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Wstęp

Powiem  krótko:  zasady  dotyczące  strzelania  w  Monastyrze  są  moim  zdaniem 
niedopracowane. Bardzo niedopracowane. Nie jest to w żadnym wypadku poważny zarzut - broń 
palna w Monastyrze jest zawodna i kwestia trafienia lub chybienia to w znacznej mierze ślepy los. 
W takiej sytuacji nie trzeba męczyć się i dłubać w mechanice, wystarczy jakieś względnie proste 
rozwiązanie.

A jednak mechanika strzelania mi się nie podoba. Powodów jest aż nadto. Po pierwsze, 
naliczanie  PT  strzału  jest  nieintuicyjne.  Bez  patrzenia  na  tabelę  określającą,  jaki  jest  PT  w 
zależności od dystansu nie jestem nigdy pewien, czy przy odległości 20 metrów PT jest taki czy 
inny. Co więcej, nie wiadomo czy odległość „10 metrów” oznacza „do 10 metrów”, „od 10 metrów” 
czy  może  „dokładnie  10  metrów,  a  PT  strzelania  z  odległości  15  metrów  nie  powinien  cię 
obchodzić”.  Uważam też,  że  PT nie  jest  dobrze dobrane.  O ile  trafienie  z   broni  takiej  jak 
muszkiet czy pistolet jest zapewne rzeczą niełatwą, trafienie z odległości większej niż 10 metrów z 
pistoletu jest jak najbardziej możliwe. A muszkiet? Według podręcznika największy dystans, na 
którym szansa trafienia jest jeszcze względnie duża to 20 metrów (przeciętny strzelec o Strzelaniu 
10 i  z  Umiejętnością Muszkiet 1 trafia mniej więcej raz na cztery strzały. Dobry strzelec,  ze 
Strzelaniem 12 i Muszkietem 3, trafia w ok. 55% przypadków). Nie znam się na broni palnej, więc 
może moja intuicja źle mi podpowiada. Wiem jednak, że broń palna miała w XVII wieku istotne 
znaczenie - nie mogła więc chyba być bezużyteczna na dystans większy niż 40 metrów, prawda? 
A 40 metrów to PT 8 - czyli strzał praktycznie niemożliwy do wykonania, dla znakomitego nawet 
strzelca  (przy  Strzelaniu  15  i  Muszkiecie  5,  czyli  statystykach  bardzo  wysokich  nawet  dla 
doświadczonego BG, szansa trafienia wynosi zaledwie 55%).

Zresztą, pal sześć realia.  Spójrzmy na konwencję.  W „Trzech Muszkieterach”  Dumasa, 
najbardziej znanej powieści spod znaku płaszcza i szpady (która zresztą stworzyła kanon gatunku, 
tak jak „Wyspa Skarbów” stworzyła  kanon opowieści  o piratach)  nasi  szlachetni   przyjaciele 
dzielnie grzmocili z muszkietów podczas słynnego śniadania w obleganym zamku. Trafiali bez 
pudła. Niechby nawet mieli umiejętność Muszkiet na 5 - marne byłyby ich szanse, gdyby ich 
broń  była  aż  tak  niecelna.  Być  może  Monastyr  proponuje  konwencję  mroczną,  ale  jest  to 
również konwencja płaszcza i szpady. A w takowej broń palna pełni rolę może nie decydującą, 
ale istotną.

Kolejną kwestią jest ładowanie. Doświadczony żołnierz (czyli ktoś, kto posiada - zakładam - 
Umiejętność  Muszkiet  na  poziomie  minimalnie  5)  potrafi  załadować  muszkiet  w  około  pół 
minuty. Nie wypatrzyłem nigdzie informacji, ile trwa jedna tura walki, ale zakładam, że około 
pięciu  sekund  (szacując,  skoro  na  jednej  kości  można  -  w  warunkach  walki,  a  nie  jest  to 
jednostajny bieg!  -  pokonać około 5 metrów).  Zatem czas ładowania jest  prawie dwukrotnie 
większy  niż  ten,  jakiego  bym  się  spodziewał!  Oczywiście,  niemożliwe  jest  wystrzelenie  z 
muszkietu  i  ponowne  naładowanie  go,  zanim  przeciwnik  do  nas  dobiegnie.  Jednak  strzelec 
stojący z boku i strzelający do związanych walką wrogów powinien być w stanie strzelić dwa lub 
trzy razy, jeśli pojedynek się przeciągnie na kilka-kilkanaście rund walki. Mój wniosek jest taki, 
że ładowanie trwa za długo.  Tylko odrobinę za długo, ale jednak. No i  nie zapominajmy, że 
możliwe jest naładowanie muszkietu czy pistoletu bez przybitki, nie posłużenie się miarką do 
prochu, ale odmierzenie go „na oko”... wiadomo, niemądre to. Ale w desperackiej sytuacji może 
uratować życie.



