstawiciel tej klasy prestiżowej nauczył się radzić
sobie z każdym rodzajem istot zamieszkujących miasta. Mag Bractwa Opowieści, który osiągnął
10. poziom,  dzięki  swoim  umiejętnościom  otrzymuje  premię  +2  do  wartości  zdolności
przywódczych,  a także  do umiejętności  i zdolności  opartych na  Charyzmie  oraz  10% zniżki  na
towary i usługi. Natomiast każdy towar umie sprzedać o 10% drożej.
Może czas się ustatkować:  Czasem tacy wielcy podróżnicy,  jak 10-poziomowy mag Bractwa
Opowieści pragną gdzieś na dłużej osiąść. Wtedy mogą skorzystać ze swoich znajomości i sławy.
Dlatego też otrzymują 10% zniżki przy budowie twierdzy, zakupie pod nią gruntu, wyposażaniu jej
itp. 
Mądrość  podróżnika:  Podczas  wędrówki  ten  wielki  podróżnik  posiadł  ogromną  wiedzę
i mądrość. Otrzymuje premię +2 do wszystkich umiejętności Wiedzy i dostaje na stałe 2 punkty
Roztropności.

Byli magowie Bractwa Opowieści
Mag Bractwa Opowieści, który wystąpi z Bractwa lub zostanie z niego wyrzucony, nie może dalej
awansować w tej klasie prestiżowej. Mimo to zachowuje wszystkie zdolności klasowe.

Misjonarz (mis)

Gdzieś daleko na północy jest grupa śmiałków, którzy dawno odeszli od szczytnych celów. Jednak
tkwi w nich jeszcze ziarno dobra, które nie może zmarnieć. Na tym pergaminie masz ich imiona
i podstawowe fakty jakie o nich mogłabyś usłyszeć. Teraz idź moja droga. 

— Welasil Szczerozłoty, arcykapłan

Misjonarz to natchniona osoba zachęcająca ludzi o innym wyznaniu, by przyjęli jego bóstwo jako
swego opiekuna. Często idzie tam, gdzie nikt się nie spodziewa znaleźć wiernych dla jego patrona.
Niesie  wiarę  tym,  którzy o niej  nie  słyszeli  i tym,  którzy przez  swe czyny odcinają  się  od  tej
najświętszej potęgi. Nie jest to zbrojny kleryk nawracający ogniem i mieczem. Misjonarz to mistrz
słowa. Potęga jego zamyka się w zdaniach i zaklęciach, które przez boskie natchnienie wypowiada.
Idzie  z otwartymi  ramionami,  pieśnią  na  ustach  i z darami  do  niewiernych,  a swoją  postawą
zjednuje innych. Często się zdarza, że posłaniec musi zasłonić się półprawdą lub udawać osobę,
którą nie jest (szczególnie w przypadku złego lub neutralnego, niepraworządnego bóstwa). Jednak
wszystko dla wyższej sprawy! Jego codzienna praca i służba pozwala mu zbliżyć się do boga, który
obdarza go zdolnościami do dalszych działań.

Kość Wytrzymałości: k6 

Wymagania
Oto wymagania, które postać musi spełnić, aby zostać misjonarzem.
Umiejętności: Blefowanie 4 rangi, Czarostwo 8 rang, Dyplomacja 8 rang, Przebieranie 4 rangi,
Wiedza (religia) 8 rang lub Wiedza (natura) 8 rang.
Atuty: Dowolny atut metamagiczny, Dowolny atut tworzenia przedmiotów, Zdolności przywódcze,
Zogniskowanie umiejętności (Dyplomacja).
Czary: Zdolność rzucania zaklęć objawień 3. poziomu.
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Umiejętności klasowe
Umiejętności  klasowe misjonarza  (i  atrybut  kluczowy dla  każdej  z nich)  to:  Blefowanie  (Cha),
Czarostwo  (Int),  Dyplomacja  (Cha),  Koncentracja  (Bd),  Postępowanie  ze  zwierzętami  (Cha),
Profesja (Rzt), Przebieranie (Cha), Rzemiosło (Int), Wiedza (natura) (Int), Wiedza (religia) (Int),
Wyczucie pobudek (Rzt).

Punkty umiejętności na każdym poziomie: 4 + modyfikator z Intelektu.

Poziom
Bazowa
premia

do ataku

Rzut
obronny na
Wytrwałość

Rzut
obronny

na Refleks

Rzut
obronny
na Wolę

Specjalne Czary na dzień

1 +0 +0 +0 +2
Wysłannik boga

1/dzień
Poziom obecnej klasy

magii objawień +1

2 +1 +0 +0 +3 Duchowy pancerz
Poziom obecnej klasy

magii objawień +1

3 +1 +1 +1 +3 —
Poziom obecnej klasy

magii objawień +1

4 +2 +1 +1 +4
Wysłannik boga

2/dzień
Poziom obecnej klasy

magii objawień +1

5 +2 +1 +1 +4 Boże wsparcie +1
Poziom obecnej klasy

magii objawień +1

6 +3 +2 +2 +5 —
Poziom obecnej klasy

magii objawień +1

7 +3 +2 +2 +5
Wysłannik boga

3/dzień
Poziom obecnej klasy

magii objawień +1

8 +4 +2 +2 +6 Ponadczasowe ciało
Poziom obecnej klasy

magii objawień +1

9 +4 +3 +3 +6 Boże wsparcie +2
Poziom obecnej klasy

magii objawień +1

10 +5 +3 +3 +7
Wysłannik boga

4/dzień
Poziom obecnej klasy

magii objawień +1

Właściwości klasowe
Oto właściwości klasowe misjonarza. 
Biegłość w broni i pancerzu: Misjonarz nie zyskuje żadnej biegłości w broni ani pancerzu.
Czary na dzień/znane czary: Co każdy poziom w tej klasie prestiżowej misjonarz zyskuje zaklęcia
(czary na dzień lub znane, zależnie od sytuacji),  tak jakby awansował na kolejny poziom klasy
pozwalającej  rzucać  czary objawień,  za  sprawą której  mógł  rzucać  zaklęcia  3 poziomu,  zanim
zdecydował  się  na  tę  klasę  prestiżową.  Nie  otrzymuje  jednak  żadnych  innych  korzyści
wynikających z awansu w zwykłej klasie, z wyjątkiem wzrostu efektywnego poziomu czarującego.
Jeżeli bohater miał więcej niż jedną klasę, za sprawą której rzucał zaklęcia objawień 3. poziomu
zanim został misjonarzem, musi zadecydować, z której z nich wynikać będą nowe czary na dzień. 
Wysłannik boga (zn): Przedstawiciel  tej  klasy prestiżowej  począwszy od 1.  poziomu uzyskuje
zdolność dodania raz dziennie premii +5 z olśnienia do jednego testu Charyzmy albo opartej na niej
umiejętności  lub zdolności.  Co 3 poziomy tej  klasy prestiżowej  liczba użyć na dzień tej  mocy
zwiększa się o jeden. 
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Duchowy pancerz (zn): Po osiągnięciu 2. poziomu misjonarz, który nie ma na sobie pancerza,
otrzymuje premię z olśnienia do KP równą jego modyfikatorowi z Charyzmy.
Dodatkowa domena: Na 4. poziomie przedstawiciel tej klasy prestiżowej otrzymuje dodatkową
domenę  wybraną  z listy  domen  bóstwa.  Postać  nie  mająca  poziomów  kapłana,  nie  otrzymuje
czarów, a zyskuje jedynie zesłaną moc. 
Boże  wsparcie: Na  5.  poziomie  bóg,  którego  wyznaje,  zaczyna  docenić  oddanie  misjonarza
i udziela  mu większego wsparcia.  Przedstawiciel  tej  klasy prestiżowej  otrzymuje  premię +1 do
poziomu czarującego, gdy przyzywa z domeny swojego bóstwa opiekuńczego (charakter istoty nie
może odbiegać,  dalej  niż o jeden stopień,  niż charakter patrona) przybyszów lub żywiołaki.  Na
poziomie 9. premia ta wzrasta do +2. 
Ponadczasowe ciało (zw): Po osiągnięciu 8. poziomu misjonarz nie podlega karom do wartości
atrybutów  wynikającym  ze  starzenia  się  oraz  nie  może  zostać  postarzony  za  pomocą  magii.
Wszelkie kary i premie, jakie zaczęły działać wcześniej, nadal obowiązują. Niestety, gdy nadejdzie
jego czas, misjonarz umiera ze starości. 
Boski posłaniec (zn): Misjonarza 10. poziomu otacza aura boskiej opieki. Stworzenia o wartości
Intelektu mniejszej niż 3 lub w ogóle jej  nie posiadające nie zaatakują przedstawiciela tej  klasy
prestiżowej, jeżeli on nie dokona wobec nich żadnych aktów agresji oraz nie będzie wspierać osób
podejmujące takie działania. Zdolność nie działa na stworzenia nienaturalne, takie jak konstrukty
i nieumarli, oraz istoty o SW większym niż 15. 

Pierwotny myśliwy

Ciemną nocą w głębokiej, leśnej głuszy grupa orczych maruderów przygotowywała się do ataku na
ukrytą elfią wioskę.  Gdy największy z nich chciał wykrzyknąć sygnał ataku, usłyszeli przeciągłe
wycie.  Zaniepokojeni,  zaczęli  się  rozglądać.  Zalegającą  ciszę  przerwał  świst  i krzyk  dowódcy
orków, z którego głowy sterczał teraz kamienny toporek do rzucania. Niedoszli najeźdźcy usłyszeli
niskie warczenie. Rzucili się w popłochu do ucieczki. Gnali i błagali o życie, ale śmierć dosięgła ich
jednego po drugim, aż ostatecznie żaden z nich nie zobaczył wschodu słońca. Wszyscy oni zginęli,
ponieważ naruszyli terytorium. Terytorium należące do pierwotnych myśliwych.

Pierwotni  myśliwi  to  osoby,  które  oddały  się  pod  opiekę  duchów  natury  i przez  to  uzyskały
nadzwyczajne zdolności. Są cisi, małomówni, doskonale poruszają się w leśnych ostępach, niemal
zawsze atakują z ukrycia, zabijają tylko z konieczności, nigdy zaś dla przyjemności. Nie używają
wierzchowców, gdyż zbyt szanują zwierzęta, aby je tak wykorzystywać. Pierwotni myśliwi swoim
wyglądem nie spełniają cywilizowanych standardów. Ich okrycie stanowią zwierzęce skóry, a ich
kły z czasem wydłużają się, co wraz ze zwierzęcymi oczami nadaje im niepokojącego wyglądu.
Polowania są dla nich ważnym elementem naturalnego porządku, lecz uważają, że nadużywanie
hojności natury, jakiego dopuszczają się „cywilizowani”, jest złe i plugawe. Można by pomyśleć, że
osób takich, jak pierwotni myśliwi, nie da się wyciągnąć z łona dzikiej natury, jednak członkowie
tej  klasy prestiżowej  są  ciekawi  świata,  uwielbiają  podróże  i często  przyłączają  się  do  drużyn
poszukiwaczy przygód. 
Niemal wszyscy pierwotni myśliwi to tropiciele, znacznie rzadziej  zdarzają się barbarzyńcy lub
potężni druidzi. Elfy, szczególnie dzikie i leśne z powodu swojej unikalnej więzi z naturą, najlepiej
nadają się na przedstawicieli tej klasy prestiżowej, lecz wszelkie osoby z każdej rasy, które zechcą
zrzucić  z siebie  jarzmo  cywilizacji  i poddać  się  opiece  duchów  natury,  mogą  zostać  przyjęte
w poczet pierwotnych myśliwych.

Kość Wytrzymałości: k8
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Wymagania
Oto wymagania, które postać musi spełnić, aby zostać pierwotnym myśliwym.
Bazowa premia do ataku: +7 
Umiejętności: Ciche poruszanie ranga 6, Skakanie ranga 6, Tajniki dziczy ranga 10, Ukrywanie
ranga 6, Wspinaczka ranga 6
Atuty: Krzepkość, Tropienie, Wielka wytrwałość.
Specjalne: Postać musi przejść rytuał inicjacyjny. 

