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Poniższy materiał podlega Klauzuli Ogólnego Dostępu (Open Game Content) i jest licencjonowany do publicznego użytku na warunkach Open Game License v1.0a.
Pierścienie
Pierścienie obdarzają magicznymi mocami osoby, które noszą je na palcu. Nieliczne posiadają ładunki, a korzystać mogą z nich wszyscy.
Pierścienie działają tylko pod warunkiem, że postać używa nie więcej niż dwóch pierścieni naraz. Trzeci założony po prostu nie będzie funkcjonował.
Wygląd: Waga pierścieni nie jest istotna. W większości wypadków są wykonane z metalu (zazwyczaj szlachetnego: srebra, złota, platyny), choć zdarzają się wyjątki stworzone z kości lub szkła. Pierścień ma KP 13, 2 punkty wytrzymałości, trwałość 10, a ST złamania 25.
Aktywacja: Zazwyczaj pierścień zaczyna działać po wypowiedzeniu przez właściciela słowa rozkazu (akcja standardowa, która nie prowokuje ataków okazyjnych) lub jest cały czas aktywny. Nieliczne aktywuje się w nietypowy sposób, co podano w opisie.
Cechy szczególne: Rzuć k%. Rezultat 01 oznacza, że pierścień jest inteligentny. Wynik 02-31 z kolei, że coś (wzór, inskrypcje itd.) daje wskazówkę dotyczącą jego działania. Rezultat 32-100 oznacza brak cech szczególnych. Przedmioty inteligentne posiadają dodatkowe zdolności, a niekiedy także nadzwyczajne moce i specjalne cele. Pierścień z ładunkami nie może być inteligentny.

Tabela: Pierścienie
Słaby
Przeciętny
Potężny
Pierścień
Cena rynkowa
01–18
—
—
Ochrony +1
2000 sz
19–28
—
—
Piórkospadania
2200 sz
29–36
—
—
Wyżywienia
2500 sz
37–44
—
—
Wspinania
2500 sz
45–52
—
—
Skakania
2500 sz
53–60
—
—
Pływania
2500 sz
61–70
01–05
—
Kontrczarowania
4000 sz
71–75
06–08
—
Umysłowej tarczy
8000 sz
76–80
09–18
—
Ochrony +2
8000 sz
81–85
19–23
—
Tarczy mocy
8500 sz
86–90
24–28
—
Tarana
8600 sz
—
29–34
—
Wspinania, doskonalszy
10 000 sz
—
35–40
—
Skakania, doskonalszy
10 000 sz
—
41–46
—
Pływania, doskonalszy
10 000 sz
91–93
47–51
—
Przyjaźni zwierząt
10 800 sz
94–96
50–56
01–02
Odporność na energię, słaby
12 000 sz
97–98
57–61
—
Kameleona
12 700 sz
99–100
62–66
—
Chodzenie po wodzie
15 000 sz
—
67–71
03–07
Ochrony +3
18 000 sz
—
72–76
08–10
Zaklęć, słaby
18 000 sz
—
77–81
11–15
Niewidzialności
20 000 sz
—
82–85
16–19
Czarodziejstwa (I)
20 000 sz
—
86–90
20–25
Uchylania
25 000 sz
—
91–93
26–28
Prześwietlającego spojrzenia
25 000 sz
—
94–97
29–32
Migotania
27 000 sz
—
98–100
33–39
Odporność na energię, potężny
28 000 sz
—
—
40–49
Ochrony +4
32 000 sz
—
—
50–55
Czarodziejstwa (II)
40 000 sz
—
—
56–60
Swoboda działania
40 000 sz
—
—
61–63
Odporność na energię, potężniejszy
44 000 sz
—
—
64–65
Przyjacielskiej tarczy (para)
50 000 sz
—
—
66–70
Ochrony +5
50 000 sz
—
—
71–74
Spadających gwiazd
50 000 sz
—
—
75–79
Zaklęć
50 000 sz
—
—
80–83
Czarodziejstwa (III)
70 000 sz
—
—
84–86
Telekinezy
75 000 sz
—
—
87–88
Regeneracji
90 000 sz
—
—
89
Trzech życzeń
97 950 sz
—
—
90–92
Odbicia czaru
98 280 sz
—
—
93–94
Czarodziejstwa (IV)
100 000 sz
—
—
95
Przyzywania dżina
125 000 sz
—
—
96
Rozkazywania żywiołom (powietrza)
200 000 sz
—
—
97
Rozkazywania żywiołom (ziemi)
200 000 sz
—
—
98
Rozkazywania żywiołom (ognia)
200 000 sz
—
—
99
Rozkazywania żywiołom (wody)
200 000 sz
—
—
100
Zaklęć, potężny
200 000 sz

Opis pierścieni
Tu znajdziesz opisy typowych przedmiotów tego typu.