Większym problemem niż ładowanie jest   mała różnorodność broni.  Wiem, że podział 
pistolet/muszkiet  może  wystarczać.  Mnie  jednak  kusi,  aby  zróżnicować  typy  stosowanej  w 
Dominium broni trochę bardziej. W końcu stary arkebuz to prawdziwie zabójcza armata, ale za 
to niezbyt celna, a i pewnie bardziej zawodna niż nowiutki muszkiet prosto z Kordu. A nordyjskie 
muszkiety? Toż to doskonała, niezwykle celna broń! A czy tak samo strzela się z bardańskiego 
długiego muszkietu, co z ciężkiej rusznicy na niedźwiedzie? Czy kieszonkowy pistolet jest równie 
celny i zabójczy, co pistolet kawaleryjski? Aj, szkoda by to było tak zostawić.

Irytuje mnie lekko,  że mechanika nie uwzględnia popisów, które mogą wykonywać ze 
swoją bronią najlepsi  strzelcy -  myślę tu na przykład o Bardańczykach,  czy ludziach,  którzy 
(wedle  terminologii  z  podręcznika)  „układają”  ku  sobie  pistolet.  Takie  klimatyczne  opisy  w 
podręczniku,  a  ja  mam  pozwolić  bohaterom  obejść  się  smakiem?  Za  nic  w  świecie!  Z 
podręcznika wynika,  że  można spotkać  straszliwych strzelców,  zdolnych położyć  przeciwnika 
strzałem w głowę (i,  sądząc po opisach,  wystarcza do tego umiejętność Pistolet na ok. 7).  W 
obecnym kształcie mechanika raczej  nie umożliwia czegoś takiego.  Zwiększenie skuteczności 
broni  palnej  w  rękach  doświadczonego  strzelca  zdaje  mi  się  zatem  najlogiczniejszym 
rozwiązaniem.

Na  koniec  zostawiłem  największy  zarzut  -  co  z  tymi  nieszczęsnymi  ranami  Lekkimi 
zadawanymi przez pistolet? Za niskie? Za niskie. I nie ja jeden, sądząc po wypowiedziach na 
forum Poltergeista, jestem przeciwny podręcznikowemu rozwiązaniu.

Zamek broni

Z „Katalogu broni palnej” zamieszczonym w Gwiezdnym Piracie wynika, że broń palna w 
Dominium ma zamki kołowo-krzosowe, skałkowe bądź lontowe. Nie sądzę, aby rodzaj zamka w 
danej broni miał istotne znaczenie dla łatwości strzelania, jednak o wprowadzenie paru drobnych 
różnic można się zapewne pokusić.

Po pierwsze, zamek lontowy jest bardziej wrażliwy na warunki atmosferyczne (zwłaszcza 
wilgoć).  Dlatego  jego  Niezawodność  spada  w  większym niż  normalnie  stopniu  we  mgle  czy 
wilgotnym otoczeniu.

Po drugie, zamek kołowo-krzosowy wymaga nakręcenia specjalnym kluczem. Wniosek? 
Ładowanie broni z takim zamkiem trwa odrobinę dłużej - żeby nie przesadzić, założyłem, że o 
turę walki dłużej.

Po trzecie wreszcie, naprawienie prostego zamka jest łatwiejsze niż w przypadku zamka z 
licznymi ruchomymi częściami. Dlatego uważam, że PT usuwania Usterki mogłyby być różne dla 
różnych rodzajów zamka - PT 5 dla kołowego, 2 dla skałkowego, 0 dla lontowego.

Niezawodność

O ile zasady dotyczące niezawodności broni uważam za bardzo dobre, nie wszystkie bronie, 
moim zdaniem, powinny być w równym stopniu godne zaufania. Dla starych lub prymitywnych 



broni  niewypał  zdarza  się  również  przy  wyrzuceniu  19,  a  czasem  (rzadko)  nawet  przy  18. 
Podobnie ma się sprawa z Usterką lub eksplodowaniem broni.

Broń, z którą żołnierz źle się obchodził nie służyła mu zbyt długo. Również konstrukcja 
broni sprawiała, że przybitka przesuwała się w lufie, proch się wysypywał... wniosek? Jeśli broń 
była naładowana zbyt dawno, jej Niezawodność powinna spaść:

● broń naładowana ponad godzinę temu ma Niezawodność zmniejszoną o 1.