Umiejętności klasowe
Umiejętności  klasowe pierwotnego myśliwego (i  atrybut  kluczowy dla  każdej  z nich)  to:  Ciche
poruszanie (Zr), Leczenie (Rzt), Nasłuchiwanie (Rzt), Pływanie (S), Postępowanie ze zwierzętami
(Cha),   Przeszukiwanie (Int),  Równowaga (Zr),  Rzemiosło (Int),  Skakanie (S),  Stosowanie liny
(Zr),  Tajniki  dziczy  (Rzt),  Ukrywanie  (Zr),  Upadanie  (Zr),  Wiedza  (geografia)  (Int),  Wiedza
(natura) (Int), Wiedza (podziemia) (Int), Wspinaczka (S), Zastraszanie (Cha), Zauważanie (Rzt).

Punkty umiejętności na każdym poziomie: 6 + modyfikator z Intelektu.

Poziom
Bazowa
premia

do ataku

Rzut
obronny na
Wytrwałość

Rzut
obronny

na Refleks

Rzut
obronny
na Wolę

Specjalne

1 +1 +2 +2 +0
Niecywilizowany 
Szybkość wilka 

Zwierzęca empatia

2 +2 +3 +3 +0 Zwierzęce oczy

3 +3 +3 +3 +1
Ryk bestii 

Szybkie wspinanie

4 +4 +4 +4 +1
Wielki marsz

Zahartowanie I

5 +5 +4 +4 +1
Węch

Szybkie skradanie

6 +6 +5 +5 +2 Zahartowanie II

7 +7 +5 +5 +2
Serce bestii 

Szybkie tropienie

8 +8 +6 +6 +2 Ślepowidzenie 1,5 m

9 +9 +6 +6 +3 Szybki niczym wiatr

10 +10 +7 +7 +3
Wielki bieg

Zezwierzęcenie

Właściwości klasowe
Biegłość w broni i pancerzu: Pierwotni myśliwi biegle posługują się lekkimi pancerzami, bronią
prostą z wyjątkiem kusz, wszystkimi łukami oraz siecią.  Jeżeli pierwotny myśliwy ma na sobie
pancerz wykonany z metalu i/lub inny niż lekki, traci premie ze zdolności klasowych: długi bieg,
wielki bieg, szybkość wilka, szybki niczym wiatr, szybkie wspinanie, szybkiego skradanie, szybkie
tropienie. 
Niecywilizowany: z powodu  zwierzęcego,  niepokojącego  zachowania  i wyglądu  pierwotny
myśliwy otrzymuje karę -2 do testów Blefowania i Dyplomacji (względem wszystkich osób) oraz
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do  wszelkich  testów  Charyzmy  i opartych  na  niej  umiejętności  z wyjątkiem  Zastraszania
wykonywanych na "cywilizowanych".  Za „cywilizowanych” uznajemy wszystkich mieszkańców
miast i wsi. 
Szybkość wilka: Postać potrafi  pędzić niczym wilk.  Na pierwszym poziomie bazowa szybkość
pierwotnego zwiększa się o 3 m. 
Zwierzęca empatia: Jeśli pierwotny posiadał wcześniej tę zdolność, to na potrzeby określania jej
potęgi traktuje się go tak, jakby dalej awansował w klasie podstawowej, która zapewnia zdolność
zwierzęcej  empatii.  w przeciwnym  wypadku  działa  tak,  jak  u tropiciela  o poziomie  równym
poziomowi w tej klasie prestiżowej.
Zwierzęce oczy: Oczy myśliwego stają się bardziej zwierzęce. Od tego momentu widzi w słabym
świetle 3 razy dalej od człowieka 
Ryk bestii: Postać  swoim rykiem wzywa  duchy  dzikich  bestii,  by  pomogły  jej  w walce.  Raz
dziennie na każde dwa poziomy w tej klasie prestiżowej postać może zaryczeć i wywołać tym jeden
z podanych niżej efektów. Ryknięcie to akcja ruchu, nie prowokująca okazyjnych ataków. Ryk to
zdolność czaropodobna oparta na słuchu. Jeśli nie napisano inaczej, efekt trwa przez 5 rund. 
Ryk niedźwiedzia: Wzywając swoim rykiem potężnego Ducha Niedźwiedzia, pierwotny myśliwy
wywołuje  strach  wśród swoich  wrogów.  Wszyscy wrogowie  w promieniu  9 m muszą  wykonać
udany rzut obronny na Wolę (ST 10 + poziom w tej  klasie prestiżowej + modyfikator Cha) lub
zostają  wstrząśnięci.  Jeśli  pierwotny  myśliwy podczas  ryku  znajduje  się  pod  działaniem serca
niedźwiedzia,  efekt  jest  silniejszy.  Ryk  zyskuje  zasięg  18 m  i automatycznie  powoduje
wstrząśnięcie.  Wrogowie,  którym nie powiedzie się rzut obronny są przerażeni.  Dwie rundy po
użyciu tego ryku serce niedźwiedzia kończy swoje działanie. 
Skowyt  rosomaka: Wzywając  Ducha  Dzikiego  Rosomaka,  myśliwy  wyzwala  w sobie
i sprzymierzeńcach pierwotną żądzę krwi. Po użyciu skowytu rosomaka postać wpada w szał jak
barbarzyńca  pierwszego  poziomu,  a jego  sprzymierzeńcy  w promieniu  3  m  wpadają  w słabszą
wersje szału, która różni się od normalnej wartością premii i kar zapewniając +2 do Siły, +2 do
Budowy, +1 do rzutów obronnych na Wolę, -1 do KP. Jeśli nie chcą wpadać w szał, muszą wykonać
rzut obronny na Wolę (ST 10 + poziom w tej klasie prestiżowej + modyfikator z Charyzmy i + 10
jeśli pierwotny myśliwy jest pod działaniem serca rosomaka). Jeśli podczas skowytu postać była
pod działaniem serca rosomaka, wpada w potężniejszy szał jak barbarzyńca 15. poziomu, a jego
sprzymierzeńcy wpadają w szał jak barbarzyńcy 1. poziomu. Czas trwania szału jest określany tak,
jakby postacie użyły go jako zdolności klasowej. Skowyt rosomaka kosztuje dwa dzienne użycia
ryków. Po wykorzystaniu skowytu serce rosomaka kończy swoje działanie wraz z końcem szału.
Wycie wilka: Wyjąc jak wilk myśliwy wzywa Ducha Wilka, który sprawia, że jego sprzymierzeńcy
walczą  jak  dzika  wataha.  Kiedy postać  używa tego  ryku,  musi  wybrać  jednego  wroga  w polu
widzenia. Wtedy pierwotny myśliwy i wszyscy jego sprzymierzeńcy dostają do końca spotkania
premię +2 za morale do wszystkich testów (ale nie rzutów na obrażenia) wykonywanych przeciwko
niemu. Jeśli postać była pod działaniem serca wilka, premia rośnie do +4. Dwie rundy po użyciu
tego ryku serce wilka kończy swoje działanie.
Ryk lwa: Rycząc jak lew, pierwotny wzywa Ducha Nieustraszonego Lwa, który swą obecnością
dodaje otuchy sprzymierzeńcom. Po użyciu ryku lwa postać zyskuje niepodatność na strach, a jej
sprzymierzeńcy w promieniu 6 m dostają przeciw jego efektom premię +4 do rzutów obronnych.
Jeśli podczas ryku postać była pod działaniem serca lwa, premia dla sojuszników zastępowana jest
przez niepodatność. Dwie rundy po użyciu tego ryku serce lwa kończy swoje działanie. 
Krzyk orła: Krzycząc jak orzeł lecący po czystym niebie, postać wzywa Ducha Orła, który pomaga
wyzwolić się z wszelkich okowów. Po użyciu krzyku orła pierwotny myśliwy staje się odporny na
efekty narzucające mentalną kontrolę, a jego sprzymierzeńcy w promieniu 6 m otrzymują przeciw
nim premię +4 do rzutów obronnych.
Szybkie wspinanie: Pierwotny myśliwy potrafi wspinać się z niebywała prędkością. Po udanym
teście Wspinaczki porusza się z połową bazowej szybkości (akcja będąca odpowiednikiem ruchu)
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lub z pełną szybkością (akcja całorundowa). Ponadto, nie traci premii ze Zręczności do KP. 
Wielki marsz: Pierwotny myśliwy potrafi pokonać długi dystans z niewielkim zmęczeniem. Raz
dziennie przedstawiciel tej klasy prestiżowej może spróbować rozpocząć wielki marsz, który przez
jeden dzień pozwala spieszyć się równie łatwo, co człowiek chodzić. Wymaga to zdania testu z
premią  równą poziomowi w tej  klasie  prestiżowej  + modyfikator  z Budowy + premia  z Krzepy.
Jego ST wynosi 10 i wzrasta o 5 za każdy kolejny dzień, w którym pierwotny myśliwy korzysta z
tej zdolności, a wraca do bazowej wartości po całodobowym odpoczynku.
Zahartowanie I: Postać staje się niezwykle odporna na naturalne niebezpieczeństwa. Od czwartego
poziomu pierwotny myśliwy staje się bardziej odporny na wysokie i niskie temperatury. Wysokie
temperatury zaczynają się dla niego od 40 C, ekstremalne od 55 C, a piekielne od 70 C. Niskie
temperatury od -5 C a ekstremalny chłód od -25 C. Od tej  chwili  forsowny marsz zaczyna się
dopiero po 10. godzinie wędrówki, otrzymuje też tylko połowę stłuczeń z przyczyn wysokich czy
niskich temperatur, wstrzymywania oddechu, głodu i pragnienia.
Szybkie skradanie: Na piątym poziomie pierwotny myśliwy nie podlega już karze -5 do Cichego
poruszania i Ukrywania, kiedy porusza się z pełną prędkością. 
Węch: Nos pierwotnego myśliwego staje się wyczulony jak u wilka.  Postać zyskuje węch jako
zdolność nadzwyczajną.
Zahartowanie  II: Pierwotny  myśliwy  staje  się  jeszcze  bardziej  odporny  na  naturalne
niebezpieczeństwa. Od tej chwili wysoka temperatura zaczyna się dla niego od 45 C, ekstremalna
od  60  C,  a piekielna  od  75  C.  Niskie  temperatury  od  -15  C,  a ekstremalny  chłód  od  -35  C.
Forsowny marsz zaczyna się dopiero po 12. godzinie wędrówki. Ponadto postać potrzebuje tylko
połowę normalnej długości snu lub transu, lecz przygotowywanie czarów nadal trwa 8 godzin. 
Szybkie tropienie: Na siódmym poziomie pierwotny myśliwy nie podlega karze -5 do Tajników
dziczy, gdy tropi poruszając się z normalną szybkością. 
Serce  bestii: Pierwotny  myśliwy  może  w czasie  rytuału  wyjąć  z upolowanego  przez  siebie
zwierzęcia serce i w przyszłości pożreć je, uwalniając w sobie ducha bestii i upodabniając się do
danego zwierzęcia.  Rytuał trwa dziesięć minut. Podczas niego postać prosi duchy natury o moc
upolowanego zwierzęcia. Rytuał zabezpiecza serce przed gniciem na liczbę dni równą poziomowi
w tej klasie prestiżowej i na ten okres napełnia je mocą.
Jeżeli nie podano inaczej, zjedzenie serca to akcja całorundowa prowokująca okazyjne ataki. Po
nim  postać  przechodzi  bolesną,  powodującą  1k6  punktów  obrażeń  przemianę,  podczas  której
upodabnia się do zwierzęcia. Musi wykonać rzut obronny na Wolę o ST 15 lub zostanie opętana
przez duchy bestii (patrz niżej). Za każde zjedzone tego dnia serce ST tego rzutu wzrasta o 5. Przez
to,  iż  postać  staje  się  bardziej  dzika  i zwierzęca,  kary  do  testów  Charyzmy  wynikające
z niecywilizowanego, a później ze zezwierzęcenia, ulegają podwojeniu. Premie i kary zapewniane
przez serce działają przez godzinę. 
Jeśli  postać,  będąc  pod  działaniem  serca,  zje  następne,  otrzymuje  2k6  punktów  obrażeń
spowodowanych  walką  duchów  o dominację  nad  postacią.  Zjedzenie  trzeciego  z kolei  serca,
podczas  gdy dwa pozostałe  działają,  skutkuje natychmiastowym opętaniem przez  duchy.  Kiedy
serce przestaje działać, postać znowu powraca do swojego poprzedniego stanu, co powoduje 1k6
punktów obrażeń plus 1k6 za każde kolejne działające na nią serce. 
Jeśli kiedykolwiek pierwotnemu myśliwemu nie uda się rzut obronny na Wolę, wszystkie zjedzone
tego  dnia  serca  zaczynają  działać,  co  powoduje  potworną  przemianę  (2k6  punktów  obrażeń)
spowodowaną  dominacją  duchów  nad  pierwotnym.  Postać  staje  się  wtedy  drapieżnikiem
ostatecznym, rosną jej pazury zadające 1k6 punktów obrażeń i zyskuje atak ugryzieniem zadający
1k8 punktów obrażeń, zdolność skok do walki i dwa ataki w ramach rozszarpywania zadające 1k4
punktów obrażeń. Postać atakuje najbliższą istotę i walczy dopóki w zasięgu wzroku nie będzie
żadnej żywej istoty. Jednak jeśli tak się stanie, użyje swoich umiejętności, aby wytropić następną
ofiarę.  Szał  trwa  godzinę  na  dwa  poziomy  w tej  klasie  prestiżowej,  a podczas  jego  trwania
pierwotny myśliwy nie może używać żadnych umiejętności opartych na Charyzmie lub Intelekcie.
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Co godzinę pierwotny ma prawo do rzutu obronnego na Wolę (ST 25). Kiedy szał się skończy, jest
on okaleczony i ma zero punktów wytrzymałości (chyba, ze wcześniej ich liczba spadła poniżej
zera).
Poza wymienionymi wyżej różnicami, serca należy traktować jak działające tylko na pierwotnego
myśliwego eliksiry, których użycie ma następujące efekty:
Serce  niedźwiedzia: Zapewnia  zdolność  poprawione  łapanie,  premię  +4  do  Siły  i karę  -2  do
Zręczności. Zjedzenie tego serca zajmuje dwie rundy. 
Serce  wilka:  Zapewnia  premię  +5  do  testów  tropienia  za  pomocą  węchu,  spornych  testów
przewracania oraz premię +2 do Zręczności. 
Serce  rosomaka:  Jeśli  postać  posiada  szał  z racji  posiadania  odpowiedniej  klasy,  na  potrzeby
ustalania  jego  działania  traktuje  się  ją,  jakby miała  w niej  o jeden  poziom więcej.  Ponadto  za
pierwszym razem,  gdy w trakcie  działania  serca  postać  otrzyma obrażenia,  wpadnie  w szał  jak
rosomak, przy czym premie i kary z szału rosomaka nakładają się, a nie kumulują z wynikającymi
z szału barbarzyńcy. Zjedzenie tego serca zajmuje dwie rundy.
Serce dzika: Zapewnia zdolność dzikość. Zjedzenie tego serca zajmuje dwie rundy. 
Serce lwa: Daje zdolność skok do walki, premię +5 do rzutów obronnych na strach oraz +2 od Siły.
Zjedzenie tego serca zajmuje dwie rundy. 
Serce geparda: Zapewnia zdolności sprint i przewracanie oraz premię +2 do Zręczności.
Serce  leoparda: Daje  zdolność  skok  do  walki,  premię  +5  do  testów  Ukrywania  oraz  +2  do
Zręczności.
Serce krokodyla: Pozwala wstrzymać oddech na liczbę rund równą 4 razy wartość Budowy, ponadto
zapewnia premię +5 do Pływania oraz +2 do Budowy.
Dodatkowo niektóre serca mogą współdziałać z rykami, co znowu skutkuje upodobnieniem się do
zwierzęcia oraz obrażeniami równymi 1k6 za każde działające serce. Jeśli nie napisano inaczej,
w takim wypadku serce działa jeszcze tylko 2 rundy po użyciu ryku, niezależnie od normalnego
czasu trwania. Pierwotny myśliwy może w akcji darmowej zakończyć działanie serca. 
Ślepowidzenie: Zmysł  słuchu  postaci  staje  się  wyczulony  jak  u nietoperza.  Postać  otrzymuje
ślepowidzenie oparte na słuchu o promieniu 1,5 m. 
Szybki  niczym wiatr: Pierwotny myśliwy zaczyna  biegać  tak  szybko  jak  wiatr.  Jego  bazowa
szybkość wzrasta o kolejne 3 m.
Wielki bieg: Pierwotny myśliwy potrafi pokonywać ogromne dystanse z zastraszającą łatwością.
Po  udanym  teście  (1k20  + poziom w tej  klasie  prestiżowej  + modyfikator  z Budowy + premia
z Krzepkości przeciw ST 10) pierwotny myśliwy może rozpocząć wielki bieg. w jego czasie może
biec równie łatwo jak człowiek się spieszy. Poza tym zdolność ta nie różni się od wielkiego marszu.
Zezwierzęcenie: Postać staje się coraz bardziej zwierzęca. Wydłużają się jej kły, oczy upodabniają
się do zwierzęcych, a zmysły znacznie się wyostrzają. Od teraz pierwotny myśliwy widzi cztery
razy lepiej  w słabym świetle  od człowieka.  Zasięg ślepowidzenia zwiększa się  do 3 m.  Postać
otrzymuje premię +2 do rzutów obronnych przeciwko opętaniu przez duchy bestii  (patrz: Serce
bestii, wcześniej). Ponadto kary z niecywilizowanego rosną do -4.