Pierścień chodzenia po wodzie: Osoba nosząca ten ozdobiony opalem pierścień znajduje się cały czas pod działaniem czaru chodzenie po wodzie.
Umiarkowane przemiany; PC 9; Wykucie pierścienia, chodzenie po wodzie; Cena: 15 000 sz.
Pierścień czarodziejstwa: Istnieją cztery wersje pierścienia obdarzonego tą mocą – pierścień czarodziejstwa I, pierścień czarodziejstwa II, pierścień czarodziejstwa III oraz pierścień czarodziejstwa IV. Mogą go używać tylko osoby posługujące się magią wtajemniczeń. Liczba dostępnych im dziennie zaklęć danego poziomu ulega podwojeniu, jeśli mają ten przedmiot na palcu. Pierścień czarodziejstwa I zwiększa liczbę zaklęć 1. poziomu, pierścień czarodziejstwa II – zaklęć 2. poziomu, pierścień czarodziejstwa III – 3. poziomu, a pierścień czarodziejstwa IV – 4. Podwojeniu nie ulegają zaklęcia otrzymane za sprawą wysokich atrybutów i specjalizacji.
Umiarkowana (pierścień czarodziejstwa I) lub silna (pierścień czarodziejstwa II–IV) (brak szkoły); PC 11 (I), 14 (II), 17 (III), 20 (IV); Wykucie pierścienia, ograniczone życzenie; Cena: 20 000 sz (I), 40 000 sz (II), 70 000 sz (III), 100 000 sz (IV).
Pierścień kameleona: Osoba nosząca ten pierścień może dzięki magii zlać się z otoczeniem (akcja darmowa) i otrzymać premię z biegłości +10 do testów Ukrywania się. Ponadto przedmiot sprawia, że właściciel może na rozkaz użyć zaklęcia przebranie (akcja standardowa).
Słabe iluzje; PC 3; Wykucie pierścienia, niewidzialność, przebranie; Cena: 12 700 sz.
Pierścień kontrczarowania: Na pierwszy rzut oka przypomina pierścień zaklęć i w pewnym sensie działa podobnie. Wolno w nim przechowywać jeden czar poziomu od 1. do 6., którego nie można rzucić. Jeśli jednak ofiarą przechowywanego zaklęcia zostanie osoba nosząca pierścień, czar ulegnie natychmiastowemu skontrowaniu (akcja kontrczarowanie). Posiadacz pierścienia nie poświęca żadnej akcji i nawet nie musi zdawać sobie sprawy z tego, co się stało. Raz użyte do kontrczarowania zaklęcie zostaje stracone, ale można nasączyć przedmiot nowym (może to być zupełnie inny czar).
Umiarkowane wywoływanie; PC 11; Wykucie pierścienia, nadanie zdolności czarowania; Cena: 4000 sz.
Pierścień migotania: Na rozkaz pierścień sprawia, że nosząca go osoba migocze, jakby znalazła się pod wpływem zaklęcia migotanie.
Umiarkowane przemiany; PC 7; Wykucie pierścienia, migotanie; Cena: 27 000 sz.
Pierścień niewidzialności: Osoba nosząca ten prosty srebrny pierścień może go aktywować, stając się podmiotem niewidzialności, analogicznie do czaru.
Słabe iluzje; PC 3; Wykucie pierścienia, niewidzialność; Cena: 20 000 sz.