● broń naładowana ponad pięć godzin temu ma Niezawodność zmniejszoną o 2

● jeśli  panuje  wilgoć  (np.  cały  rok  na  terytorium  Matry,  jesienią  i  zimą  na  froncie 
agaryjskim, w głębokich piwnicach), Niezawodność jest zmniejszona o 1 (3 dla zamków 
lontowych).  Jeśli  pada deszcz,  Niezawodność spada o 3 (6 dla zamków lontowych).  W 
prawdziwej ulewie strzelanie jest całkowicie niemożliwe.

Reguły specjalne

Ciężkim grzechem byłoby nie dać graczom o wysokiej Naprawie, Muszkiecie czy Pistolecie 
jakichś dodatkowych premii. W końcu umiejętność Naprawa nader rzadko przydaje się w testach 
- czemu nie przyznać premii podobnych do tych, o których wspomniano w opisie umiejętności?

Korzyści wynikające z Umiejętności Naprawa:

3: podsypując prochu do naładowanej broni (2 akcje na wydobycie rożka z prochem i 1 na 
podsypanie - wydobycie rożka z prochem przez Agaryjczyka lub Ragadańczyka ze 
szkołą szermierczą trwa tylko 1 akcję) możesz przywrócić 1 punkt utraconej 
Niezawodności.

5: broń, niezależnie od Niezawodności, eksploduje tylko przy trzech dwudziestkach na 
kościach; Usterka ma miejsce tylko przy dwóch 20-kach na kościach, np. jeśli 
Niezawodność wynosi 18, a na kościach wypadły dwie dziewiętnastki, to broń nie 
wypaliła, ale nie ma Usterki.

7: możesz zmienić jeden z parametrów broni (wedle uznania): zwiększyć szansę na Krytyk 
(patrz następny rozdział) o 1, Zwiększyć Niezawodność o 1, zmniejszyć PT usuwania 
Usterki o 2 (nawet poniżej zera), zmniejszyć PT strzału o 1 (nawet poniżej zera). 
Takie "ustawienie" broni wymaga dnia spędzonego nad bronią i zdanego testu 
Naprawy o PT 5. Nieudany test powoduje efekt odwrotny Możliwe jest poprawienie 
tylko jednego parametru danej broni.

UWAGA: wszystkie premie uzyskiwane za wysoką Umiejętność Naprawa odnoszą się tylko do 
broni, którą Bohater zna (w domyśle - jego własną, do której jest przyzwyczajony i którą 
ewentualnie po swojemu ulepszył).



Dokładne przymierzanie

Aby  odzwierciedlić  znaczenie  zaskoczenia  i  celowanie  podczas  strzelania,  proponuję 
następującą regułę:

Poświęcając akcję, możesz obniżyć PT strzału o 1 (ale nie poniżej 0). Możesz powtórzyć ten 
manewr  tyle  razy  dla  jednego  strzału,  ile  wynosi  poziom  Twojej  umiejętności  Pistolet.  W 
przypadku Muszkietu maksymalna liczba akcji jakie możesz w ten sposób poświęcić to Twoja 
podwojona umiejętność Muszkiet.  Na przykład,  jeśli  Umiejętność Muszkiet Twojego bohatera 
wynosi 2, możesz poświęcić do 4 akcji na celowanie, i obniżyć PT o 4.

UWAGA: przymierzanie do strzału jest możliwe jedynie wtedy, gdy cel jest nieruchomy lub 
porusza się wolno i w sposób przewidywalny (na przykład maszerujący żołnierz lub 
jeździec jadący stępa).

Celowanie

Głowa: PT +10, a nie, jak w podręczniku, PT +8 (trafienie powoduje zwiększenie rany o 1 
poziom)

Ręka/noga: PT +5 (zadanie przynajmniej rany Ciężkiej powoduje bezwład kończyny - w 
przypadku nogi jest to PT 5 do wszystkich testów związanych z poruszaniem, w 
przypadku ręki niemożność używania broni ani wykonywania daną dłonią czynności 
wymagających precyzji)

Górna/dolna połowa ciała: PT +2 (dotyczy to sytuacji, w której przeciwnik np. nosi kirys 
- jeśli trafiona zostanie dolna połowa ciała, zakłada się że zbroja została ominięta)

Ładowanie

Ładowanie muszkietu trwa 10 tur walki, lecz za każdy punkt umiejętności Muszkiet okres 
ten skracany jest o turę (do minimum pięciu tur). Ładowanie pistoletu trwa 8 tur walki, lecz za 
każdy punkt umiejętności Pistolet okres ten skracany jest o turę (do minimum czterech tur). 
Bardańczycy z cechą narodową „Muszkieter” ładują broń palną o połowę krócej.