Odgrywanie Pierwotnego 
Ochrona natury i swojego plemienia to twoje główne cele. Oddajesz cześć duchom natury, które
w zamian nadają ci wspaniałe zdolności. Jednak taka moc ma swoją cenę. Kiedy wzywasz je na
pomoc, nigdy nie wiesz, czy tym razem nie utracisz nad nimi kontroli i nie staniesz się ostatecznym
drapieżnikiem. Do wszelkich przejawów cywilizacji podchodzisz ze zdziwieniem i bardzo rzadko
ufasz jej tworom. Wszystkie tego rodzaju nowości uważnie oglądasz i obwąchujesz, wywołując tym
zgorszenie u swoich towarzyszy. Gdziekolwiek jesteś zawsze węszysz, by upewnić się, że nie ma
w pobliżu zwierzyny lub wrogów. Odzywasz się bardzo rzadko, wyrażając swoje uczucia raczej
poprzez różne zwierzęce odgłosy i grymasy. Twój wygląd też nie zachęca nikogo do konwersacji,
więc mało kto zakłóca twój spokój. Odkąd stałeś się pierwotnym myśliwym, ciągle gdzieś w tobie
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czai się bestia, która tylko czeka, aż ją uwolnisz. Sporą część twojej energii zabiera ci opieranie się
jej  – bestii,  która dochodzi do głosu za każdym razem, gdy używasz ryków i serc. Nie cierpisz
miast,  uważasz  że  wszystkie  istoty  mieszkające  w nich  są  słabe,  ponieważ  odeszły  od  swojej
prawdziwej natury. Zresztą „cywilizowani” cię nie rozumieją, uważają za istotę niegodną, a twoje
zachowanie za barbarzyńskie. Ty przeważnie odpłacasz się im tym samym. Jeśli nie podróżujesz,
wyznaczasz  sobie  własne  terytorium  na  którym  polujesz  i którego  strzeżesz  przed
„cywilizowanymi”. Każdy, kto naruszy je bez pozwolenia, zostanie najpierw ostrzeżony, lecz to co
stanie się z nim później, zależy tylko od jego własnego rozsądku. 

Pierwotni w świecie 
Niezależnie od świata  pierwotnych myśliwych można znaleźć  wszędzie  tam, gdzie  natura i ich
plemię  jest  zagrożone.  w walce ryki  i serca  czynią  ich przerażającymi  wrogami.  a poddanie  się
duchom bestii kończy się przeważnie śmiercią dla „widzów” tego strasznego widowiska. Wygląd
i zachowanie oraz niebezpieczeństwo związane z duchami sprawiają, że bardzo niewiele osób ma
odwagę  podróżować  z pierwotnym  myśliwym,  oczywiście  poza  innymi  członkami  tej  klasy
prestiżowej. Pierwotni łączą się czasami w coś w rodzaju sfory, dzięki czemu mogą spowodować
więcej szkód i szybciej osiągnąć wyznaczony cel. Przywódców takich sfor zawsze wyznacza się
podczas walk bez broni i zbroi. 

Pierwotna wiedza 
Chcąc określić wiedzę postaci o pierwotnych myśliwych należy wykonać test Wiedzy (lokalna).
Ilość i precyzja zdobytych informacji zależą od wyniku rzutu:
ST 10: w lasach czają się dziwne istoty – ni zwierzęta, ni ludzie. 
ST 15: w tym lesie lepiej nie wycinać drzew, a najlepiej w ogóle do niego nie wchodzić. Strzegą go
ubrane w skóry dzikusy,  choć zawsze ostrzegają przed wejściem do lasu i dają szanse ucieczki.
Chyba, że zniszczyłeś jakieś drzewo, albo zabiłeś „bezbronne” zwierze.
ST 20: Dziwne istoty w lasach to ludzie lub inne rozumne byty, które poświęciły się duchom natury
i skrajnemu barbarzyństwu. Sami polują, lecz zabraniają tego innym. Właściwie to zabraniają zbyt
wielkich i częstych polowań, jakie uwielbia arystokracja. Podobno zjadają serca swoich wrogów,
a dla siebie nawzajem są jak członkowie sfory wilków.
ST 30:  Tak naprawdę to pierwotni  myśliwi  (bo tak siebie  nazywają)  nie  jedzą  serc ludzi,  lecz
zwierząt. Swoich wrogów i owszem, czasem skalpują, ale tylko ci bardziej bestialscy. Tak naprawdę
pierwotni myśliwi chcą tylko spokojnie żyć wśród zwierząt i kultywować swoje tradycje. 

Jak zostać pierwotnym myśliwym 
Aby  zostać  pierwotny  myśliwym  trzeba  przejść  rytuał  inicjacyjny.  Odbywa  się  on  w dni
wyznaczające  cykl  natury  (przesilenia  i równonoce),  zawsze  w nocy.  Rytuał  polega  na
udowodnieniu swoich umiejętności, chęci obrony plemienia i natury. Zaczyna się walką pomiędzy
kandydatami. Walki odbywają się bez używania magii, zbroi i broni. Ci, którzy udowodnią swoją
wartość podczas pojedynków, muszą jeszcze tej samej nocy upolować zwierzę wyznaczone przez
składającą  się  z członków tej  klasy prestiżowej  starszyznę  i powrócić  do  obozowiska  ze  swoją
zdobyczą. Ci, którzy dokonają tego czynu, przechodzą końcowy rytuał inicjacji podczas którego są
skrapiani krwią upolowanego zwierzęcia i powierzani opiece duchom natury. Na końcu pozostaje
im tylko zjeść serce upolowanego przez siebie zwierzęcia. Ten rytuał otwiera ich na świat duchów.
w momencie jego ukończenia stają się pełnoprawnymi pierwotnymi myśliwymi.
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Rycerz Lacrimosa

Rycerze Lacrimosa są tajemniczym zakonem wojowników okrywających swoje ciała opończami
i z metalowymi maskami na twarzach. Zwykli ludzie widząc ich udręczone postacie, mówią, że są
przeklęci,  i wbrew  wszystkiemu  nie  są  tak  daleko  od  prawdy.  Każdy  z rycerzy  jest  zarażony
nieuleczalną  chorobą,  która  sprawia,  że  ich  ciała  toczy zgnilizna,  upodabniając  ich  do  żywych
trupów. Choroba ta zwana jest trądem. Jednak mimo swego stanu, rycerze zamiast zamknąć się
w jakimś odległym monastyrze wybrali służbę siłom dobra, wspierając każdą kampanie i krucjatę
swoim udziałem. Ci święci wojownicy nie znają strachu, ponieważ z chwilą zarażenia ich los został
przypieczętowany. Wielu weteranów opowiada nieraz jak odziani w opończe rycerze dokonywali
czynów  godnych  największych  bohaterów lub  szaleńców.  Sami  wstrzymywali  przez  wiele  dni
hordy przeciwników lub rzucali się na potężne demony, zupełnie tak jakby szukali śmierci. i może
tak jest w istocie,  gdyż jedynie śmierć jest  w stanie ukoić ich cierpienia.  Słudzy Lacrimosa nie
szukają chwały i jeśli uda im się przeżyć jedno z tych szaleńczych zadań, kroczą dalej, bez dumy
dążąc jedynie do kolejnej walki, kolejnej okazji do bohaterskiej śmierci w dobrej sprawie. 
Rycerze  rekrutują  się  zwykle  spośród  upadłych  paladynów  chcących  odkupić  swoje  winy  lub
z zarażonych  wojowników.  Spośród  przedstawicieli  innych  klas  podstawowych  tylko  kapłani
decydują się jeszcze czasem na wstąpienie w szeregi tej rycerzy Lacrimosa. 