Pierścień ochrony: Pierścień ten zapewnia stałą magiczną ochronę w postaci premii z odbicia do KP wynoszącej od +1 do +5.
Słabe odrzucanie; PC 5; Wykucie pierścienia, tarcza wiary, czarujący musi być na poziomie przynajmniej trzy razy wyższym niż zapewniana przez pierścień premia; Cena: 2000 sz (pierścień +1); 8000 sz (pierścień +2); 18 000 sz (pierścień +3); 32 000 sz (pierścień +4); 50 000 sz (pierścień +5).
Pierścień odbijania czarów: Do trzech razy dziennie ta niepozorna platynowa obrączka automatycznie na rozkaz odbija zaklęcie rzucone na noszącą ją osobę – dokładnie tak, jakby na właściciela pierścienia rzucono odbicie czaru.
Silne odrzucanie; PC 13; Wykrycie pierścienia, odbicie czaru; Cena: 98 280 sz.
Pierścień odporności na energię: Osoba nosząca ten żelazny pierścień czerwonej barwy jest cały czas chroniona przed obrażeniami, do których przyczynia się jedna z energii – dźwięk, elektryczność, kwas, ogień lub zimno (o typie energii decyduje twórca pierścienia; jeżeli wchodzi on w skład losowo generowanego skarbu, ustal ją rzutem). Za każdym razem, gdy miałaby otrzymać rany danego rodzaju, odejmij od ich liczby wartość odporności pierścienia.
Słaby pierścień odporności na energię zapewnia 10 punktów odporności, potężny pierścień odporności na energię – 20, zaś potężniejszy pierścień odporności na energię – aż 30.
Słabe (słaby i potężny) lub umiarkowane (potężniejszy) odrzucanie; PC 3 (słaby), 7 (potężny) lub 11 (potężniejszy); Wykucie pierścienia, odporność na energię; Cena: 12 000 sz (słaby), 28 000 sz (potężny), 44 000 sz (potężniejszy).
Pierścień piórkospadania: Działa analogicznie do zaklęcia spadające piórko, które aktywuje się, gdy tylko właściciel spadnie z wysokości przekraczającej 1,5 metra.
Słabe przemiany; PC 1; Wykucie pierścienia, spadające piórko; Cena: 2200 sz.
Pierścień przyjacielskiej tarczy: Tak naprawdę są to dwa powiązane ze sobą niezwykłe pierścienie. Każdy z nich pojedynczo jest bezużyteczny. Osoba nosząca dowolny z dwóch połączonych pierścieni może w każdym momencie rozkazać, by przedmiot rzucił na właściciela drugiego pierścienia czar tarcza dla przyjaciela. Zasięgu wspomnianego zaklęcia nic nie ogranicza.
Umiarkowane odrzucanie; PC 10; Wykucie pierścienia, tarcza dla przyjaciela; Cena: 50 000 sz (za parę).
Pierścień przyjaźni zwierząt: Na rozkaz pierścień wpływa na zwierzęta, tak jakby nosząca go osoba rzuciła zauroczenie zwierzęcia.
Słabe oczarowania; PC 3; Wykucie pierścienia, zauroczenie zwierzęcia; Cena: 10 800 sz.
Pierścień przyzywania dżina: Pierścień ten jest chyba najbardziej przydatny ze wszystkich magicznych przedmiotów tego rodzaju. To tak naprawdę specjalne wrota, przez które z Planu Żywiołu Powietrza można wezwać konkretnego dżina. Pocierając pierścień (akcja standardowa), właściciel wzywa wspomnianą potężną istotę, która pojawia się w następnej rundzie. Dżin będzie lojalnie służył posiadaczowi pierścienia, lecz tylko przez maksymalnie godzinę dziennie. Jeśli zostanie zabity, pierścień stanie się bezwartościowy i straci swą magię.
Silne przywoływanie; PC 17; Wykucie pierścienia, wrota; Cena: 125 000 sz.