Jeśli BG postanowi naładować broń palną w pośpiechu (tj. nie czyści porządnie lufy, nie 
używa przybitki, nie odmierza prochu itp.), ma prawo do testu umiejętności Pistolet/Muszkiet (w 
zależności od używanej broni),  opartego na Zręczności. Za każdą turę walki,  o jaką BG chce 
skrócić czas ładowania naliczany jest PT 2. Jeśli Bohater chce skrócić czas ładowania poniżej 
zwykłego minimum (poniżej 4 tur dla pistoletu lub 5 tur dla muszkietu), naliczany jest dodatkowy 
PT 5. Nie można ładować broni przez krócej niż 2 tury. Udany test sprawia, że broń została 
naładowana poprawnie,  ale jej  Niezawodność spada o 1 w najbliższym strzale.  Nieudany test 
sprawia, że Bohater zmarnował całą turę - rozsypał proch, upuścił pistolet etc.

Przykład:  Bohater  o  Umiejętności  Pistolet  3  próbuje  naładować  pistolet  w  pośpiechu. 
Normalny czas ładowania wynosi dla niego 5 tur, jednak Bohater próbuje dokonać tego w 3 tury. 
W tym celu wykonać musi test Umiejętności Pistolet, oparty na Zręczności. PT tego testu wynosi 
9 (4 za dwie tury, o jakie skrócone jest ładowanie, 5 za obniżenie czasu ładowania poniżej 4 tur).



Trafienia krytyczne

Uważam, że pistolet nie musi zadawać ran Ciężkich. Jednak rana Lekka to czasem zbyt 
mało, ponadto nie zaszkodziłoby zróżnicować np. ciężkich i lekkich muszkietów, lub pistoletów 
kawaleryjskich i lekkich. Stąd pomysł na poniższą zasadę:

Jeśli na kości wypadnie jedynka, poziom rany zostaje zwiększony o 1. Dla niektórych broni 
poziom rany zostaje zwiększony również przy wypadnięciu na kości dwójki,  a czasem trójki. 
Dotyczy to broni „ustawianych” oraz ciężkokalibrowych.

Poziom Trudności trafienia

Dla  pistoletów,  garłaczy  i  arkebuzów  PT  strzału  wynosi  1  za  każde  (pełne)  3  metry 
(ewentualnie, dla uproszczenia obliczeń, 3 za każde 10 metrów).

Dla muszkietów i strzelb lub umocowanych hakownic PT strzału wynosi  1 za każde 5 
metrów.

Dla muszkietów/strzelb na podpórce, lub dla bardańskich strzelb w rękach bardańczyka z 
bardańską Szkołą Szermierczą, PT wynosi 1 za każde 6 metrów (lub, dla uproszczenia, 3 za każde 
20 metrów).

Sugerowane parametry niektórych broni

Poniższe liczby to tylko moja propozycja zróżnicowania poszczególnych broni. Naturalnie, 
mogą zdarzyć się bronie dużo lepiej,  lub dużo gorzej wykonane - wtedy ich parametry będą 
odbiegać od poniższych.



Nazwa broni Rodzaj 
zamka Rany Krytyk Zawodność Usterka PT Cena Umiejętn.

Kieszonkowy 
pistolet

zwykle 
S L brak 18+ 0 3 60+ P

Lekki pistolet zwykle 
S L 1 20 0 1 25-30 P

Pistolet 
kawaleryjski

zwykle 
K L 1-2 19+ 2 0 35+ P

Hakownica L L 1-2 18+ 2 5/2** 15-20 M

Garłacz L L 1-3 18+ 4 3 20-30 M

Arkebuz L C 1-3 17+ 4 5 20-30 M

Lekka strzelba S L 1-3 19+ 2 0 30-40 M

Muszkiet K C 1-2 19+ 2 0 40-50 M

Ciężki muszkiet K C 1-3 19+ 2 3/1** 60+ M

Ciężka rusznica S, ew. L C 1-3 18+ 2 3 40-50 M

Nordyjski 
muszkiet K C 1-2 20* 6 -2 100+ M

Bardańska 
strzelba K L 1-4 20 0 -2 100+ *** M

Legenda:

Rodzaj  zamka -  najczęściej  stosowany  w  danym rodzaju  broni  zamek.  Nie  ma  oczywiście 
żadnego  powodu,  aby  agaryjski  żołnierz  nie  strzelał  ze  starego  pistoletu  z  zamkiem 
lontowym. L oznacza zamek lontowy, S - skałkowy, K - kołowy.