Kość Wytrzymałości: k12

Wymagania
Oto wymagania, które postać musi spełnić, aby zostać rycerzem Lacrimosa.
Charakter: Dowolny nie-zły i nie-chaotyczny 
Bazowa premia do ataku: +7 
Umiejętności: Wiedza (Religia) 4 rangi
Atuty: Krzepkość,  Potężny  atak,  Zachowanie  przytomności  (jeżeli  nie  posiadasz  podręcznika
Miecz i Pięść, zastąp Twardością ostatni z wymaganych atutów)
Specjalne: Postać  musi  zostać  zarażona trądem i musi  udać  jej  się  rzut  obronny zatrzymujący
dalszy spadek atrybutów (patrz Trąd). Nie może zostać magicznie wyleczona z trądu.

Poziom
Bazowa
premia

do ataku

Rzut
obronny na
Wytrwałość

Rzut
obronny

na Refleks

Rzut
obronny
na Wolę

Specjalne Czary na dzień

1 +0 +2 +0 +2
Siła wiary 1/dzień

Zdolności paladyna
Rozkład

Paladyn +1

2 +1 +3 +0 +3
Aura rozpaczy

Niepodatność na choroby
Paladyn +1

3 +1 +3 +1 +3
Siła wiary 2/dzień

Wieczna warta
Paladyn +1

4 +2 +4 +1 +4 Przerażające spojrzenie Paladyn +1

5 +2 +4 +1 +4
Siła wiary 3/dzień

Niepodatność na trucizny
Paladyn +1

6 +3 +5 +2 +5
Aura strachu

Dotyk odkupienia
Paladyn +1

7 +3 +5 +2 +5
Siła wiary 4/dzień

Święty pośród żyjących
Paladyn +1
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Umiejętności klasowe
Umiejętności klasowe rycerza Lacrimosa (i atrybut kluczowy dla każdej z nich) to: Dyplomacja
(Cha), Jeździectwo (Zr), Koncentracja (Bd), Leczenie (Rzt), Postępowanie ze zwierzętami (Cha),
Rzemiosło (Int), Wiedza (religia) (Int), Wiedza (szlachta i władcy) (Int), Wyczucie pobudek (Rzt),
Zastraszanie (Cha).

Punkty umiejętności na każdym poziomie: 2 + modyfikator z Intelektu.

Właściwości klasowe
Oto  właściwości  klasowe
Rycerza Lacrimosa 
Biegłości  w  broni
i pancerzu: Rycerz Lacrimosa
nie  otrzymuje  żadnych
nowych  biegłości  w broni
i pancerzu. 
Czary: Postać poprzez swoje
poświęcenie  bogom  dalej
zyskuje  czary  objawień  tak,
jakby  awansowała  w klasie
paladyna.  Czyli  wspomniany
Jorik  (wojownik  10/rycerz
Lacrimosa 5) rzuca czary jak
5-poziomowy  paladyn,
natomiast  Kalern  (paladyn
8/rycerz  Lacrimosa  4)  rzuca
czary jak paladyn poziomu 12.
Zdolności  paladyna: Postać
nadal  rozwija  zdolności
paladyna  takie  jak  ugodzenie
zła,  odegnanie  nieumarłych
i usunięcie  choroby.  Jeśli  nie
posiadała  wcześniej  poziomu
paladyna  traktowana  jest  jak
paladyn  o poziomie  równym
poziomowi  w tej  klasie
prestiżowej.  Dla  przykładu,
Jorik  jest  wojownikiem
10. poziomu  i  rycerzem
Lacrimosa  5.  poziomu.
Posiada  więc  usunięcie
choroby 1/dzień  i odegnanie
nieumarłych  tak  jak  paladyn
5.  poziomu.  Inny  rycerz
Kalern  jest  paladynem
8. poziomu  i rycerzem
Lacrimosa  poziomu  4.,
posiada  więc  usunięcie
choroby zła 3/dzień i odegnanie nieumarłych jak paladyn 12. poziomu.
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Rozkład: Nieuleczalna  choroba  rycerza  rozwija  się  niezwykle  szybko  sprawiając,  że  staje  się
znacznie  słabszy.  Na  każdym  poziomie  tej  klasy,  postać  otrzymuje  pewne  permanentne  kary
których nie można zdjąć w żaden sposób. 

Poziom Skutek rozkładu

1
Kara -4 do testów przy długotrwałym wysiłku

Permanentna utrata 2 punktów Budowy

2 Bazowa szybkość postaci zmniejsza się o 1,5 m

3
Postać umiera gdy osiągnie -5 punktów wytrzymałości 

Permanentna utrata 2 punktów Siły

4 Udźwig postaci jest liczony jakby była o jeden rozmiar mniejsza

5 Bazowa szybkość postaci zmniejsza się o 1,5 m (łącznie 3 m)

6
Postać umiera gdy osiągnie 0 punktów wytrzymałości

Permanentna utrata 2 punktów Budowy

7 Od tej chwili postać może wykonywać tylko akcje cząstkowe (jak zombi)

Efektów rozkładu nie może cofnąć żaden czar, także cud lub życzenie, jeśli rycerz nie wyrazi na to
zgody z własnej nieprzymuszonej woli. Jeśli tak się stanie, traci wszystkie zdolności wynikające
z tej klasy prestiżowej i nie może w niej dalej awansować. 
Siła wiary: Wiara jest ostatnią rzeczą jaka trzyma rycerza na tym padole łez. Kilka razy na dzień
w akcji  darmowej  może  wykorzystać  niezwykłą  siłę  swej  wiary  by  dokonywać  czynów
niemożliwych do osiągnięcia dla ludzi w jego stanie. Używając siły wiary rycerz Lacrimosa anuluje
na czas spotkania wszystkie kary wynikające z rozkładu i trądu (także permanentne utraty wartości
atrybutów i losowe utraty atrybutów wynikające z trądu).  Ponadto od czwartego poziomu może
walczyć do -20 pw, a od siódmego do -30 pw. 
Aura rozpaczy: Los rycerza jest już przesądzony, więc porzucił on strach przed śmiercią. Postać
staje się odporna na strach. Dodatkowo wszyscy wrogowie znajdujący się w promieniu 3 m od niej
otrzymują karę -2 do rzutów obronnych. 
Niepodatność na choroby: Rycerz staje się niepodatny na wszystkie choroby z wyjątkiem jego
własnej wynikającej z tej klasy. 
Wieczna warta: Rycerze Lacrimosa przysięgli, że nie złożą broni, póki krew płynie w ich żyłach.
Od tego momentu postać nie musi już spać.
Przerażające spojrzenie: Przeżarte chorobą twarze rycerzy są tak przerażające, że wystarczy rzut
oka na nie, by zacząć uciekać. Rycerz Lacrimosa może wykonywać ataki wzrokowe, dzięki którym
każda trafiona jego atakiem postać, której nie uda się rzut obronny na Wolę o ST 10 + poziom w tej
klasie prestiżowej + modyfikator z Charyzmy, jest wstrząśnięta przez 1 rundę. Zdolność nie działa
na istoty o większej ilości Kości Wytrzymałości niż rycerz Lacrimosa. 
Niepodatność na trucizny: Postać staje się niepodatna na trucizny. 
Dotyk odkupienia: Dotyk postaci poza chorobą przynosi zbawcze odkupienie. Osoba dotknięta
przez rycerza wykonuje rzut obronny na Wytrwałość o ST 10 + poziom w tej klasie prestiżowej
+ modyfikator z Charyzmy postaci. Jeśli rzut się nie powiedzie, trafioną postać w pierwszej rundzie
ogarniają mdłości i zostaje zarażona trądem. w następnej rundzie wykonuje rzut obronny na Wolę
przeciw wpływającemu na umysł efektowi zaklinania. Jeśli się jej nie uda, jest przez liczbę rund
równą poziomowi rycerza bezradna z powodu ogarniającego ją żalu i rozpaczy za swoje czyny. Po
tych rundach ofiara traktowana jest jak pod wpływem czaru pokuta. Zwykle (decyzja MP) nie ma
już ochoty walczyć i zwykle odchodzi poszukując sposobu odkupienia swoich win lub staje się
jednym z rycerzy. Działa tylko na postacie o złym charakterze.
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Aura strachu: Obecność bytu cierpiącego tak mocno jak rycerz Lacrimosa jest przerażająca dla
większości  osób.  Od  tej  chwili  każdy przeciwnik  postaci,  który  znajdzie  się  w promieniu  9 m
od niego,  musi  wykonać  rzut  obronny  na  Wolę  o ST  10  + poziom  w tej  klasie  prestiżowej
+ modyfikator z Charyzmy lub będzie wstrząśnięty dopóki się nie oddali. w razie powodzenia na 24
godziny zyskuje odporność na aurę strachu danego rycerza.
Święty pośród żyjących: Postać w całym swoim bólu i cierpieniu uzyskuje odkupienie.  Jej  typ
zmienia się na przybysz (dobry), zyskuje niepodatność na trafienia krytyczne, efekty wpływające na
umysł oraz nie starzeje się ani nie może zostać magicznie postarzona. Nie musi również jeść ani
pić. Wszystkie premie wynikające ze starzenia się wciąż są naliczane jednak kary już nie. Postać nie
jest nieśmiertelna i umiera gdy nadejdzie jej czas.

Uwagi o wieloklasowości: Paladyn,  który został  rycerzem Lacrimosa,  może nadal  rozwijać  się
w swojej pierwotnej klasie.

Rycerze, a świat
W każdym świecie, w którym istnieje zło jest miejsce dla rycerzy Lacrimosa. Zakon oddaje cześć
Lacrimosowi, półbogowi opiekującego się trędowatymi, obłożnie chorymi oraz co najważniejsze
tym,  którzy  nie  poddają  się  przeciwnością  losu.  Jednak  mimo  całej  swej  świątobliwości
i poświęcenia, rycerze nigdzie nie są do końca akceptowani. Zawsze, ich stan będzie przeszkodą
w kontaktach  z normalnymi  ludźmi.  Nawet  gdy  powrócą  zwycięsko  z bitwy,  wiwatujący  tłum
umilknie na ich widok, z przestrachem obserwując ich milczący pochód. Dlatego większość rycerzy
wybiera  poszukiwanie  przygód  lub  zamknięcie  w klasztorach  w oczekiwaniu  na  jakąś  wielką
krucjatę przeciw złu podczas której będą mogli zginąć bohaterską śmiercią. 

Odgrywanie rycerza Lacrimosa 
Każda  chwila  Twojego  życia  to  coraz  większe  cierpienie.  Jednak  nie  chcesz  mu  się  poddać
i pomimo  całego  bólu  jaki  odczuwasz,  nie  poddajesz  się.  Nigdy.  Nadal  uparcie,  wbrew
wszystkiemu,  przesz  przed  Siebie,  by  walczyć  ze  złem,  By  zasłużyć  na  odkupienie  i łaskę
bohaterskiej śmierci , walcząc w obronie uciśnionych. 

Jak zostać rycerzem 
Musisz najpierw stracić  nadzieję,  by później  zyskać  jeszcze  większą.  Rycerzem Lacrimosa  nie
zostaje  się  przez świadomy wybór.  Jest  to  ścieżka  prawdziwych świętych i męczenników którą
może  rozpocząć  tylko  ktoś,  kto  pomimo swej  choroby i cierpień  nadal  chce  się  poświęcić  dla
innych i zakończyć życie jak bohater. Rycerzami zostają zwykle upadli paladyni lub wojownicy,
którzy zarazili się trądem albo też ci, którzy padli ofiarą dotyku odkupienia rycerza. 

Byli rycerze Lacrimosa 
Jeśli rycerz kiedykolwiek stanie się zły lub chaotyczny, traci wszystkie zdolności wynikające z tej
klasy prestiżowej, nie może również dalej w niej awansować. 

Rycerze Lacrimosa, a upadli paladyni 
Ścieżka rycerza Lacrimosa jest ścieżką odkupienia, a nie potępienia. Dlatego też upadli paladyni
zostający  rycerzami  są  na  potrzeby  zdolności  tej  klasy  prestiżowej  oraz  zdolności  paladyna
traktowani jak zwykli paladyni o tym samym poziomie postaci. Jednak postać nie może awansować
w klasie paladyna jeśli nie spełnia wymagania charakteru. 