Pierścień regeneracji: Ten pierścień z białego złota sprawia, że nosząca go żywa istota w każdej godzinie (a nie każdego dnia) leczy jedno obrażenie na poziom (tej zdolności nie można łączyć z umiejętnością Leczenie). Stłuczenia regenerują się w tempie punktu na poziom na 5 minut. Jeśli osoba nosząca pierścień straci kończynę, organ lub jakąkolwiek inną część ciała, przedmiot odtworzy ją tak, jak czar regeneracja. Trzeba pamiętać, że pierścień leczy tylko te obrażenia, które właściciel otrzymał, mając go na palcu.
Silne przywoływanie; PC 15; Wykucie pierścienia, regeneracja; Cena: 90 000 sz.
Pierścień rozkazywania żywiołom: Każdy z czterech pierścieni rozkazywania żywiołom jest bardzo potężny. Niemniej wszystkie aż do momentu aktywacji wyglądają na słabe przedmioty magiczne (ma ona miejsce, gdy zajdą specyficznych warunki, właściciel zabije osobiście żywiołaka stosownego rodzaju lub wystawi przedmiot na działanie świętej substancji danego żywiołu). Każdy posiada nieco odmienne moce, choć istnieje kilka następujących cech wspólnych.
Żywiołaki pochodzące z planu, do którego pierścień jest dostrojony, nie mogą zaatakować noszącej go osoby, a nawet zbliżyć się do niej na odległość mniejszą niż 1,5 metra. Jeśli właściciel pierścienie sobie tego zażyczy, może zrezygnować z tej ochrony i spróbować zauroczyć żywiołaka (analogicznie do zauroczenie potwora, Wola neguje, ST 17). Jeżeli jednak ta próba się nie powiedzie, posiadacz traci ochronę i nie może próbować raz jeszcze wykorzystać tej mocy.
Stworzenia pochodzące z planu, do którego dostrojony jest pierścień, podlegają karze –1 do testów ataków, wymierzonych w noszącą go osobę,. Właściciel pierścienia natomiast wszystkie rzuty obronne na ataki istot pozaplanarnych wykonuje z premią z odporności +2. Zyskuje także premię z morale +4 do wszystkich testów ataków, gdy próbuje trafić owe stworzenia. Ponadto jego broń przełamuje posiadaną przez te istoty redukcję obrażeń – i to niezależnie od tego, jakie cechy oręż posiada czy nie posiada.
Właściciel pierścienia potrafi rozmawiać ze stworzeniami pochodzącymi z planu, do którego przedmiot jest dostrojony. Istoty te wiedzą, że ma on na palcu pierścień. Jeśli mają podobne do niego charaktery, okazują mu szacunek. Jeżeli jednak ich charaktery są odmienne, boją się właściciela pirrścienia, o ile wydaje się im potężny. W przypadku zaś, gdy jest osobą słaba, czują do niego nienawiść i starają się go zabić.
Posiadacz pierścienia rozkazywania żywiołom podlega następującym karom do rzutów obronnych.

Żywioł 
Kara do rzutów obronnych
Ogień 
–2 przeciwko efektom opartym na zimnie lub wodzie
Powietrze 
–2 przeciwko efektom opartym na ziemi
Woda 
–2 przeciwko efektom opartym na ogniu lub zimnie
Ziemia 
–2 przeciwko efektom opartym na elektryczności lub powietrzu

Poza opisanymi wcześniej mocami, każdy pierścień obdarza właściciela następującymi zdolnościami zależnymi od żywiołu.
Pierścień rozkazywania żywiołom ognia
•	Odporność na energię (ogień) (jak potężny pierścień odporności na energię [ogień]);
•	Płonące dłonie (nieograniczona liczba użyć);
•	Płonąca sfera (dwa razy dziennie);
•	Pirotechnika (dwa razy dziennie);
•	Ściana ognia (raz dziennie);
•	Ogniste uderzenie (dwa razy na tydzień).
Wydaje się potężnym pierścieniem odporności na energię [ogień], dopóki nie zajdą pewne okoliczności.