Rany - rodzaj zadawanych ran (przed uwzględnieniem krytyków). L - Lekka, C - Ciężka.

Krytyk -  liczba,  która  musi  wypaść  na  kostce,  aby  poziom rany  został  podwyższony  (przy 
wyrzuceniu odpowiedniej liczby na kilku kostkach efekt się kumuluje);

Zawodność - liczba, po której wypadnięciu broń zawodzi (niewypał/Usterka/eksplozja lufy);

Usterka - PT testu Naprawy wymagany do usunięcia Usterki;

PT - wyjściowy PT dla typowej broni danego rodzaju, przed doliczeniem modyfikatorów (może 
być  inny  dla  konkretnego  egzemplarza  broni,  np.  dla  broni   „układanej”  przez 
strzelającego);

Cena - średnia cena egzemplarza danej broni;

Umiejętność - Umiejętność testowana przy strzelaniu z danej broni. P - Pistolet, M - Muszkiet.

* - jeśli choć na jednej kości wypadła jedynka, broń nie zawodzi, niezależnie czy wypadły jakieś 
20 czy nie.

** - druga wartość stosowana, jeśli broń ma odpowiednio zamocowaną podpórkę.

*** - cena dotyczy nie-Bardańczyka, który chce kupić taką broń (jest ona bardzo trudno dostępna 
poza Bardanią). Bardańczyk płaci za bardańską strzelbę jak za lekką strzelbę (tzn. 30).



Cennik

Poniżej  zamieszczam  ceny  akcesoriów  do  broni,  prostych  zabiegów  (takich  jak  np. 
czyszczenie,  naprawy),  a  także  koszt  broni  specjalnej  (np.  wykonanej  na  zamówienie  albo 
zdobionej):

Akcesoria i części

● olstry skórzane: 5-10 k

● olstry ozdobne: 20-30 k

● olstry pozłacane: 40+ k

● olstry wysadzane drogimi kamieniami: od 1 p wzwyż

● lont: 1-2 k

● krzemień do zamka skałkowego: 1-2 k

● zamek kołowy: 5-10 k (własnoręczna wymiana zamka: PT 5 i więcej)

● pas do zawieszenia broni na piersi: jak w przypadku olstrów

● przyrząd do odlewania kul: 3-5 kordinów

Specjalne bronie

● broń o rzeźbionej/kutej rękojeści: +20% do +50% wartości

● broń grawerowana: +50% do +100% wartości

● broń złocona: +100% do +300% wartości

● broń wykonana na zamówienie (np. z godłem): od +300% wartości wzwyż

● broń wysokiej jakości (liczy się, na potrzeby zasad, jak „ustawiana”): wartość co 
najmniej pięciokrotna, kumuluje się z innymi kosztami (np. złocona broń wysokiej 
jakości kosztuje minimum dziesięciokrotnie więcej niż podobna, zwykła broń)

Naprawy

● czyszczenie: od 5 ss do 1 k

● drobne naprawy (usunięcie Usterki): ok. 1-3 k

● poważne naprawy (usunięcie efektu wyrzucenia 3 dwudziestek na kostkach - o ile 
MG zarządzi, że broń nie eksplodowała): ok. 30-50% wartości broni;

● wymiana zamka: ok. 5 k plus wartość nowego zamka



Inne

● srebrne kule: ok. 2 k za 5 kul (przy samodzielnym odlewaniu 1 ss wystarcza na 
jedną kulę)

Zakończenie

Mam  nadzieję,  że  powyższe  zasady  przydadzą  się  tym  spośród  MG  i  graczy,  którzy 
przykładają w swoich kampaniach większą wagę do obecności broni palnej. Przyznam szczerze, 
że sposób napisania podręcznika podstawowego wydaje się zachęcać do takiego podejścia - sporo 
miejsca poświęcono tam broni  palnej.  Mechanika zaś...  po raz  kolejny  odnoszę wrażenie,  że 
szczegółowo  rozpisana  mechanika  walki  na  rapiery  sprawiła,  że  inne  kwestie  zostały 
potraktowane  nieco  po  macoszemu.  Mam  nadzieję,  że  "Zmodyfikowane  reguły  strzelania" 
zapełniają tę lukę wystarczająco dobrze.