Trąd
Początkowe objawy trądu to plamy na skórze oraz utrata czucia (szczególnie w palcach rąk i nóg).
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Później  tkanki  będą  powoli  gnić  i odpadać.  Udany rzut  obronny nie  pozwala  wyzdrowieć,  ani
odzyskać utraconych wartości atrybutów, jednak zatrzymuje ich dalszy spadek. Chorobę można
wyleczyć całkowicie tylko za pomocą magii. 

Infekcja Okres inkubacji Obrażenia

Kontakt ST 18 2k4 dni 1k4 Cha, 1k4 Zr

Lacrimos
Niegdyś śmiertelny rycerz,  teraz półbóg. Zanim dostąpił  boskości Lacrimos prowadził  ogromną
krucjatę przeciwko złemu imperium. Kiedy po długim oblężeniu jego armia wdarła się do jednej
z twierdz, a sam Lacrimos stoczył zwycięski pojedynek z wrogim dowódcą ten umierając przeklął
go.  On  jednak  nie  nie  bacząc  na  przekleństwo,  dobił  swojego  przeciwnika  i dalej  prowadził
zwycięską  kampanię.  Jednak  po  kilku  dniach  jego  skóra  zaczęła  gnić.  Przerażony  powiedział
o swoim stanie tylko kilku najbliższym doradcom i uzdrowicielom, którym jednak nie udało się
zatrzymać choroby. Mimo swego pogarszającego się z dnia na dzień stanu Lacrimos nie porzucił
krucjaty. Przywdział opończę zasłaniającą całe ciało i założył złotą maskę na twarz, by ukryć swoje
gnijące ciało zarówno przed swoimi żołnierzami, jak i wrogami. Jego poświęcenie i determinacja
doprowadziła do zwycięstwa sił dobra. Podczas ostatecznej zwycięskiej bitwy, gdy po tytanicznej
walce imperator leżał martwy u jego stóp, Lacrimos czując, że wykonał już swoje zadanie, padł na
kolana i wyzionął ducha. Gdy jego żołnierze ujrzeli ciało swojego dowódcy byli onieśmieleni, gdyż
zrozumieli  jakiej  wytrwałości  i poświęcenia  wymagało  prowadzenie  wojny  od  Lacrimosa.
Okrzyknęli go świętym. Gdzieś w niebiańskich krainach bogowie usłyszeli wołanie jego żołnierzy
i zgodzili  się  nadać  mu  iskrę  boskości.  Teraz  Lacrimos  sprawuje  opiekę  nad  wszystkimi
trędowatymi,  obłożnie chorymi  oraz  tymi  którzy nie  poddają się  mimo przeciwności  losu.  Jest
związany z domenami dobra, prawa, siły oraz zniszczenia.

Natchniony wiarą [ogólny]
Twoja wiara pozwala pokonać Ci swoje słabości.
Wymagania: Zdolność siła wiary.
Korzyści: Zyskujesz jedno dodatkowe użycie siły wiary. 
Zasady specjalne: Możesz wybrać ten atut wielokrotnie. Jego efekty kumulują się. Za każdym
razem gdy sięgniesz po ten atut możesz użyć siły wiary dodatkowy raz dziennie.

Wojownik żywiołu

Wojownik żywiołu posługując się magią wtajemniczeń bada podstawowe elementy tworzące byt –
powietrze, ziemię, ogień lub wodę – i uczy się wykorzystywać ich moce, łącząc je z walką zbrojną.
Potem  może  nawet  porzucić  śmiertelne  ciało  i przemienić  się  w istotę  żywiołu.  Aby  zostać
przedstawicielem  tej  klasy  prestiżowej,  trzeba  wcześniej  posiadać  przynajmniej  dwie  klasy.
Najlepszym  kandydatem  jest  wojownik/zaklinacz  lub  wojownik/czarodziej.  Niemniej
przedstawiciele innych klas również są w stanie wiele zyskać zostając wojownikiem żywiołu.

Kość Wytrzymałości: k10

Wymagania
Oto wymagania, które musi postać spełnić, aby zostać wojownikiem żywiołu.
Bazowa premia do ataku: +6 
Umiejętności: Jedna umiejętność oparta na Sile ranga 10 oraz Wiedza (plany) ranga 4.
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Biegłość: Postać  musi  być  biegła  we  wszystkich  broniach  żołnierskich,  a także  wszystkich
pancerzach oraz tarczach.
Atuty: Błyskawiczny  refleks  (w  przypadku  wyboru  żywiołu  ognia  lub  powietrza)  lub  Wielka
wytrwałość  (w  przypadku  wyboru  żywiołu  ziemi  lub  wody),  Rzucanie  w walce,  Twardość,
Zogniskowanie broni (wybrany oręż).
Czary: Postać  musi  dysponować  czarami  wtajemniczeń,  w tym  przynajmniej  jednym  czarem
z określnikiem wybranego żywiołu.
Język: Zgodny z wybranym żywiołem. 
Specjalne: Postać musi nawiązać pokojowy kontakt z dowolnym żywiołakiem żywiołu, w którym
będzie się specjalizowała.
 
Umiejętności klasowe
Umiejętności klasowe wojownika żywiołu (i atrybut kluczowy każdej z nich) to:  Czarostwo (Int),
Pływanie (S), Profesja (Rzt), Rzemiosło (Int), Równowaga (Zr), Skakanie (S), Wiedza (plany) (Int),
Wspinaczka (S), Zastraszanie (Cha).

Punkty umiejętności na każdym poziomie: 2 + modyfikator z Intelekt

Poziom
Bazowa
premia

do ataku

Rzut
obronny na
Wytrwałość

Rzut
obronny

na Refleks

Rzut
obronny
na Wolę

Specjalne

1 +1 +2 +0 +2
Przemiana w żywioł

Odporność 5

2 +2 +3 +0 +3 Redukcja obrażeń 1/–

3 +3 +3 +1 +3 Atak żywiołem

4 +4 +4 +1 +4
Przemiana w żywioł

Odporność 10

5 +5 +4 +1 +4 Wezwanie żywiołaka

6 +6 +5 +2 +5 Redukcja obrażeń 2/–

7 +7 +5 +2 +5
Przemiana w żywioł

Odporność 15

8 +8 +6 +2 +6 Atak żywiołem

9 +9 +6 +3 +6 Wezwanie żywiołaka

10 +10 +7 +3 +7
Redukcja obrażeń 3/–
Doskonałość żywiołu

Niepodatność

Właściwości klasowe
Biegłość  w broni  i pancerzu: Wojownik  żywiołu  biegle  posługuje  się  wszystkimi  prostymi
i żołnierskimi rodzajami broni, a także wszystkimi pancerzami oraz tarczami. 
Redukcja obrażeń: Począwszy od 2. poziomu wojownik żywiołu uzyskuje nadzwyczajną zdolność
zmniejszania pewnej liczby obrażeń od każdego ciosu i ataku. Zdolność ta jest rozwijana co każde
kolejne cztery poziomy (a więc na 6. oraz 10. poziomie). Za każdym razem odejmij podaną liczbę
od obrażeń, które postaci zadaje broń lub naturalny atak. Redukcja obrażeń może zmniejszyć stratę
do 0, ale nie poniżej tej wartości.
Przemiana  w żywioł: Na  1.  poziomie  wojownik  rozpoczyna  sukcesywnie  postępujący  proces
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przemiany w stworzenie żywiołu – jego ciało zmienia się, nabierając coraz więcej cech wybranego
żywiołu, aż w końcu całkowicie przemienia się w żywioł. Decydując się na tę klasę prestiżową,
wybiera żywioł, z którego żywiołakiem nawiązał pokojowy kontakt – ogień, powietrze, ziemię lub
wodę. z każdym żywiołem powiązany jest przeciwny mu żywioł i przeciwna mu forma energii, co
pokazano w poniższej tabeli. Postać absolutnie w żaden sposób oraz nigdy nie może rzucać czarów
związanych  z żywiołem  przeciwnym  do  wybranego  przez  nią.  Próba  rzucenia  takiego  czaru
skończy się tym, iż czar po prostu nie zadziała. Nie może też używać zamiany energii (o ile posiada
ten atut) w energię przeciwną do jej żywiołu.

Żywioł Powiązana energia Przeciwny żywioł i energia
Ogień Ogień Woda, zimno

Powietrze Elektryczność Ziemia, kwas
Woda Zimno Ogień

Ziemia Kwas Powietrze, elektryczność
Na 1. poziomie wojownik żywiołu staje się niepodatny na paraliż. 
Na 4. poziomie zyskuje widzenie w ciemnościach (zasięg 18 metrów) i niepodatność na magiczne
uśpienie.  
Na 7. poziomie staje się zupełnie odporny na otumanienie. 
Odporność: Wraz z awansem na kolejne poziomy w tej klasie prestiżowej, wojownik zyskuje coraz
większą odporność na energię, z którą związany jest wybrany przez niego żywioł. Na 1. poziomie
otrzymuje odporność wartości 5 na daną formę energii. Na 4.poziomie odporność rośnie do 10, a na
7. do 15. Gdy bohater staje się istotą żywiołu (na 10 poziomie), zyskuje całkowitą niepodatność na
daną energię. 
Atak żywiołem (zn): Od 3.  poziomu postać potrafi  bezpośrednio zaatakować energią związaną
z jego żywiołem. Za każdym razem, gdy bohater atakuje wręcz (nieważne, czy używa do tego broni
białej,  naturalnej,  czy  też  atakuje  bez  broni),  zadaje  dodatkowe 1k6  obrażeń  od  odpowiedniej
energii  przy  każdym  trafionym  ataku.  w przypadku  ataku  bez  broni  należy  pamiętać,  że  jeśli
zadałby w ten sposób stłuczenia, to nadal zadaje stłuczenia od uderzenia, a oprócz tego wyrządza
obrażenia od żywiołu. Poza tym naraża się na okazyjny atak, jeżeli nie posiada atutu Poprawiony
atak  bez  broni.  Wojownik  może  zrezygnować  z tych  dodatkowych  obrażeń,  ale  musi  to
zadeklarować.  Na  8.  poziomie  moc  ta  ulega  wzmocnieniu.  Po  udanym  trafieniu  krytycznym
w efektowny sposób zadaje dodatkowe +1k10 obrażeń, gdy mnożnik krytyka wynosi x2, +2k10 gdy
mnożnik wynosi  x3,  +3k10,  gdy x4,  itd.  (są  to  obrażenia od żywiołu,  w którym wojownik się
specjalizuje).  Ta  moc  kumuluje  się  z innymi  magicznymi  efektami,  wpływającymi  w danym
momencie na broń,  jednak nie  może zadawać ona obrażeń od żywiołu przeciwnego żywiołowi
wojownika, a ponadto obrażenia od żywiołu wojownika nie kumulują się z obrażeniami od tego
samego żywiołu,  które broń już mogła zadawać z tytułu odpowiedniego umagicznienia (którym
może być na przykład ognisty oręż w przypadku wojownika żywiołu ognia).
Wezwanie  żywiołaka (zc): Na 5.  poziomie  wojownik  żywiołu  zyskuje zdolność  czaropodobną
analogiczną  do  czaru  wezwanie  potwora  III,  jednak  może  przyzwać  tylko  żywiołaka  swojego
żywiołu. Poziom czarującego to poziom w tej klasie prestiżowej. Zdolności można użyć trzy razy
dziennie. Na 9. poziomie moc ulega usprawnieniu i działa jak wezwanie potwora VII, nie zaś jak
wezwanie  potwora  III (pozostałe  aspekty  działania  owej  mocy  pozostają  bez  zmian).  
Doskonałość żywiołu: Na 10.poziomie wojownik osiąga szczyt swojej fuzji z wybranym żywiołem
i staje  się  stworzeniem  żywiołu.  Zmienia  się  w żywiołaka  (zmiana  typu),  co  między  innymi
oznacza, że nie działają na niego czary wpływające na humanoidy (na przykład zauroczenie osoby).
Ponadto  zyskuje  niepodatność  na  uśpienie,  truciznę,  paraliż,  a także  otumanienie,  nie  podlega
trafieniom  krytycznym  i flankowaniu.  Wojownik  żywiołu  przejmuje  specjalne  ataki  i specjalne
cechy średniego żywiołaka odpowiedniego typu – szczegóły podano w Księdze Potworów – z tą
różnicą, iż bazowa ST na specyficzny atak żywiołu (podpalenie, trąba powietrzna, czy wodny wir)
wynosi  10  + jego  poziom  w tej  klasie  + jego  modyfikator  z Budowy.  Podczas  korzystania  ze
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zdolności trąba powietrzna lub wodny wir, ekwipunek wojownika stapia się z jego nową formą,
a gdy postać przestanie korzystać ze zdolności, ekwipunek wraca do normalnej postaci. Również
zdolność podpalenie nie niszczy ekwipunku postaci. 
Gdy członek tej klasy prestiżowej osiągnie wspomniany stan, jego wygląd ulega pewnym drobnym
modyfikacjom  –  zazwyczaj  przechodzą  je  tylko  oczy  oraz  ewentualnie  skóra  (na  przykład
wojownik  ognia  może  mieć  jasne,  błyszczące  lekką  czerwienią  oczy oraz  czerwonawy odcień
skóry). Każdy, kto interesuje się badaniem żywiołów, czy podobnymi zagadnieniami, natychmiast
rozpozna transcendentalną naturę członka tej klasy prestiżowej, dzięki czemu wojownik żywiołu
zyskuje modyfikator z okoliczności +2 do wszystkich testów opartych na Charyzmie i zdolności
dotyczących interakcji ze wspomnianymi istotami oraz ze stworzeniami o typie żywiołak, a także
innymi wojownikami żywiołu oraz mistrzami żywiołu (inna klasa prestiżowa). w przypadku obu
powyższych klas chodzi oczywiście o żywioł wybrany przez bohatera. 
Doskonałość żywiołu ma jednak swoje wady. Na wojownika działa magiczny krąg wymierzony
przeciwko jego charakterowi. Ponadto otrzymuje on dwa razy więcej obrażeń zadanych przez ataki
oparte  na przeciwnym żywiole,  jednakże udany rzut  obronny na Refleks  (jeśli  jest  dozwolony)
pozwala otrzymać tylko połowę obrażeń, zamiast dwukrotnych.
Niepodatność: Na 10. poziomie żywioł wojownika staje się jego sprzymierzeńcem, dzięki czemu
członek tej  klasy prestiżowej  zyskuje niepodatność na dany typ energii.  Poza tą niepodatnością
otrzymuje również inne, jakie zapewnia mu nowa postać (patrz: Doskonałość żywiołu, wcześniej).