Pierścień rozkazywania żywiołom powietrza
•	Spadające piórko (nieograniczona liczba użyć, tylko noszący pierścień);
•	Odporność na energię (elektryczność) (nieograniczona liczba użyć, tylko noszący pierścień);
•	Podmuch wiatru (dwa razy dziennie);
•	Ściana wiatru (nieograniczona liczba użyć);
•	Stąpanie w powietrzu (raz dziennie, tylko noszący pierścień);
•	Wyładowanie łańcuchowe (raz na tydzień).
Wydaje się pierścieniem piórkospadania i takim pozostaje, dopóki nie zajdą pewne okoliczności, kiedy nabiera pełni mocy. Każdy nowy właściciel musi uaktywnić pierścień.

Pierścień rozkazywania żywiołom wody
•	Chodzenie po wodzie (nieograniczona liczba użyć);
•	Stworzenie wody (nieograniczona liczba użyć);
•	Oddychanie wodą (nieograniczona liczba użyć);
•	Ściana lodu (raz dziennie);
•	Lodowa nawałnica (dwa razy na tydzień);
•	Kontrolowanie wody (dwa razy na tydzień).
Wydaje się pierścieniem chodzenia po wodzie, dopóki nie zajdą pewne okoliczności.

Pierścień rozkazywania żywiołom ziemi
•	Stopienie z kamieniem (nieograniczona liczba użyć, tylko noszący pierścień);
•	Zmiękczenie ziemi i kamienia (nieograniczona liczba użyć);
•	Kształtowanie kamienia (dwa razy dziennie);
•	Kamienna skóra (raz na tydzień, tylko noszący pierścień);
•	Przejście w ścianie (dwa razy na tydzień);
•	Ściana kamieni (raz dziennie).
Wydaje się pierścieniem stopienia z kamieniem, dopóki nie zajdą pewne okoliczności.
Silne przywoływanie; PC 15; Wykucie pierścienia, przyzwanie potwora VI, wszystkie wymienione czary; Cena: 200 000 sz.

Pierścień skakania: Pierścień ten nieustannie zapewnia osobie, która go nosi, premię z biegłości +5 do testów Skakania.
Słabe przemiany; PC 2; Wykucie pierścienia, twórca musi posiadać przynajmniej 5 rang w umiejętności Skakanie; Cena: 2500 sz.
Pierścień skakania, doskonalszy: Jak pierścień skakania, tyle że zapewnia noszącej go postaci premię z biegłości +10 do testów Skakania
Umiarkowane przemiany; PC 7; Wykucie pierścienia, twórca musi posiadać przynajmniej 10 rang w umiejętności Skakanie; Cena: 10 000 sz.
Pierścień spadających gwiazd: Pierścień ten inaczej działa w półmroku lub na otwartym terenie w nocy, a inaczej pod ziemią czy w pomieszczeniach.
W nocy i pod otwartym niebem oraz na obszarach, gdzie panują ciemności lub półmrok, właściciel pierścienia może wypowiedzieć słowo rozkazu, by wykorzystać następujące moce pierścienia spadających gwiazd.
•	Tańczące światła (raz na godzinę);
•	Światło (dwa razy na noc);
•	Piorun kulisty (specjalna, raz na noc);
•	Spadające gwiazdy (specjalna, trzy razy w tygodniu).
Pierwsza moc specjalna, piorun kulisty, powołuje do istnienia od jednego do czterech piorunów kulistych – ich liczbę określa osoba mająca pierścień na palcu. Te świecące kule wyglądają niczym tańczące światła i właściciel przedmiotu kontroluje je w taki sam sposób (patrz opis czaru tańczące światła). Pioruny kuliste mają zasięg 36 metrów i czas działania 4 rundy. W każdej rundzie kulę można poruszyć o 36 metrów. Wszystkie mają średnicę 90 centymetrów. Każda istota, która zbliży się do kuli na odległość 1,5 metra, powoduje wyładowanie i otrzymuje obrażenia od elektryczności zależne od liczby stworzonych piorunów.