Wojownik żywiołu a świat
Klasa wojownika żywiołu ma raczej niewielki wpływ na to, jak jest on postrzegany przez otoczenie.
Jedyny stereotyp na temat przedstawicieli tej klasy prestiżowej, z jakim można się spotkać, jest taki,
że prowadzą raczej beztroski styl życia, są pełni energii, a wręcz nieokrzesani. Tak naprawdę jednak
to, jak dany wojownik żywiołu jest odbierany i traktowany przez otoczenie zależy od niego samego.
Przedstawiciele tej klasy mogą pełnić absolutnie dowolną rolę w społeczeństwie – być strażnikami
miejskimi, kupcami, czy łowcami nagród, jednak zwykle dążą do tego, by osiągnąć jak najwięcej,
przy jak najmniejszym nakładzie czasu oraz pracy. Lubią także, gdy ich praca ma jakiś związek
z ich  wybranym  żywiołem.  Na  przykład  wojownicy  żywiołu  wody  bardzo  często  zostają
marynarzami lub piratami. Oczywiście zdarzają się również wyjątki.

Odgrywanie wojownika żywiołu
Wojownik żywiołu jest nastawiony na czyny. Zazwyczaj, jeśli chodzi o naukę tajników swojego
żywiołu,  ogranicza  się  do  niezbędnego  minimum,  starając  się  poznawać  go  poprzez  jego
wykorzystywanie, nie zaś studiowanie. Lubi wykorzystywać żywioł jako narzędzie pozwalające mu
osiągnąć  cel,  ale  także  dla  czystej  przyjemności.  Większość  (choć  oczywiście  nie  wszyscy)
wojowników żywiołu prowadzi beztroski tryb życia,  starając się maksymalizować przyjemności
przy minimalizacji  wysiłku.  Są jednak przy tym inteligentni,  oczytani,  mają tzw.  łeb na karku.
Postać należąca do tej  klasy powinna być pełna energii,  aktywna, umieć się odnaleźć w każdej
sytuacji, a przede wszystkim – lubić jak najczęściej wykorzystywać potęgę swojego żywiołu.

Jak zostać wojownikiem żywiołu
By  zostać  przedstawicielem  tej  klasy,  przede  wszystkim  należy  być  zaprawionym  w boju
wojownikiem, który da radę sprostać wyzwaniom czekającym każdego wojownika żywiołu. Trzeba
także – co jest najmniej lubianą przez kandydatów na wojowników żywiołu częścią szkolenia –
dysponować odpowiednią wiedzą oraz intelektem. Jako że docelowo wojownik żywiołu staje się
niejako żywiołakiem, musi dysponować pewną wiedzą na temat tych stworzeń. Musi także znać
język, jakim te istoty się porozumiewają. By magiczna moc żywiołu mogła przepływać przez ciało
przedstawiciela tej klasy, musi on już wcześniej nasączyć je magią wtajemniczeń, poznając kilka
czarów. Najważniejszym – kluczowym wręcz – warunkiem, jaki trzeba spełnić, jest jednak kontakt
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z żywiołakiem. Kandydat na wojownika żywiołu może to zrobić w dowolny sposób: udać się do
miejsca o dużym nasileniu magii,  gdzie  takie  istoty można po prostu spotkać lub też przyzwać
żywiołaka z planu danego żywiołu na plan materialny.  Prawdopodobnie nie jest w stanie zrobić
tego sam, ale może poprosić o pomoc jakiegoś maga. Należy oczywiście pamiętać, że musi to być
żywiołak tego żywiołu, w którym wojownik chce się szkolić oraz że żywiołak musi być pokojowo
nastawiony.  z żywiołakiem należy  porozmawiać  i poprosić  go  natchnienie  mocą  jego  żywiołu.
Żywiołak może się na to nie zgodzić lub zażądać czegoś w zamian, ale to już zależy od Mistrza
Podziemi i jego kampanii. Po spełnieniu tych wszystkich warunków bohater, gdy tylko uzna, że jest
na to gotowy, może wkroczyć na ścieżkę wojownika żywiołu.

Zabójca z mgieł

— Już go prawie mamy, chodźmy! — krzyknął rozentuzjazmowany paladyn Renald, który prowadził
pościg wraz z grupą przyjaciół. Gdy zagonili zabójce w ślepy zaułek, rycerz powiedział wyniosłym
tonem — Nikczemny zabójco! Za nieudolna próbę morderstwa naszego jaśnie panującego Lorda
Thane  zostaniesz  skazany  co  najmniej  na  wiezienie,  więc  poddaj  się  dobrowolnie  lub  giń!  —
Zabójca  w odpowiedzi  na  te  słowa  uśmiechnął  się  tylko  nieznacznie  w cieniu  swego  kaptura,
opuścił ręce…

Zabójcy z mgieł są tajemniczymi mordercami wykorzystującymi stworzoną przez siebie mgłę do
zabijania swoich ofiar. Mało który człowiek ma pojęcie o ich istnieniu, jednak ci, którzy skorzystali
z ich usług, nigdy nie zapomną ich skuteczności, ani też otaczającego ich chłodu, wprawiającego
wszystkich w niepokój. 
Zabójcy  z mgieł  to  zwykle  łotrzykowie  lub  tropiciele,  którzy  postanowili  rozwinąć  swoje
umiejętności cichego zabijania. Żadna rasa nie stanowi wyraźnej większości w poczcie członków
tej klasy prestiżowej.

Kość Wytrzymałości: k6

Wymagania
Oto wymagania, które musi postać spełnić, aby zostać zabójcą z mgieł.
Charakter: Dowolny nie-dobry.
Bazowa premia do ataku: +5
Umiejętności: Ciche poruszanie 8 rang, Tajniki dziczy 4 rangi, Ukrywanie 8 rang, Zastraszanie 6
rang.
Atuty: Atak z doskoku, Uniki, Ruchliwość.

Umiejętności klasowe
Umiejętności klasowe zabójcy z mgieł (i atrybut kluczowy dla każdej z nich) to: Blefowanie (Cha),
Ciche poruszanie (Zr),  Nasłuchiwanie (Rzt),  Pływanie (S),  Postępowanie ze zwierzętami (Cha),
Przeszukiwanie  (Int),  Równowaga  (Zr),  Rzemiosło  (Int),  Skakanie  (S),  Stosowanie  liny  (Zr),
Tajniki  dziczy (Rzt),  Ukrywanie  (Zr),  Upadanie  (Zr),  Wiedza  (lokalna)  (Int),  Wspinaczka  (S),
Zastraszanie (Cha), Zauważanie (Rzt), Zbieranie informacji (Cha).

Punkty umiejętności na każdym poziomie: 6 + modyfikator z Intelektu. 
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Poziom
Bazowa
premia

do ataku

Rzut
obronny na
Wytrwałość

Rzut
obronny

na Refleks

Rzut
obronny
na Wolę

Specjalne Punkty mgły

1 +0 +0 +2 +0 Mgła, podszepty mgły 2

2 +1 +0 +3 +0 Cios z mgieł +1k6, mgła grozy 3

3 +2 +1 +3 +1 Głosy w mgle 5

4 +3 +1 +4 +1 Szpony mgły 6

5 +3 +1 +4 +1 Cios z mgieł +2k6 8

6 +4 +2 +5 +2 Postać mgły 9

7 +5 +2 +5 +2 Jest nas wielu 11

8 +6 +2 +6 +2 Cios z mgieł +3k6 12

9 +6 +3 +6 +3 Mgliste uwięzienie 14

10 +7 +3 +7 +3 Zabójca z mgieł 15

Właściwości klasowe 
Biegłość w broni i pancerzu: Zabójca nie zyskuje żadnej biegłości w broni ani pancerzu.
Punkty mgły: Postać może posiadać maksymalnie liczbę punktów mgły na dzień odpowiadającą
liczbie przedstawionej w tabeli + modyfikator z Roztropności. Punkty potrzebne są do używania
niektórych  zdolności  klasy  i nie  odnawiają  się  po  ośmiogodzinnym  odpoczynku.  Jednym  ze
sposobów na odnowienie się  punktów mgły jest  zabicie  dowolnej  żywej  i świadomej istoty we
mgle. Postać zyskuje wtedy 1 punkt mgły na każde 2 KW zabitego (minimalnie 1). Innym jest
przerażenie istot w niej się znajdujących. Za każdą istotę, która znajdzie się pod wpływem strachu
wywołanego przez zdolności zabójcy,  zyskuje on 1 punkt mgły. o ile nie podano inaczej, zdolności
oparte  na  punktach  mgły  mają  ST równy 10  + poziom w tej  klasie  prestiżowej  + modyfikator
z Roztropności  postaci.  Poziom czarującego mocy zabójcy z mgieł  równy jest  poziomowi w tej
klasie prestiżowej.

…Nagle cały teren zaułka i okolicznych ulic zajęła gęsta, kłębiąca się mgła. Krasnolud Wulgar
widząc to, wściekł się i rzucił w stronę zabójcy…

Mgła (zc): Zabójca zyskuje możliwość tworzenia gęstej, kłębiącej się mgły. Jednorazowe użycie tej
zdolności powoduje powstanie w obszarze o promieniu 9 m i wysokości 3 m ze środkiem w postaci
gęstej,  kłębiącej mgły.  Postać może ją dowolnie kontrolować i kształtować w pierwszej rundzie,
jednak  jej  objętość  nie  może  przekroczyć  bazowej.  Stworzenie  mgły  jest  akcją  całorundową,
prowokująca  okazyjne  ataki,  kosztuje  2  punkty mgły.  Raz  na  rundę możesz  w akcji  darmowej
przesunąć chmurę stworzonej mgły ze swoją bazową szybkości. Na piątym poziomie obszar efektu
zwiększa się do promienia 18 m i wysokości 6 m.
Na  dziesiątym  poziomie  mgła  zajmuje  odpowiednio  27  m  i 9  m.  Poza  wymienionymi  wyżej
różnicami zdolność działa jak czar chmura mgły.