Liczba piorunów
Obrażenia zadawane przez jeden piorun
4 pioruny kuliste
1k6 obrażeń każdy
3 pioruny kuliste
2k6 obrażeń każdy
2 pioruny kuliste
3k6 obrażeń każdy
1 piorun kulisty
4k6 obrażeń

Po aktywacji tej mocy pioruny mogą być powołane do istnienia w dowolnym momencie aż do wschodu słońca (w tej samej rundzie można uwolnić nawet kilka z nich).
Druga moc specjalna, spadające gwiazdy, tworzy świecące pociski o ognistych ogonach. Każdego tygodnia właściciel pierścienia może powołać do istnienia trzy spadające gwiazdy – wszystkie naraz lub pojedynczo. Pociski zadają 12 obrażeń i wybuchają w fali (jak kula ognista), zadając dodatkowe 24 obrażenia wszystkim w promieniu 1,5 metra.
Każde stworzenie, które trafi spadająca gwiazda, otrzymuje całkowite obrażenia zarówno od uderzenia, jak i wybuchu (chyba że powiedzie mu się rzut obronny na Refleks o ST 13). Istoty, które znajdują się tylko na obszarze eksplozji, otrzymują natomiast spowodowane przez nią rany – całkowite lub 1/2, jeśli powiedzie im się rzut obronny na Refleks (ST 13). Moc ma zasięg 21 metrów. Spadające gwiazdy wybuchają na granicy obszaru eksplozji, chyba że wcześniej trafią jakieś stworzenie lub przedmiot. Zawsze poruszają się po linii prostej, i każda istota znajdująca się na torze ich lotu musi wykonać rzut obronny na Refleks – nieudany oznacza trafienie.
W budynku, w nocy lub pod ziemią pierścień spadających gwiazd posiada następujące właściwości.
•	Płomienna otoczka (dwa razy dziennie);
•	Deszcz iskier (specjalna, raz dziennie).
Wspomniana moc specjalna ma postać unoszącej się w powietrzu chmury purpurowych iskier. Ów niezwykły obłok formuje łuk o szerokości 3 metrów, długości 6 metrów i środku w pierścieniu. Istoty, które znajdą się w tym obszarze, otrzymują 2k8 obrażeń, chyba że mają na sobie metalową zbroję lub dzierżą metalową broń, wtedy bowiem rany wzrastają do 4k8.
Silne wywoływanie; PC 12; Wykucie pierścienia, błyskawica, kula ognista, płomienna otoczka, światło; Cena: 50 000 sz.
Pierścień swobodnego działania: Na osobę, która włoży pierścień na palec, nieustannie wpływa efekt czaru swoboda działania.
Umiarkowane odrzucanie; PC 7; Wykucie pierścienia, swoboda działania; Cena: 40 000 sz.
Pierścień tarana: Ten ładny pierścień wykuto z twardego metalu, żelaza lub jakiegoś jego stopu. Najważniejszą częścią tego przedmiotu jest zdobienie w kształcie głowy barana lub kozła.
Osoba mająca pierścień na palcu może – wypowiedziawszy słowo rozkazu – wywołać moc tarana. Objawia się ona w postaci energii mającej ledwo dostrzegalną postać nieco przypominającą łeb barana lub kozła. Energia atakuje jedną osobę, zadając jej rany zależne od liczby zużytych ładunków – jeden ładunek to 1k6 obrażeń, dwa to 2k6, a 3 to 3k6 (więcej ładunków nie można wykorzystać w jednym ataku). Jest to atak dystansowy o zasięgu maksymalnie 15 metrów, na który nie ma wpływu odległość.
Uderzenie energii ma dość znaczną siłę. Trafione nią istoty, które znajdują się w odległości nie większej niż 9 metrów od posiadacza pierścienia, padają ofiarą szarży byka (taran ma Siłę 25 i duży rozmiar). Jeśli właściciel poświęcił dwa ładunki, do szarży byka należy dodać premię +1. Jeżeli zużył trzy ładunki, premia wynosi +2.
Pierścień tarana nie tylko pozwala uderzać magiczną energią, ale również otwierać drzwi, jakby był istotą o Sile 25. Jeśli właściciel poświęci dwa ładunki, Siła wzrasta do 27. Jeżeli zużyte zostaną trzy ładunki, Siła wynosić będzie 29.