…Gdy biegł, usłyszał cichy, jeżący włosy na karku chichot… 
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Podszepty  mgły  (zw):
Mistyczna  więź  zabójcy
z mgłą  owocuje
informacjami
przekazywanymi  mu
przez  nią.  Ten  zmysł  to
rodzaj  ślepowidzenia
działającego  wtedy,  gdy
postać  znajduje  się
w mgle  i mającego  swój
obszar działania wszędzie
tam,  gdzie  jest  mgła.  Ta
zdolność  oparta  jest  na
mistycznej  więzi
pomiędzy mgłą a zabójcą.
Nie ma limitu zasięgu, ale
obszar  mgły  między
celem, a zabójcą musi być
ciągły,  by  zdolność
zadziałała. 

…Zatrzymał  się  nagle,
rozejrzał  wkoło…  Był
sam…  —  Lea!  Renald!
Jest  tu ktoś?! — na jego
krzyki  nie  było
odpowiedzi.  Mgła  robiła
się  coraz  bardziej
niepokojąca.  Jej  kłębiące
się  opary  zaczynały
formować  się  w kształty,
które  przywodziły  mu  na
myśl najgorsze koszmary.
Zimny  dreszcz  przebiegł
mu po plecach… 

Mgła grozy (zn): Mgła stworzona przez zabójcę jest znacznie bardziej przerażająca od zwykłej.
Każdy  istota  nie  będąca  sojusznikiem  zabójcy  znajdująca  się  w stworzonej  przez  niego  mgle
otrzymuje karę –2 z morale do wszystkich rzutów obronnych. Nadanie tej cechy stworzonej przez
postać  mgle  to  akcja  darmowa,  użycie  jej  kosztuje  2  punkty mgły,  i trwa dopóki  mgła  się  nie
rozwieje. 

…Nagle wyłoniła się przed nim postać zabójcy z wyciągniętym mieczem. Nim zdążył wykrztusić
z siebie  choć jedno słowo,  był  już przebity  ostrzem zabójcy.  Obraz zafalował,  widział  już  tylko
niewielki  uśmiech  na twarzy  mordercy… Ostatnia  myśl  przemknęła  mu  przez  umysł:  Jak?  Nie
zdążyłem… nawet… krzyknąć… 

Cios z mgieł (zw): Zabójca zna anatomie wielu stworzeń i umie wykorzystać ich zagubienie we
mgle, by zadawać potężne ciosy i wywoływać strach. Poza mgłą ta zdolność działa jak ukradkowy
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atak łotrzyka, jednak we mgle towarzyszy mu kilka dodatkowych efektów. Kiedy przeciwnik we
mgle zostanie  trafiony ciosem z mgieł,  przez rundę od tego momentu nie może wydać z siebie
dźwięku jakby był pod wpływem czaru milczenie. Dodatkowo jest wstrząśnięty, chyba że uda mu
się rzut obronny na Wolę.

…Nagle  usłyszeli  krzyk  krasnoluda…  Wściekły  już  od  dawna  Hrag  słysząc  ten  dźwięk  wpadł
w prawdziwy szał. Zaszarżował na ślepo w miejsce z którego do nich dobiegł, lecz tam nie było
żywej duszy… ciała ani krwi, tylko pustka. Półork miotał się pełny złości we mgle… 

Głosy  we  mgle  (zc): Zabójca  staje  się  mistrzem  manipulowania  wydawanymi  przez  siebie
dźwiękami. Może dowolnie zmieniać ich brzmienie i źródło, musiał jednak kiedykolwiek wcześniej
usłyszeć dźwięk, który naśladuje. Dodatkowo źródło dźwięku musi znajdować się we mgle. Jeśli
podmiot nie dowierza temu co słyszy, dozwolony jest rzut obronny na Wolę. Każda runda używania
tej zdolności kosztuje 3 punkty mgły.

…Odwrócona do siebie plecami trójka wsłuchiwała się w odgłosy, które teraz zagłuszył rozpaczliwy
ryk bezsilnego Hraga. Nagle Lea poczuła, jak na jej ciele zaciskają się wielkie, lodowato zimne
szpony…  Krzyknęła…  Jej  przyjaciele  odwrócili  się  nagle  i przerażeni  patrzyli  jak  jest  powoli
wciągana coraz głębiej we mgłę. Poczuła, jak jej łamiące się żebra przebijają płuca. Próbowała
jeszcze złapać oddech, ale z jej ust pociekła tylko krew… 

Szpony mgły  (zc): Postać  potrafi  wytworzyć  z mgły szpony,  którymi  może atakować wrogów.
Szpony mogą zostać wytworzone w dowolnej odległości od postaci, jednak to miejsce musi być
zamglone,  a zabójca musi być świadom tego co się w niej  poprzez działanie podszeptów mgły.
Dodatkowo szpony nie mogą przebywać dłużej na niezamglonym terenie niż jedną rundę. Jeśli tak
się stanie, zostają zniszczone. Szpony mają duży rozmiar (+4 do testów zwarcia, –1 do ataku), Siłę
18, mogą poruszać się we mgle z szybkością 9 m (nie mogą się poruszać poza nią), zadają 1k8
+ 1k8 od zimna + 4 z Siły obrażeń. Mają KP 9 i 10 punktów wytrzymałości. Jeśli szpony zostaną
zniszczone we mgle, odtworzą się na początku następnej rundy zabójcy. Kontrolowanie szponów to
akcja  standardowa,  atakują  z modyfikatorem  równym  bazowej  premii  do  ataku  + modyfikator
z Roztropności  postaci.  Zawsze  są  tworzone  dwa  szpony  i w  czasie  walki  dwoma  stosuje  się
normalne zasady walki dwoma rodzajami broni. Drugorzędny szpon jest uznawany za broń lekką.
Szpony istnieją  przez  liczbę  rund równą połowie  poziomu w tej  klasie  prestiżowej.  Użycie  tej
zdolności kosztuje 4 punkty mgły. 

…Przed  jej  gasnącymi  oczami  pojawiła  się  ukryta  pod  kapturem  twarz.  Próbowała  jeszcze
krzyknąć, by zawołać swoich przyjaciół, ale z jej ust wypłynęło tylko więcej krwi. Jej świadomość
zaczęła tonąć w mroku. Tajemnicza postać jakby rozpłynęła się w otaczającej ją mgle… Ciemność
i cisza… 

Postać mgły (zc): Zabójca może zmienić się w obłok mgły. Działa to jak czar stan lotny o poziomie
czarującego równym poziomowi w tej klasie prestiżowej. Moc kosztuje 6 punktów mgły. Postać
może  wydać  dodatkowe  dwa  punkty  mgły  (akcja  darmowa),  aby  móc  przez  rundę  normalnie
atakować, wciąż pozostając jednak w stanie lotnym.

…Nagle przed pozostałą trójką pojawił  się ich oprawca.  Uśmiechnął  się tylko nieznacznie,  ale
paladyn gnany złością z powodu śmierci przyjaciół i wolą odwiecznej krucjaty przeciwko złu rzucił
się do ataku krzycząc: — Tormie! Dodaj mi swych sił! — i ciął na odlew zabójcę. Ze zdziwieniem
stwierdził, że zamiast deszczu plugawej krwi widzi rozpływającą się mgłę… Zanim się otrząsnął,
jego przyjaciele zobaczyli,  jak z obłoku za nim wyłania się i z przerażającą łatwością, jakby nie
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miał na sobie zbroi, przebija go ostrze. – Tormie, czymże zgrzeszyłem? – wykaszlał z krwią ostatnie
słowa paladyn…

Jest nas wielu (zc): Zabójca zyskuje nieprzeciętną zdolność do tworzenia swoich iluzji z mgły.
Postać może stworzyć jedną iluzję na dwa poziomy w tej  klasie prestiżowej,  a wszystkie iluzje
muszą zostać stworzone na zamglonym obszarze. Iluzja jest kontrolowany telepatycznie. Zabójca
wie o wszystkim co się dzieje z iluzjami tak, jakby to on stał na ich miejscu. Iluzje rozwiewają się,
jeżeli oddalą się od niego na więcej, niż 36 metrów, o ile nie będą znajdowały się we mgle. Jeśli
oddalą się  na  większą odległość,  rozwiewają się.  Moc kosztuje  6 punktów mgły i działa  przez
liczbę rund równą poziomowi w tej klasie prestiżowej. Za wyjątkiem podanych różnic moc działa
jak czar lustrzane odbicie. 

— Zbyt długo już się z wami bawię. — stwierdził zimno przestępca, który zmaterializował się za
ostrzem. — Czas to skończyć. – wyciągnął ręce w stronę Erbisa i Mirian. Mgła wokół nich stała się
tak gęsta i lodowato zimna, że nie mogli się poruszyć. Niziołek rzucił się przed siebie i udało mu się
wydostać,  ale kapłanka pozostała w tym dziwnym oparze.  Erbis z coraz większym przerażeniem
patrzył,  jak  mgła  powoli  się  rozrzedza,  ukazując  jego przyjaciółkę  zamrożoną,  przypominającą
jakąś groteskową, lodową rzeźbę… 

Mgliste  uwięzienie  (zc): Zabójca  potrafi  uwięzić  swoje  ofiary  w więzieniu  stworzonym
z zamarzniętej  mgły.  Gdy używa tej  mocy,  w promieniu 1,5 m od ofiary powstaje mgła jak za
sprawą czaru  trwała mgła, która dodatkowo zadaje 2k6 punktów obrażeń od zimna. Obrażenia te
można zanegować udanym rzutem obronnym na Wytrwałość. W następnej rundzie mgła rozszerza
się o 1,5 metra w każdą stronę, stając się jeszcze zimniejsza. Zadaje ona 4k6 punktów obrażeń od
zimna oraz może zamknąć znajdujących się w niej w lodowej powłoce, która obleka ciało. Przed
obydwoma  efektami  chroni  kolejny  rzut  obronny.  Powłoka  nie  uniemożliwia  oddychania,  ale
unieruchamia i zadaje 1k6 obrażeń od zimna na rundę; ma twardość równą poziomowi w tej klasie
prestiżowej i o 3 więcej punkty wytrzymałości, a można się z niej wydostać udanym testem Siły lub
Wyzwalania się o ST równym 10 + poziom zabójcy z mgieł + jego modyfikator z Roztropności.
Mgła  stworzona  mglistym  uwięzieniem  rozwiewa  się  na  początku  trzeciej  rundy,  ale  lodowa
powłoka,  o ile nie zostanie uprzednio zniszczona,  utrzymuje się przez minutę na poziom w tej
klasie prestiżowej. Użycie tej zdolności kosztuje 8 punktów mgły. 

…— Udało ci się jakimś cudem wydostać z mojego więzienia – stwierdził ze zdziwieniem zabójca. –
Drugi raz nie będziesz miał tego szczęścia. – Stul pysk, psie! — zakrzyknął łotrzyk. — Zabiję cię! —
i rzucił  się  do  ataku… Ale  na  miejscu  przeciwnika  zobaczył  coś,  czego nie  widział  od  czasów
dzieciństwa… Bestię z nawiedzającego go wtedy koszmaru. Zatrzymał się w biegu sparaliżowany
strachem… Bestia skoczyła… 

Zabójca  z mgły  (zc): Postać  jest  w stanie  stworzyć  z mgły  iluzję  tak  przerażającą,  że  może
wywołać śmierć ze strachu. Ofiara musi znajdować się we mgle. Poza wymienionymi wcześniej
różnicami moc działa jak czar widmowy zabójca. Ta zdolność kosztuje 10 punktów mgły. 

…Zabójca  patrzył,  jak  niziołek,  trzymając  się  za  serce,  wije  się  na  ziemi  w swoich  ostatnich,
przedśmiertnych konwulsjach… Widmowy kształt, który uformował z mgły, już się rozwiał, ale nie
miało to znaczenia… Erbis leżał martwy u jego stóp… 

Zabójcy w świecie 
W większości światów liczba tychże specyficznych zabójców jest zastraszająco mała, a dodatkowo
żaden z nich  nie  ma zbytniego zamiaru  chwalenia  się  swoimi  zdolnościami.  w czasie  samotnej
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walki wykorzystują bez ogródek swoje zdolności, jednak gdy walczą w drużynie mają dylemat, czy
otoczyć się mgłą i być niewykrytym, ale zarazem niańczyć zdezorientowaną drużynę.