Nowy pierścień posiada 50 ładunków. Kiedy wszystkie zostaną zużyte, staje się przedmiotem niemagicznym.
Umiarkowane przemiany; PC 9; Wykucie pierścienia, siła byka, telekineza; Cena: 8600 sz.
Pierścień tarczy mocy: Ta prosta, żelazna obrączka powołuje do istnienia ścianę mocy o wielkości i kształcie tarczy. Owe magiczne pole porusza się wraz z pierścieniem, którym posiadacz może posługiwać się niczym ciężką tarczą (KP +2). Używanie pierścienia tarczy mocy nie powoduje kary do testów z pancerza i nie utrudnia rzucania zaklęć (ryzyko niepowodzenia 0%), ponieważ można go aktywować i dezaktywować w dowolnym momencie (akcja darmowa), a nadto tarcza mocy nic nie waży i nie powoduje obładowania.
Umiarkowane wywoływanie; PC 9; Wykucie pierścienia, ściana mocy; Cena: 8500 sz.
Pierścień uchylania: Osoba nosząca ten pierścień zyskuje funkcjonującą nieustająco zdolność unikania obrażeń, jakby posiadała uchylanie. Kiedy wykona udany rzut obronny na Refleks, który normalnie pozwoliłby jej otrzymać 1/2 obrażeń, nie otrzymuje żadnych ran.
Umiarkowane przemiany; PC 7; Wykucie pierścienia, skok; Cena: 25 000 sz.
Pierścień umysłowej tarczy: Masywny, złoty pierścień, zwykle doskonale wykonany. Nosząca go osoba zyskuje stałą niepodatność na czary wykrycie myśli i ujawnienie kłamstw, a także na każdą próbę magicznego ustalenia jej charakteru.
Słabe odrzucanie; PC 3; Wykucie pierścienia, niewykrywalność; Cena: 8000 sz.
Pierścień wspinania: Tak naprawdę jest to rzemień, który zawiązuje się na palcu. Nieustannie zapewnia on osobie, która go nosi, premię z biegłości +5 testów Wspinaczki.
Słabe przemiany; PC 5; Wykucie pierścienia, twórca musi posiadać przynajmniej 5 rang w umiejętności Wspinaczka; Cena: 2500 sz.
Pierścień wspinania, doskonalszy: Jak pierścień wspinania, tyle że zapewnia noszącej go postaci premię z biegłości +10 do testów Wspinaczki.
Słabe przemiany; PC 5; Wykucie pierścienia, twórca musi posiadać przynajmniej 10 rang w umiejętności Wspinaczka; Cena: 10 000 sz.
Pierścień wyżywienia: Pierścień ten zapewnia osobie, która ma go na palcu, ilość składników odżywczych wystarczającą, by nie umarła. Ponadto odświeża również jej ciało i umysł – dwie godziny snu wystarczają właścicielowi, by odpoczął tak, jakby spał osiem. Pierścień zaczyna działać dopiero w tydzień po założeniu. Jeśli zostanie zdjęty, trzeba go nosić kolejny tydzień, by dostroił się do właściciela.
Słabe przywoływanie; PC 5; Wykucie pierścienia, stworzenie jedzenia i wody; Cena: 2500 sz.
Pierścień zaklęć, słaby: W tym pierścieniu zawarte są maksymalnie trzy poziomy czarów, które nosząca go osoba potrafi rzucić. Każde zaklęcie jest na minimalnym poziomie potrzebnym do jego rzucenia. Osoba korzystająca z tego przedmiotu nie musi posiadać żadnych komponentów materialnych, koncentratorów, ani też nie musi poświęcać PD, by rzucić czar. Noszenie zbroi również nie utrudnia rzucenia zaklęcia (ryzyko niepowodzenia 0%), ponieważ rzucająca zaklęcie postać nie musi gestykulować. Czas aktywowania pierścienia jest równy czasowi rzucania odpowiedniego zaklęcia, ale minimalnie będzie to jedna akcja standardowa.
W przypadku pierścienia tworzonego losowo, aby określić znajdujące się w nim czary, należy go potraktować jak zwój. Jeśli wylosowałeś zaklęcie, które spowoduje przekroczenie limitu trzech poziomów, zignoruj ostatni rzut – w pierścieniu nie ma więcej czarów (nie każdy znaleziony pierścień musi być w pełni „naładowany”).
Osoba rzucająca czary może „wrzucać” w pierścień dowolne zaklęcia, dopóki suma poziomów przechowywanych czarów nie przekracza trzech. Metamagiczne wersje zaklęć zajmują „przestrzeń” odpowiadającą poziomowi czaru zmodyfikowanego przez atut metamagiczny. Do umieszczenia zaklęcia w tym pierścieniu śmiałek ma prawo użyć zwoju.
Pierścień magicznie przekazuje właścicielowi nazwy czarów aktualnie w nim przechowywanych.
Słabe wywoływanie; PC 5; Wykucie pierścienia, nadanie zdolności czarowania; Cena: 18 000 sz.
Pierścień zaklęć: Jak słaby pierścień zaklęć, z tą różnicą, iż można w nim przechować do pięciu poziomów czarów.
Umiarkowane wywoływanie; PC 9; Wykucie pierścienia, nadanie zdolności czarowania; Cena: 50 000 sz.
Pierścień zaklęć, potężny: Jak słaby pierścień zaklęć, z tą jednak różnicą, iż można w nim przechować do dziesięciu poziomów czarów
Silne wywoływanie; PC 17; Wykucie pierścienia, nadanie zdolności czarowania; Cena: 200 000 sz.
Pierścień pływania: Ten pierścień nieustannie zapewnia osobie, która go nosi, premię z biegłości +5 do testów Pływania.
Słabe przemiany; PC 2; Wykucie pierścienia, twórca musi posiadać przynajmniej 5 rang w umiejętności Pływanie; Cena: 2500 sz.
Pierścień pływania, doskonalszy: Jak pierścień pływania, tyle że zapewnia noszącemu premię z biegłości +10 do testów Pływania
Umiarkowane przemiany; PC 7; Wykucie pierścienia, twórca musi posiadać przynajmniej 10 rang w umiejętności Pływanie; Cena: 10 000 sz.
Pierścień prześwietlającego spojrzenia: Na rozkaz pierścień ten umożliwia noszącej go osobie spoglądanie w substancje fizyczne i zaglądanie poprzez nie. Zasięg widzenia wynosi 6 metrów. Ponadto posiadacz pierścienia ogląda wszystko w normalnym świetle, nawet jeśli panują ciemności. Prześwietlające spojrzenie przebija się przez 30 centymetrów kamienia, 2,5 centymetra zwykłego metalu oraz 90 centymetrów drewna czy ziemi. Grubsza warstwa wspomnianych substancji lub cienka ołowiana powłoka blokują moc pierścienia.
Używanie pierścienia wyczerpuje właściciela fizycznie, powodując – po pierwszych 10 minutach korzystania z prześwietlającego spojrzenia dziennie – obniżenie Budowy o 1 na każdą następną minutę wykorzystywania przedmiotu.
Umiarkowane poznanie; PC 6; Wykucie pierścienia, widzenie prawdy; Cena: 25 000 sz.
Pierścień telekinezy: Osoba mająca ten pierścień na palcu może – wypowiedziawszy słowo rozkazu – użyć zaklęcia telekineza.
Umiarkowane przemiany; PC 9; Wykucie pierścienia, telekineza; Cena: 75 000 sz.
Pierścień trzech życzeń: Ten pierścień zdobią trzy rubiny – w każdym znajduje się czar życzenie, aktywowany przez pierścień. Kiedy życzenie zostanie zużyte, rubin znika. Jeśli pierścień jest tworzony losowo, rzut k3 określi, ile pozostało rubinów. Gdy wykorzystane zostaną wszystkie trzy życzenia, pierścień staje się przedmiotem niemagicznym.
Silne wywoływanie (jeśli użyto cudu); PC 20; Wykucie pierścienia, cud lub życzenie; Cena: 97 950 sz; Koszt: 11 475 sz + 15 918 PD.
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