Odgrywanie zabójcy 
Twój główny cel zależy od ciebie i tylko przez ciebie jest  determinowany. Nieistotne czy są to
pieniądze,  zemsta,  informacje.  Nie  ma  większego  znaczenia,  jak  wykorzystasz  te  umiejętności
– ważne jest, byś je rozwijał. Nie możesz zwracać na siebie uwagi, przecież dla osób takich jak ty
sensu nie ma to żadnego. Jeszcze ktoś zapamięta twoją twarz, a później mogą być kłopoty ze strażą.
Najlepiej będzie, jeśli ten ktoś, kto nakrył Cię podczas wykonywania delikatnego zadania, szybko
opuści świat żywych. Nie okazuj uczuć, a przynajmniej nie przed wrogami. Jedyną osobą, której
możesz zaufać, jesteś ty sam. 

Wiedza o zabójcach 
Chcąc określić wiedzę postaci o zabójcach z mgieł należy wykonać test Wiedzy (lokalna).  Ilość
i precyzja zdobytych informacji zależą od wyniku rzutu:
ST 15: Nieraz we mgle czają się demony. Raz znaleźliśmy dwa zamarznięte trupy jak się rozwiała!!
ST 20: Niedawno słyszałem opowieść, jak to młody panicz (Helmie daj mu udział w swej wiecznej
warcie),  jechał  akurat  karetą  na  codzienny  objazd  po  swoich  włościach.  Kiedy wracał,  kareta
wjechała we mgłę i panicza już w niej nie było! Nie wiem, cóż to za demony są w to zamieszane,
ale wolę nie wiedzieć.
ST 25: Słyszał pan może o tym ostatnim zabójstwie? Tak tym, w tamtą mglistą noc tydzień temu…
Gdy rano  znaleźliśmy ciała  strażników lorda  Rutforda,  na  żadnym z nich  nie  było  zadrapania.
Chociaż  ciała  strażników  były  strasznie  zimne,  nawet  jak  na  trupy…  a twarz  lorda  była
wykrzywiona w takim przerażeniu… Jakie istoty mogły zrobić coś takiego?! 
ST 30: Ta mgła nie jest wytworem demonów, jestem prawie pewien, że to jakieś śmiertelne istoty,
ale i tak, gdy tylko ją zobaczę, zamknę się w domu, zatrzasnę okiennice i nie wyjdę. 

Jak zostać zabójcą

Zostanie panem mgieł jest trudne, ponieważ sam nie wybierasz, czy się nim staniesz. Zwykle to
jeden z bardziej doświadczonych członków tej klasy prestiżowej znajduje obiecującego kandydata
i uczy go swojej sztuki. Bardzo rzadko zdarzają się przypadki, gdy decydują się przyjąć kogoś na
jego własną prośbę. Najczęściej poddają tych kandydatów bardzo karkołomnym testom. Przypadki
samouków są tak rzadkie, że ta wzmianka o nich wystarczy.

…Nagle z zamyślenia wyrwało go poruszenie mgły… Ktoś się zbliża — pomyślał. Ryk szarżującego
barbarzyńcy  rozdarł  noc:  Zginiesz!  — wykrzyknął  szarżujący  półork  i uniósł  topór  nad głowę,
chcąc zadać śmiertelny cios — Khyy — kaszlnął i gdy spojrzał w dół, zobaczył ostrze przechodzące
mu przez żebra. Ryk zmienił się w bulgotanie, a z ust pociekła mu krwawa piana… 

— Żałosne… — Stwierdził zabójca, po czym rozwiał się niczym mgła, pozostawiając umierającego
Hraga.
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Licencja Otwartej Gry
Wersja 1.0a PL

Poniższy  tekst  jest  własnością  Wizards  of  the  Coast,  Inc,  Copyright  2000  Wizards  of  the  Coast,  Inc
("Wizards"). Wszystkie prawa zastrzeżone.

1.  Określenia:  (a)  "Udzielający"  oznacza  właściciela  praw  autorskich  i/lub  znaków  towarowych,  który
przyczynia się do tworzenia Otwartej Zawartości Gry; (b) "Materiały Pochodne" oznacza materiały objęte
prawami autorskimi, włączając w to opracowania i  tłumaczenia (w tym na języki komputerowe), cytaty,
modyfikacje, korektę, dodatki, rozszerzenia, uaktualnienia, ulepszenia, kompilacje, skróty lub inne formy w
jakich istniejące dzieło może być ponownie opublikowane, adaptowane lub zmienione; (c) "Dystrybucja”"
oznacza  reprodukcję,  udzielenie  licencji,  najem,  użyczenie,  sprzedaż,  emisją,  wystawienie  na  widok
publiczny, transmisję lub innego rodzaju dystrybucję; (d) "Otwarta Zawartość Gry" oznacza mechanikę gry,
włączając w to metody, procesy i procedury w takim zakresie, że nie zawierają Tożsamości Produktu i są
rozszerzeniem wcześniejszego  dzieła  i  wszelkiej  dodatkowej  zawartości  jednoznacznie  określonej  przez
Udzielającego, jako Otwarta Zawartość Gry i oznaczająca każde dzieło objęte tą Licencją, włączając w to
tłumaczenia i Materiały Pochodne chronione prawem autorskim, lecz wyłączając Tożsamość Produktu. (e)
"Tożsamość Produktu" oznacza nazwę, logo i znaki szczególne w tym szatę graficzną produktu lub serii
produktów; artefakty,  stworzenia,  postacie,  opowieści,  scenariusze,  fabułę,  elementy tematyczne,  dialogi,
wydarzenia, języki, ilustracje, symbole, wzory, wyobrażenia, podobizny, formaty, pozy, pomysły, motywy
oraz graficzne, fotograficzne i inne zobrazowania graficzne lub dźwiękowe; imiona i opisy postaci; nazwy i
opisy  czarów,  efektów  magicznych,  schematów  zachowań,  drużyn,  ważnych  osobistości,  podobieństw,
specjalnych umiejętności, miejsc, lokacji, środowiska, stworzeń, wyposażenia, magicznych i nadnaturalnych
zdolności  lub  efektów,  logo,  symboli  lub projektów graficznych;  i  wszystkie  inne  Znaki  Towarowe lub
Zastrzeżone Znaki Towarowe jasno określone jako Tożsamość Produktu, przez ich właściciela, za wyjątkiem
Otwartej  Zawartości  Gry.  (f)  "Znak  Towarowy"  oznacza  logo,  nazwy,  znaki,  motto,  układ  graficzny
wykorzystywany  przez  Udzielającego  do  identyfikacji  siebie,  lub  swoich  produktów  lub  powiązanych
produktów stworzonych przez Udzielającego według zasad Licencji Otwartej Gry. (g) "Użytek", "Użyty" lub
"Używanie"  oznacza  użytkowanie,  dystrybucję,  kopiowanie,  edytowanie,  formatowanie,  modyfikowanie,
tłumaczenie lub w jakikolwiek inny sposób wytwarzanie Materiałów Pochodnych według zasad Licencji
Otwartej  Gry.  (h)  "Ty",  "Twój"  i  inne  odwołania  w  drugiej  osobie  liczby  pojedynczej  oznaczają
licencjobiorcę w rozumieniu tej umowy.

2. Licencja: Ta Licencja dotyczy każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, który zawiera informację,
wskazującą, że Otwarta Zawartość Gry może być użyta tylko na warunkach tej Licencji. Musisz załączyć
taką informację do każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, którego Używasz. Nie można dodawać ani
ujmować żadnych postanowień do i  z niniejszej  Licencji,  oprócz możliwości wymienionych w Licencji.
Żadne inne warunki i postanowienia nie mogą się odnosić do Otwartej Zawartości Gry rozpowszechnianej
na zasadach tej Licencji.

3. Oferta i akceptacja: Używając Otwartej Zawartości Gry stwierdzasz, że akceptujesz warunki niniejszej
Licencji.

4. Zapewnienia i postanowienia: W zamian za akceptację używania tej Licencji, Licencjodawca zapewnia Ci
wieczystą, ogólnoświatową, wolną od tantiem, niewyłączną licencję o postanowieniach niniejszej Licencji
na Używanie Otwartej Zawartości Gry.

5.  Oświadczenie  o  prawie  do  udzielenia  Licencji:  Jeżeli  publikujesz  własne,  oryginalne  materiały jako
Otwartą Zawartość Gry stwierdzasz, że Twój wkład jest Twoim wytworem i/lub masz prawo do zapewnienia
praw gwarantowanych przez niniejszą Licencję.

6.  Informacja  o  Prawach  Autorskich:  Jesteś  zobowiązany  uaktualniać  INFORMACJĘ  O  PRAWACH
AUTORSKICH, tak by zawierała dokładny tekst  INFORMACJI O PRAWACH AUTORSKICH każdego
fragmentu Otwartej Zawartości Gry, który kopiujesz, modyfikujesz, lub dystrybuujesz, musisz także dodać
tytuł, datę praw autorskich i nazwę właściciela praw autorskich do Informacji o Prawach Autorskich, dla

33



każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, którą dystrybuujesz.

7. Używanie Tożsamości Produktu: Zobowiązujesz się do nieużywania żadnej części Tożsamości Produktu,
włączając w to wskazanie zgodności, chyba że na podstawie odrębnej umowy licencyjnej z właścicielem
każdego z elementów Tożsamości Produktu. Zobowiązujesz się nie wskazywać zgodności lub powiązań z
żadnym Znakiem Towarowym ani  Znakiem Handlowym w połączeniu z dziełem zawierającym Otwartą
Zawartość  Gry,  chyba  że  na  podstawie  odrębnej  umowy  licencyjnej  z  właścicielem  takiego  Znaku
Towarowego lub Znaku Handlowego. Użycie którejkolwiek z Tożsamości Produktu w Otwartej Zawartości
Gry  nie  stanowi  naruszenia  własności  danej  Tożsamości  Produktu.  Właściciel  Tożsamości  Produktu
wykorzystanej  w Otwartej  Zawartości  Gry zachowuje pełne prawa,  tytuły i  korzyści  do i  z  Tożsamości
Produktu.

8. Identyfikacja: Jeżeli dystrybuujesz Otwartą Zawartość Gry musisz jasno określić jaka część pracy przez
ciebie dystrybuowanej jest Otwartą Zawartością Gry.

9. Uaktualnienie Licencji: Wizards lub jej określeni Przedstawiciele, mogą publikować uaktualnione wersje
niniejszej Licencji. Możesz używać każdej autoryzowanej wersji tej Licencji do kopiowania, modyfikacji i
dystrybucji każdej Otwartej Zawartości Gry, oryginalnie dystrybuowanej na niniejszej Licencji w dowolnej
jej wersji.

10. Kopia Licencji: Jesteś ZOBOWIĄZANY dystrybuować kopię niniejszej Licencji z każdą kopią Otwartej
Zawartości Gry.

11. Użycie danych Udzielającego: Nie możesz wykorzystywać nazwy lub nazwiska żadnego z Udzielających
do Wprowadzenia na rynek ani Reklamy Otwartej Zawartości Gry, chyba że posiadasz na to pisemną zgodę
Udzielającego.

12.  Niemożność  wywiązania  się:  Jeżeli  nie  jesteś  w  stanie  wywiązać  się  z  któregokolwiek  warunku
niniejszej Licencji w stosunku do Otwartej Zawartości Gry, ze względu na ustawę, rozporządzenie lub wyrok
sądu, nie możesz Używać Otwartej Zawartości Gry której dotyczy.

13.  Przerwanie:  Niniejsza  Licencja  zostaje  automatycznie  cofnięta  jeżeli  któryś  z  warunków  w  niej
zawartych  zostanie  naruszony,  a  uchybienie  nie  zostanie  naprawione  w  ciągu  30  dni  od  stwierdzenia
naruszenia. Wszystkie sublicencje działają nadal po zerwaniu niniejszej Licencji.

14. Przystosowanie: Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Licencji jest niemożliwe do zastosowania,
takie postanowienie powinno zostać przystosowane, lecz tylko w granicach koniecznych dla zapewnienia
stosowalności.

15. INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Open  Game  License  v  1.0a  Copyright  2000,  Wizards  of  the  Coast,  Inc.  System Reference  Document
Copyright 2000-2003, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Rich
Baker, Andy Collins, David Noonan, Rich Redman, Bruce R. Cordell, John D. Rateliff, Thomas Reid, James
Wyatt, based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.
Kompendium Śmiałków Copyright  2013  Patryk  „Drakestar”  Antos,  Kamil  „Kamulec”  Chmiel,  Konrad
Oliwer „Kondeks” Chmiel, Maciej „Lasard” Szkucik, Paweł „Szajba” Lisy.
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